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Inledning

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till ämnet för avhandlingen. Därefter följer en
problemdiskussion som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Avhandlingens
kunskapsbidrag diskuteras därefter. Studiens perspektiv och möjliga intressenter för avhandlingens resultat diskuteras och kapitlet avslutas med en genomgång av avgränsningar samt avhandlingens disposition.

1.1

Bakgrund

Andelen affärstransaktioner som bedrivs på distans, dvs. handel där köpare och
säljare inte träffas öga mot öga, blir allt större (Emota, 2005a). Distanshandel är
inte något nytt fenomen. I Sverige har postorder, en form av distanshandel, funnits sedan i slutet av 1800-talet (Johnson, 1998). Vad som däremot är relativt nytt
inom distanshandel är e-handel. Den utgör en allt större del av distanshandeln
(Emota, 2005b). Drygt fyrtio procent av distanshandeln sker i Sverige via Internet (ibid.).
E-handel för slutkonsumenter, så kallad business-to-consumer (B2C), växte starkt
under slutet av 1990-talet och förutspåddes oanade tillväxtmöjligheter för företagen. Efter dotcomkraschen, runt år 2000, var det dock många som befarade att
e-handeln var ett om än inte avslutat kapitel så ett kapitel som inte skulle få så
stor genomslagskraft som det först verkat. Keen (2004) menar dock att den så
kallade dotcomkraschen i stort sett är irrelevant i diskussionerna om e-handel.
Han menar att många företag under slutet av 1990-talet, då flera dotcom-företag
etablerade sig, experimenterade med olika affärsmodeller1. Vissa av dem visade
sig fungera medan andra inte gav förväntade resultat. Keen menar att e-handel
handlar om affärer och att e-handelns utveckling följer välkända regler för investeringar, finansiering och marknadsreaktioner. De företag som misslyckades i
dotcomkraschen gjorde, enligt Keen (2004), det inte på grund av att de bedrev ehandel utan för att de inte följde affärsgörandets grundläggande spelregler.

1 En affärsmodell är, enligt Timmers (1999), en beskrivning av ett företags flöde av produkter,
tjänster och information som inkluderar olika affärsaktörers roller och deras potentiella fördelar
samt en beskrivning av intäktskällor. Affärsmodeller är med andra ord olika sätt för företag att
uppnå lönsamhet.
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Dotcomkraschen har enligt Steinfield (2004) lett till en ökad medvetenhet om att
e-handel troligtvis inte kommer att ersätta traditionell handel på en lång tid, åtminstone inte inom B2C. Kollapsen av många dotcom-företag innebar dock på
inget vis en kollaps för e-handeln. Många traditionella företag har istället kompletterat befintliga affärsmodeller med e-handel. Bergström och Fölster (2005)
visar exempel på företag som kompletterat sina olika affärsmodeller med e-handel. De flesta postorderföretagen, såsom Ellos och Haléns, bedriver numera även
e-handel. Stora kedjor som sedan tidigare utökat butiksförsäljningen med postorder kompletterar nu också denna med e-handelsförsäljning, exempelvis H&M.
Även många av de traditionella företagen, exempelvis Åhléns, har också viss del
av sin försäljning via e-handel. Också företag som inte har någon försäljning över
Internet utnyttjar, enligt Bergström och Fölster (2005), Internet för att kommunicera, både med kunder och med andra intressenter. Denna utveckling gör att allt
fler företag har alla eller delar av sina kunder på distans.
Keen (2004) har pekat på förändringen inom e-handeln och delar in e-handelns
historia i två delar där den första gick ut på att fånga så många kunder som möjligt. Det visade sig under slutet av 1990-talet att kostnaderna för att attrahera nya
kunder var höga och de kan enligt Earle och Keen (2000) endast betala sig om
företagen lyckas knyta kunderna till sig. Uttryckt med deras egna ord:
The fundamental reality of the Internet today is that the costs of customer
acquisition […] are a claim on the future – a claim on value if they result
in relationships that can be leveraged but a claim against revenues if they
don’t.
Earle och Keen (2000, s. 16)
Eftersom det visade sig att det inte enbart var mängden kunder som gav lönsamhet är en av de viktigaste faktorerna för företag inom e-handel numera istället,
enligt Keen (2004), att försöka få kunderna att göra upprepade köp och att skapa
relationer till dem. Chaffey (2002), Heskett et al. (1994) och Turban et al., (2004)
visar att nöjda kunder ofta blir lojala kunder och det i sin tur ger lönsamhet åt
företagen.
Att ge kunderna god service är, enligt Singh (2002), viktigare vid distanshandel
än vid vanlig handel eftersom kunder och försäljare inte ses öga mot öga. För att
kunna etablera långsiktiga relationer krävs att företagen kommunicerar med sina
kunder och då måste de erbjuda sätt för kunderna att komma i kontakt med
dem. Arnberg och Hedlund (2005) visar i en studie om hur svenska parti- och
detaljhandelsföretag använder Internet i relationerna med sina kunder, att majo-
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riteten av företagen tror att kundkommunikationen på distans kommer att öka
under de kommande åren.
Tidigare skedde kommunikationen mellan distanshandelsföretag och deras kunder främst per telefon eller brev, i form av beställningssedlar. Winer (2001) pekar
på att IT-revolutionen och särskilt Internet har gett företagen många fler alternativ att kommunicera med sina kunder vilket har gett dem större möjligheter att
knyta kunderna närmare sig och etablera långsiktiga relationer. Med många fler
kommunikationsmedier att välja mellan, är en fråga för distanshandelsföretagen
vilka kommunikationsmedier de ska erbjuda sina kunder. Fler och fler företag
harmoniserar, enligt Keen (2004), sina kanaler och smälter samman Internet, call
center, fysiska butiker och distributionstjänster. Bergström och Fölster (2005)
menar att orsaken till att postorderföretagen har lyckats bäst inom distanshandeln i Sverige är att de har kombinerat det traditionella sättet att bedriva postorder på med e-handelstekniken.
Det vi upplever nu är en tidsperiod då Internet och alla dess möjligheter såsom
webb, e-post och chatt börja finna sina former i samhället och så även inom distanshandeln. De som har växt upp med datorer är vana att själva söka upp den
information de behöver medan de som är mindre dator- eller Internetvana oftare
vill ha personlig service. Det finns därför en stor variation mellan kunder avseende inställning till olika kommunikationsmedier. Det kan därför vara svårt för
distanshandelsföretag att förstå vilka konsekvenser deras kundkommunikationsstrategi kan få.

1.2

Problemdiskussion

Att erbjuda flera alternativa kommunikationssätt har fördelen att de flesta kunderna kan hitta ett sätt att kommunicera som passar dem. Flera kommunikationsmedier kan dock innebära mycket merarbete i och med att det är många
medier som ska hållas uppdaterade. Om företagen exempelvis inte hinner besvara e-brev inom rimlig tid kan det istället för att ses som ett bra komplement
till övriga kommunikationsmedier leda till att kunderna blir missnöjda, med försämrade kundrelationer som följd. Det finns företag som istället väljer att begränsa mängden kommunikationsmedier de erbjuder sina kunder till exempelvis kommunikation via företagets webbplats och via e-post. Att låta kunderna
betjäna sig själva är enligt bland andra Curran och Meuter (2005) och Keen (2004)
ett kostnadseffektivt sätt för företag att kommunicera med sina kunder. Om företagen inte har någon personlig service kan det dock leda till att kunderna blir
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frustrerade. I en studie om hur införandet av ny teknik påverkar tjänstemötet
kommer Bitner et al. (2000) fram till att företag inte kan räkna med att alla kunder ställer sig positiva till att tekniken får en allt större roll i tjänstemötet. Många
kunder kommer också fortsättningsvis att föredra de sociala aspekterna som det
innebär att interagera direkt med en person. Bitner et al. menar att det vore en
farlig strategi att tvinga kunderna att använda teknik utan att också erbjuda
andra möjligheter. De menar också att det kan vara lika riskabelt att inte alls erbjuda tekniska alternativ utan enbart personlig kommunikation. Det stöds av resultaten från Salomonssons (2005) studie, om införande av e-handel mellan företag, som visar att behovet av personlig kontakt snarare ökar än minskar vid
införande av e-handel.
De kommunikationsmedier som distanshandelsföretag kan erbjuda sina kunder
påverkar kundkommunikationen på olika sätt. Daft och Lengel (1984, 1986) har i
Media Richness Theory visat att olika kommunikationsmedier är olika lämpliga
att använda beroende på vad som ska kommuniceras. Vet företagen hur kommunikationen via de kommunikationsmedier de erbjuder sina kunder upplevs
av kunderna? Vad innebär det exempelvis för kunderna att kommunicera med
ett företag via telefon jämfört med att göra det via e-brev?
De kommunikationsmedier som företagen kan erbjuda sina kunder att
kommunicera via är mer eller mindre teknikintensiva. Enligt Orlikowski (1992)
ger tekniker både begränsningar och möjligheter både för mänskliga val och för
organisationers design. Hon menar också att olika tekniker används på olika sätt
inom olika verksamheter. Orlikowski anser att det behövs mer kunskap om hur
olika omständigheter påverkar utvecklingen och användningen av olika tekniker
och att det skulle ge insikter om både begränsningar och möjligheter för mänskliga val och organisationers design av teknikanvändningen. För att få förståelse
för hur kommunikationsmedier påverkar kundkommunikation vid distanshandel behöver därför både för- och nackdelar i den specifika distanshandelskontexten undersökas.
Vid kommunikation mellan distanshandelsföretag och deras kunder är det inte
alltid företagen som tar initiativen. För att skapa mer långsiktiga relationer till
sina kunder måste företagen vara redo att hantera kommunikation från kunderna när kunderna har behov av att kommunicera. När kommunikationen är
kundinitierad ställer det större krav på planering än när det är företagen som tar
initiativet till kommunikationsutbyte eftersom det då inte är företagen som avgör vad kommunikationen handlar om eller när den initieras. Beställningar, frå-
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gor och klagomål är exempel på vanliga kommunikativa handlingar som är kundinitierade. En kommunikativ handling innebär enligt talaktsteorin (Austin, 1962;
Searle, 1969, 1979) att den som kommunicerar inte enbart överför information
utan också utför handlingar genom kommunikationen. Kunder ställer exempelvis bland annat förväntningar på leverans av varor när de gör beställningar, svar
på frågor och kanske någon kompensation eller ursäkt vid klagomål.
Enligt Eriksson (2000) är kommunikationsmediet som används vid
affärskommunikation betydelsefullt. Han visar att det påverkar både kvaliteten
och effektiviteten i kommunikationen och att val av medium påverkas av i vilken fas av affärstransaktionen som kommunikationen sker. Eftersom beställningar, frågor och klagomål förekommer i olika faser av affärstransaktioner kan
kommunikationsmediernas användbarhet därför förväntas variera mellan dessa
kommunikativa handlingar. Eriksson (2000) efterlyser mer kunskap om kommunikationsmediernas betydelse vid affärstransaktioner. Kunskap som kan utnyttjas av både dem som utvecklar och dem som använder informationssystem.
Genom en välplanerad strategi för hantering av kundinitierad kommunikation
kan distanshandelsföretag skapa goda förutsättningar för att knyta kunderna till
sig. Att hantera kundkommunikation innebär både att designa för hur företaget
vill att kunderna ska kommunicera och att genomföra denna. För att kunna göra
det behövs mer kunskap om kundinitierad kommunikation och vilka för- och
nackdelar som olika kommunikationsmedier kan ha, både för kunder och för företag. Dessa för- och nackdelar behöver förklaras och orsaker till dem finnas. Inte
minst behövs kunskap om hur distanshandelsföretag konkret kan dra nytta av
dessa resultat.

1.3

Studiens syfte och forskningsfrågor

Diskussionen ovan leder fram studiens syfte som är att utveckla kunskap som är
till stöd för distanshandelsföretag så att de kan fatta välgrundade beslut avseende vilka kommunikationsmedier de ska erbjuda sina kunder och hur de kan förbättra kundkommunikationen via dessa. För att uppnå detta syfte ställs följande
forskningsfrågor:
1. Hur hanterar företag inom distanshandeln sina kunders beställningar, frågor och klagomål via olika kommunikationsmedier?
2. Vilka möjligheter och hinder upplevs av kunder och företag när beställningar, frågor och klagomål kommuniceras via olika kommunikationsmedier?
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3. Hur kan dessa möjligheter och hinder förklaras?
4. Hur kan distanshandelsföretag tillvarata dessa möjligheter och hur kan de
undvika hindren?
Forskningsfrågorna har olika karaktär och därmed kommer också resultaten från
dem att ha olika karaktär. För att få en förståelse för de förväntade kunskapsbidragen från varje forskningsfråga redovisas det Goldkuhl (1998b) benämner
kunskapskaraktärisering. Vid kunskapskaraktärisering anges vilken typ av kunskap som utvecklas. Det görs för att läsaren ska kunna avgöra vad den framtagna kunskapen är “värd” dvs. om typen av kunskap är giltig för det anspråk
författaren anger att den är giltig för. Kunskapskaraktärisering görs också för att
fastställa forskningsprojektets strategi (se avsnitt 2.2).
Det förväntade kunskapsbidraget från fråga ett är karaktäriserande kunskap. Karaktäriserande kunskap inriktas på vad något är. Vid karaktäriserande kunskap
försöker man, enligt Goldkuhl (1998b), att karaktärisera fenomenet som studeras
genom att beskriva den innebörd som olika aktörer tillskriver det. Det innebär
att identifiera egenskaper som förbättrar förståelsen för det studerade fenomenet. Det fenomen som belyses genom denna frågeställning är företagens hantering, dvs. design och genomförande, av kundkommunikation via olika kommunikationsmedier.
Kunskapsbidragen från fråga två kan karaktäriseras som både karaktäriserande
och klassificerande kunskap. De är karaktäriserande på så vis att de beskriver
upplevda möjligheter och hinder relaterade till kommunikationen. Kunskapen är
också klassificerande i och med att resultaten delas in i möjligheter och hinder
per kommunikationsmedium och per kommunikativ handling. Dessutom delas
de in i möjligheter och hinder från kundperspektiv och företagsperspektiv.
Fråga tre leder till förklarande kunskap. Förklarande kunskap är kunskap som
talar om varför något är på ett visst sätt. Orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar är enligt Goldkuhl (1998b) typiska förklaringar som kan anges för förhållanden som studeras. Kunskapsbidragen från denna fråga är orsaker och förklaringar till de möjligheter och hinder som identifieras med hjälp av den föregående frågan.
Kunskapsbidragen från fråga fyra är normativa. Denna forskningsfråga syftar till
att lyfta fram hur företag kan använda kunskapsbidragen för att förbättra kundkommunikationen i det egna distanshandelsföretaget. Istället för att tala om
vilka kommunikationsmedier företagen ska använda för att förbättra sina kund-
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relationer är förhoppningen att de ska kunna använda resultaten från denna
studie för att rikta uppmärksamheten mot vilka frågor som är viktiga att ställa
sig och vilka faktorer som kan behöva analyseras vid arbetet med att designa
kundkommunikationen på företaget. Det vill säga att visa vad företagen bör beakta när de utifrån sin verksamhet och sina mål ska fatta välgrundade beslut vid
design av sin kundkommunikation.

1.4

Studiens ansats och perspektiv

Denna avhandling är resultatet av sex års studier där fokus har växlat mellan
empiriska och teoretiska studier. Studien har bestått av två delar där den första
avrapporterades i en licentiatavhandling (se Johansson, 2003a) och i denna doktorsavhandling görs den slutgiltiga avrapporteringen. Studien inleddes med litteraturstudier, främst i anknytning till olika doktorandkurser. Tidigt inleddes
också de empiriska studierna på Cd-företaget. Dessa presenterades i licentiatavhandlingen (Johansson, 2003a). Till doktorsavhandlingen tillkom ytterligare litteraturstudier och de empiriska studierna på Klädföretaget och Fotoföretaget.
Avhandlingens huvudsyfte är att ta fram kunskap som kan ge företag stöd att
fatta välgrundade beslut avseende vilka kommunikationsmedier de väljer att erbjuda sina kunder och hur hanteringen av dessa kan designas. Företag har mål
och syfte med sin verksamhet och har olika skäl för varför vissa kommunikationsmedier ses som mer intressanta att använda än andra. Utan att studera
kundernas behov och önskemål, blir det dock svårt för företagen att fatta välgrundade beslut. Genom att inkludera kundernas perspektiv ökar möjligheterna
att få ett helhetsperspektiv av användningen av kommunikationsmedier. I studien analyseras därför både företags och kunders perspektiv på att kommunicera på distans. Det övergripande perspektivet i studien är dock företagens eftersom det är de som avgör vilka kommunikationsmedier de ska använda och hur
hanteringen av dessa designas.
För att studera kommunikation ur de båda perspektiven har jag valt att göra
empiriska studier i form av fallstudier. Motiven för detta metodval beskrivs mer
utförligt i avsnitt 2.2.2. Fallstudierna har bedrivits på tre distanshandelsföretag.
Variation mellan fallstudieföretagen har försökt uppnås vid urval av företag.
Den första av de tre fallstudierna gjordes på ett företag som säljer cd-skivor, i
avhandlingen benämnt Cd-företaget (se kap. 5). Företagets kunder är medlemmar i en kundklubb och erbjuds en månadens vara som måste avbeställas för att
inte skickas till kunden. Det innebär att kunderna tvingas till regelbunden kom-
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munikation med företaget. Därefter genomfördes en fallstudie på ett traditionellt
postorderföretag som säljer kläder och heminredning, Klädföretaget (se kap. 6).
Det skiljer sig från Cd-företaget, dels genom att produkten är av en helt annan
typ och dels genom att Klädföretagets kunder inte är medlemmar i någon kundklubb. Den tredje fallstudien genomfördes på Fotoföretaget (se kap. 7) som skiljer sig från de övriga två fallen genom att huvudprodukten delvis är digital, en
faktor som förväntades påverka många kunders kommunikationsmönster.
Företagsperspektivet har på de tre fallföretagen huvudsakligen studerats genom
observationer och intervjuer. Kundtjänstanställdas arbete med att hantera de
olika kommunikationsmedierna har observerats. Dessa observationer har kompletterats med intervjuer med både medarbetare och ansvariga för kundtjänstavdelningarna. Kundperspektivet har studerats dels genom en enkätstudie
bland ett urval av företagens kunder samt dels genom avlyssning av telefonsamtal med kundtjänstavdelningarna och genom att studera e-postkommunikation mellan företagen och deras kunder (se vidare avsnitt 2.3 om hur datainsamlingen genomförts).
De båda perspektiven, kund och företag, har olika tyngdpunkt i olika delar av
avhandlingen. Empirikapitlen (kap. 5, 6 & 7) innefattar tydligt både kund- och
företagsperspektivet medan perspektivet i både den fallöverskridande (kap. 8)
och den teorinära analysen (kap. 9) främst är företagens. Det är en naturlig följd
av att utgångspunkten är både kundernas och företagens perspektiv, men att det
är hur företagen kan utnyttja denna kunskap som är studiens syfte.

1.5

Studiens målgrupper

Kunskapsbidragen i denna avhandling förväntas ha flera olika målgrupper.
Forskare, lärare och studenter inom områdena informatik, informationssystemutveckling, distanshandel, e-handel, kommunikation, marknadsföring och
tjänsteforskning väntas ha intresse för denna studie.
Utanför forskarvärlden är den primära målgruppen distanshandelsföretag, både
postorderföretag och rena e-handelsföretag, dvs. företag som har etablerat sig på
Internet och som inte har någon fysisk butik. Det är min förhoppning att dessa
ska kunna använda studiens resultat vid utvärdering och utveckling av kundkommunikationen på företagen. De tre fallföretagen som har ingått i studien är
också naturliga målgrupper för studien.
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1.6

Avgränsningar för avhandlingen

Kundkommunikation där köpare och säljare möts öga mot öga behandlas inte i
avhandlingen. Det är endast handel och kommunikation utan samtidig fysisk
närvaro av de båda parterna som studeras.
I avhandlingsarbetet har endast handel mellan företag och slutkonsument studerats. Handel mellan företag ligger därför utanför denna avhandling.
Till distanshandelsföretag hör all handel som bedrivs på distans såsom postorder, e-handel och telefonförsäljning. Telefonförsäljning ingår dock inte i studien
eftersom det inte är relevant att studera olika kommunikationsmedier när kommunikationsmediet redan är förutbestämt till telefon. Rena e-handelsföretag har
inte studerats eftersom jag har eftersträvat att undersöka företag med så många
olika kommunikationsmedier som möjligt. Kunskapsbidragen förväntas dock
även vara tillämpbara på rena e-handelsföretag.
De kommunikativa handlingarna som studerats är beställningar, frågor och klagomål. Avgränsningen har gjorts till dessa tre kundinitierade kommunikativa
handlingar eftersom kunder ofta förväntar sig respons från företagen på dessa. I
min licentiatavhandling (Johansson, 2003a) studerades även beröm, en annan
kundinitierad kommunikativ handling. Då denna inte var särskilt vanligt förekommande och inte på samma sätt ställer förväntningar på respons från företaget ingår den inte heller i studien. Företagsinitierad kommunikation, såsom reklamutskick, har endast använts som bakgrundskunskap för att förstå fallföretagens verksamhet.
De kommunikationsmedier som har studerats är endast de som tillhandahölls av
de studerade företagen under tiden för studien: brev, beställningssedlar, telefon,
fax, e-post, talsvar och webbgränssnitt. Andra sätt att kommunicera såsom att
föra skriftlig dialog i realtid via Internet, så kallad chatt, innefattas inte eftersom
det inte användes av fallföretagen och det därför inte var möjligt att studera.

1.7

Avhandlingens disposition

Avhandlingen inleds med innevarande kapitel, Inledning, där grunden och förutsättningarna för avhandlingen målas upp. Därefter följer kapitlet Tillvägagångssätt som beskriver hur studien genomförts, vilka vägval som har gjorts och på
vilka grunder. Därpå följer två teorikapitel, Distanshandel och kundrelationer och
Kundkommunikation och kommunikationsmedier, där tidigare studier analyseras i
förhållande till studien. Efter teorikapitlen redovisas empirin från de tre fallstu-
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dierna i tre separata kapitel. Det görs i kapitlen Cd-företaget, Klädföretaget och Fotoföretaget. Efter empirikapitlen följer Kundkommunikation på tre företag – en fallöverskridande analys, där resultaten från de tre fallstudierna sammanställs och
analyseras. I kapitlet som följer, Studiens resultat relaterad till tidigare forskning,
relateras resultaten från den fallöverskridande analysen till tidigare studier som
presenterats i kapitlen tre och fyra. Därpå följer kapitlet Praktisk tillämpning av
studiens resultat. Där beskrivs hur praktiker kan använda avhandlingens kunskapsbidrag för att förbättra sin kundkommunikation. I kapitlet Avhandlingens
kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning, lyfts avhandlingens kunskapsbidrag upp och förslag till vidare studier ges. Avhandlingen avslutas med en
summering på engelska English summary. Relationerna mellan avhandlingens
delar och kapitel illustreras i Figur 1-1.
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Figur 1-1 Avhandlingens disposition.
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Tillvägagångssätt

Ett av kraven på en avhandling är transparens. Att skriva en avhandling innebär en
mängd ställningstaganden. Det är av stor vikt att författaren redogör för tillvägagångssätt och ställningstagande så att andra forskare och övriga läsare ska kunna bedöma avhandlingens kvalitet. I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet i detta avhandlingsarbete.
Tillvägagångssätt både vad gäller genomförande samt hur validitet och reliabilitet har
sökt uppnås beskrivs i kapitlet.

2.1

Forskningsparadigm

Ett forskningsparadigm kan, enligt Patel och Tebelius (1987), ses som en ram för
vetenskapligt arbete som ger riktlinjer för vad som kan beforskas och hur detta
kan ske. Inom samhällsvetenskaplig forskning delar många in forskningsparadigm i positivism och antipositivism. De som har anslutit sig till det positivistiska paradigmet har nästan uteslutande använt kvantitativa metoder i sina undersökningar. De som har anslutit sig till det antipositivistiska lägret har istället
använt sig av kvalitativa metoder. Under många år har det pågått en kamp mellan positivister och antipositivister om vilket angreppssätt som är det riktiga
(Tashakkori & Teddlie, 1998). Datta (1994) förvånar sig över dessa tvister och visar följande fem exempel på att de båda paradigmen har samexisterat under en
längre tid:
- Båda paradigmen har använts under lång tid, både var för sig och
kombinerat
- Det finns ett ansenligt (och växande) antal forskare som argumenterar för
användningen av båda paradigmen
- Forskningsfinansierande fonder stöder forskning inom båda paradigmen
- Båda paradigmen har påverkat flera offentliga beslut
- Mycket har lärts från båda paradigmen
Denna paradigmatiska samexistens har medverkat till utvecklingen av ett
alternativt perspektiv på forskning. Det grundas i den filosofiska skolan känd
som pragmatism och baserar sig på att forskare ska använda den filosofiska eller
metodologiska ansats som fungerar bäst för det aktuella forskningsprojektet (Tashakkori & Teddlie, 1998).
Avseende epistemologi (synen på hur man tillägnar sig kunskap) hamnar
pragmatikerna någonstans mitt emellan positivister och antipositivister, enligt
Goles och Hirscheim (2000). Positivisternas kunskapssyn innebär, enligt Wicks
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och Freeman (1998), att de försöker upptäcka en objektiv och värdefri kunskap.
Det är, menar Wicks och Freeman, ett problem eftersom resultaten från den typen av forskningsprojekt ofta inte blir användbara för organisationer. Tvärtemot
positivisterna erkänner antipositivisterna subjektiviteten och att det kan finnas
olika syn på saker och ting. Det alternativ de erbjuder till positivismen är dock
inte heller användbart, menar Wicks och Freeman vidare, eftersom de ofta erbjuder många alternativ där alla kan anses vara lika mycket värda.
Den pragmatiska forskaren har enligt både Goles och Hirscheim (2000) och
Wicks och Freeman (1998), till skillnad från positivister och antipositivister, fokus på den praktiska relevansen som forskningen har, dess användbarhet. Med
användbart menar Goles och Hirscheim (2000) att något är instrumentellt avseende att producera önskade eller förväntade resultat. Insamlade data värderas i
förhållande till studiens syfte och forskningsfrågornas karaktär. Användbarheten
beror på hur väl de tjänar det specifika syftet och hur väl de bidrar till att uppnå
relevanta mål. Pragmatikerna ser, enligt Goles och Hirscheim (2000), kunskapsförvärvande som ett kontinuum, och inte som två motstående poler, av objektivitet och subjektivitet. Detta synsätt låter pragmatikerna välja den ansats och de
metoder som bäst passar den aktuella forskningsfrågan vilket ger en konceptuell
grund för att kunna använda både kvalitativa och kvantitativa verktyg. Den friheten i att välja verktyg uttrycker Tashakkori och Teddlie (1998) på följande vis:
Study what interests and is of value to you, study it in the different ways
that you deem appropriate, and use the results in ways that can bring
about positive consequences within your value system.
Tashakkori och Teddlie (1998, s. 30)
Enligt Tashakkori och Teddlie (1998) ser pragmatikern forskningsfrågorna som
överordnade eller mer viktiga än metodval eller den världssyn som ligger
bakom en viss metod. Pragmatism innebär att forskaren inte styrs av ett visst paradigm vid val av forskningsmetod eller metod för datainsamling utan väljer de
metodologiska verktyg som passar bäst för att kunna besvara en viss forskningsfråga. Det är det Patton (2002) kallar metodologisk lämplighet (methodological appropriateness), som är det huvudsakliga kriteriet för vilken metod som väljs och
det är situationen som avgör vilken metod som är lämpligast.
Det pragmatiska förhållningssättet har varit naturligt för mig i denna studie.
Dels ser jag det som nödvändigt att se till vad som är användbart i och med att
kunskapsbidragen ska kunna användas av praktiker. Dels har jag personligen
behov av att se den praktiska relevansen i kunskapen som tas fram för att moti-
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vera mig själv att genomföra ett så omfattande arbete som en doktorsavhandling
innebär.
Goldkuhl (2004) har studerat hur ett pragmatiskt förhållningssätt kan påverka
forskning om informationssystem i organisationer och formulerar följande fem
aspekter som kännetecknande pragmatisk forskning:
- Ett intresse för handlingar
- Ett intresse för handlingar i dess praktiska kontext
- Erkännande av att handlingar genomsyrar kunskap
- Intresse för kunskapens praktiska konsekvenser
- Intresse för vad som fungerar och vad som inte fungerar
Dessa aspekter innebär sammantaget, enligt Goldkuhl (2004), ett erkännande av
den fullständiga dialektiken mellan kunskap och handling, dvs. att tillämpbara
handlingar är kunskapsbaserade handlingar och användbar kunskap är handlingsbar kunskap. Ett förväntat kunskapsbidrag från denna avhandling är just
handlingsbar kunskap, att bidra till att distanshandelsföretag ska kunna förbättra kundkommunikationen.
Det pragmatiska synsättet har gett mig friheten att använda de tillvägagångssätt
som jag ansett vara bäst för att uppnå studiens syfte. Den övervägande delen av
de tillämpade metoderna är kvalitativa. Det är en naturlig konsekvens av att jag
har låtit forskningsfrågorna styra metodvalet. I karaktäriseringen av kunskapsbidragen från respektive forskningsfråga som presenteras i avsnitt 1.3 framgår
att de förväntade kunskapsbidragen är karaktäriserande (forskningsfråga 1 och
2), klassificerande (forskningsfråga 2), förklarande (forskningsfråga 3) och normativa (forskningsfråga 4). Karaktäriserande kunskap tas fram genom att studera innebörden som olika aktörer tillskriver ett fenomen (Goldkuhl, 1998b). För
att få fram tankar och nyanser om upplevelser är, enligt Patton (2002), det kvalitativa angreppssättet lämpligt. Även förklarande kunskap förutsätter att forskaren sätter sig in i varför något är på ett visst sätt, vilket kan vara svårt med en
kvantitativ ansats. Normativ och klassificerande kunskap skulle kunna tas fram
både med kvantitativa och kvalitativa metoder. Då syftet med den klassificerande kunskapen i denna studie inte har varit att visa hur vanlig en viss synpunkt är utan att visa variationen av möjliga möjligheter och hinder har inte
heller den klassificerande kunskapen tagits fram med kvantitativa metoder. Detsamma gäller för den normativa kunskapen. Det har inte varit av intresse att visa
hur ofta förekommande de olika uppfattningarna eller förekomsterna är utan att
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de kan uppträda. Kvalitativa metoder har därför setts som mer användbara än
kvantitativa i denna studie.

2.2

Forskningsstrategi

Forskningsparadigmet innebär ett grundläggande synsätt på forskning. Att fastställa strategin för kunskapsbildning innebär att mer konkret fastställa det principiella tillvägagångssättet för studien (Goldkuhl, 1998b). Såsom det pragmatiska
synsättet föreskriver är det syftet och då främst forskningsfrågorna som har varit
vägledande i den valda strategin för denna studie.
Då det inte på förhand har varit klart hur företag hanterar sin kundkommunikation eller möjligt att förutse hur kunder och företag uppfattar denna har en explorativ forskningsstrategi valts. En explorativ forskningsansats används, enligt
Goldkuhl (1998b), just för att undersöka fenomen som man behöver förbättra sin
kunskap om. Det innebär att studien inte var helt strukturerad på förhand utan
att forskningsplanen har tillåtits att växa fram successivt. I avsnitt 2.2.3 visas
exempelvis hur urvalskriterierna för fallstudieföretag utvecklades under studiens gång.

2.2.1 Analysenheter
Det är inte möjligt att studera samtliga aspekter av ett valt fenomen. Därför
måste en begränsning i form av analysenhet definieras och beskrivas. Analysenheten är, enligt Yin (1994), den komponent som definierar vad fallet är. Alla frågor som definierar analysenheterna avgör, enligt Yin, begränsningar för datainsamlingen och analysen. Nyckelfrågan vid urval och beslut om lämpliga analysenheter är, enligt Patton (2002), att bestämma vad man vill kunna säga något om
då studien är avslutad. Definitionen av analysenheterna är, enligt Patton (2002),
relaterade till hur de inledande undersökningsfrågorna har formulerats. Det är
vad man vill ta fram kunskap om som är analysenheten. Analysenheten definierar fokus vid analys och redovisning av resultat samt i de slutsatser som kan
dras av studien. Valet av analysenhet är därför avgörande för hur insamlingen
av data ska planeras.
De primära analysenheterna för denna studie är de kundinitierade kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål; kommunikationssekvenser
där dessa förekommer samt de kommunikationsmedier som används för att
kommunicera dessa. På ett mer övergripande plan är även företagens design av
kundkommunikation analysenheter.

16

Tillvägagångssätt

2.2.2 Forskningsmetod
Valet av forskningsmetod har styrts utifrån forskningsfrågornas karaktär (se avsnitt 1.3 ovan). Forskningsfrågor kan enligt Yin (1994) formuleras i vem, vad, var,
hur respektive varför-frågor och det är frågornas art som avgör vilken typ av studie som är lämplig. Yin menar att det är när frågorna kan formuleras i hur och
varför som fallstudier är lämpliga. Eftersom forskningsfrågorna syftar till att ta
reda på hur olika kommunikationsmedier hanteras och uppfattas samt hur olika
möjligheter och hinder kan förklaras har det varit nödvändigt att ta del av hur
distanshandelsföretag arbetar med och uppfattar kundkommunikationen samt
hur deras kunder uppfattar densamma. Fallstudie som forskningsmetod har därför varit det naturliga valet.
Det har främst varit kvalitativa metoder som funnits lämpliga för att kunna beskriva hanteringen av kommunikationen. Det har i denna studie också varit viktigt att komma åt kunders och företagsrepresentanters inställning till kundkommunikation. Fördelarna med fallstudie som forskningsmetod är, enligt Merriam
(1994), bland annat att den kan komma åt subjektiva faktorer såsom tankar och
känslor. Interpretativa forskare försöker enligt Walsham (1995) sig på den svåra
uppgiften att komma åt andra människors tolkningar, filtrera dem genom sin
egen konceptuella apparat och ge den i en version tillbaka till andra.
En annan fördel med fallstudier är, enligt Merriam (1994), att redovisningen av
resultaten ofta görs på ett sätt som är relativt lätt att tillägna sig för en bred publik eftersom den tillåter en rik beskrivning av den studerade situationen med exempelvis citat. Ett viktigt syfte för mig är att den framtagna kunskapen ska vara
tillämpbar och tillgänglig för praktiker, i lika hög grad som för forskare, kännetecknande för det pragmatiska synsättet (se avsnitt 2.1). Därför har beskrivningarna av den empiriska studien gjorts så verklighetsnära som möjligt och citat
från både personal och kunder förekommer i riklig omfattning (se kap. 5, 6 & 7).
En kritik som ofta riktas mot fallstudier är att de endast omfattar en mycket begränsad del av en företeelse (Stake, 1995). Studien har utökats från en fallstudie i
licentiatavhandlingen (Johansson, 2003a) till tre i denna. För att få en ännu större
bredd på studien och kunna uttala sig mer generellt om företag i Sverige och deras kundkommunikation hade en enkätundersökning kunnat göras. Då hade
många fler företags syn på kundkommunikation kunnat inkluderas för att stärka
studiens resultat. En sådan undersökning hade dock inte gett den nödvändiga
förståelsen för interaktionen mellan kunder och företag och den problematik
som kan uppstå i och med användandet av olika kommunikationsmedier. Per-
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sonliga intervjuer och observationer (se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2) har gjort det möjligt
att se problem och möjligheter som personerna i företaget kanske inte själva
hade tänkt på att beskriva vid en enkätstudie. Genom att ha haft tillgång till företagen har också kommunikationen, både den från kunderna och den respons
de får från företagen, kunnat observeras och analyseras vilket inte varit möjligt
om företagens perspektiv studerats med enkäter.

2.2.3 Val av fallstudier
För att de fall som används i en studie ska vara användbara måste de, enligt Patton (2002), väljas med omsorg och kriterier ställas upp för vilken typ av fall som
bör användas. Urvalskriterierna för det första fallet och som även varit gemensamma med de övriga var att det skulle vara ett distanshandelsföretag, dvs. inte
ha kontakt ansikte mot ansikte med sina kunder och att det skulle ha en bred
kundkrets, för att undvika att resultaten enbart skulle spegla en snäv kategori
kunders preferenser. Ett tredje kriterium var att de skulle erbjuda sina kunder ett
stort urval av kommunikationsmedier för att möjliggöra en bred jämförelse. Ett
annat avgörande kriterium vid valet av fallstudieföretag var naturligtvis att få
tillgång till företaget och att de skulle vara positivt inställda till att delta i studien. Det är helt i linje med Stakes (1995) syn på val av fallstudieföretag. Han
menar att eftersom tiden för fältarbete nästan alltid är begränsad måste forskaren
ofta försöka välja fall som är lättillgängliga och att personerna där är välvilligt
inställda till studien. Stake menar också att första kriteriet vid val av fall är att
det ska vara fall som vi kan lära oss så mycket som möjligt av.
Antalet fall var inte på förhand bestämt, dvs. det Patton (2002) kallar opportunistiskt eller framväxande urval (opportunistic or emergent sampling). Det innebär att
urvalskriterier inte ställts upp i början av studien utan växte fram under studiens
gång. Detta tillvägagångssätt är helt i linje med den explorativa forskningsstrategin (se avsnitt 2.2). Den metod som användes för att välja det första fallet i studien var det Patton (2002) kallar intensitetsurval (intensity sampling), med stora
inslag av slumpmässighet. Enligt Pattons definition innebär intensitetsurval att
ett informationsrikt fall väljs. För att hitta ett fallföretag som uppfyllde de ställda
kriterierna sökte jag via telefon och e-post kontakt med diverse företag både genom egna och bekantas kontakter. Efter att några intressanta företag undanbett
sig att delta i studien, eftersom de inte ansåg sig kunna avsätta den nödvändiga
tiden, kom jag i kontakt med det första av de tre fallstudieföretag som ingår i
denna undersökning, Cd-företaget. Cd-företaget hittades mer eller mindre av en
slump men i och med att företaget erbjöd sina kunder många olika kommunika-
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tionsmedier ansågs det kunna erbjuda tillräckligt rik information för att kunna
bidra till att uppfylla studiens syfte.
Ett tillkommande kriterium vid valet av det andra fallföretaget var att företagets
kunder inte skulle vara medlemmar i någon kundklubb, till skillnad från det första fallet. Detta kriterium valdes eftersom just medlemskapet visade sig påverka
kundkommunikationen i och med att kunderna tvingades till regelbunden kontakt med företaget för att få fortsätta att vara kunder (se avsnitt 5.1). Genom
forskningskollegor gavs möjlighet till kontakt med två företag som uppfyllde
både de ursprungliga kriterierna och det nytillkomna. Ett av dessa företag kontaktades och då de visade sig intresserade av att delta studien togs inga ytterligare kontakter. Detta fall benämns i studien Klädföretaget.
Efter studien på Klädföretaget sågs det som lämpligt att komplettera med ett
företag som erbjuder digitala produkter eftersom det förväntades påverka kundernas syn på och val av sätt att kommunicera med företaget. Lindberg (2000)
visar exempelvis i en studie att det är stor skillnad mellan hur företag designar
affärsgörandet när produkten är fysisk och när den är digital. Att hitta företag
som säljer digitala produkter på distans till en bred kundkrets var inte någon lätt
uppgift. Många företag som säljer digitala produkter vänder sig främst till teknikintresserade personer. För ett företag med bredare kundkrets föll valet på att
kontakta ett företag som säljer fototjänster, en bransch som mer och mer övergår
från fysiska till digitala produkter. Kontakt togs via e-post med ett av de större
företagen i branschen. Detta företag ställde sig omedelbart positiv till studien.
Företaget benämns i studien Fotoföretaget. Efter en tids studie på Fotoföretaget
visade det sig dock att de inte var intresserade av att en enkätstudie gjordes
bland deras kunder under tiden då studien pågick. Eftersom fallet ansågs rikt
och tillförde en kompletterande dimension i och med den delvis digitala produkten beslöts ändå att fallstudien skulle fullföljas och inkluderas i avhandlingen.
Frågan om ytterligare fallstudier var aldrig aktuell, till stor del på grund av tidsmässiga begränsningar. Genom att tillämpa en explorativ ansats har den inledande fallstudien kompletterats med fall som har gett en bred empirisk bas som
uppvisar både likheter och skillnader vad gäller affärsmodell och produkttyper
de erbjuder till försäljning.
I Tabell 2-1 visas urvalskriterierna för respektive fallstudie samt perioderna för
det huvudsakliga genomförandet. Studien på Cd-företaget inleddes med en
mindre undersökning i samband med en doktorandkurs under hösten 2000.
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Nästföljande höst påbörjades den huvudsakliga fallstudien, som ingick i min licentiatavhandling som presenterades 2003 (Johansson, 2003a). Fallstudierna på
Klädföretaget och Fotoföretaget tillkom som empiriska studier för innevarande
avhandling.
Tabell 2-1 Urvalskriterier samt huvudperiod för datainsamling på de tre fallföretagen.
Fallföretag

Urvalskriterier

Huvudperiod för datainsamling

Cd-företaget

- Ingen kontakt öga mot
öga med kund
- Bred kundkrets
- Stort antal kommunikationsmedier

Höst 2000 & Höst 2001 –
Höst 2002

Klädföretaget

- Samma som ovan
- Ingen kundklubb

Hela 2004

Fotoföretaget

- Samma som ovan
- Digital/delvis digital produkt

Höst 2004 – Vår 2005

Fallföretagen har anonymiserats i avhandlingen. Det har gjorts dels på grund av
att ett av dem så önskade och dels för att det har gett mig en stor frihet att beskriva företagen och dess verksamheter utan att behöva ta en mängd hänsyn till
hur det kan uppfattas av olika personer i och utanför företagen.

2.3

Datainsamling

En styrka med fallstudiemetoden är, enligt Merriam (1994), att den tillåter
användandet av flera olika datainsamlingsmetoder. Att välja flera olika metoder
är också helt i linje med det pragmatiska synsättet. Metoder för insamling av
data har i denna studie varit intervjuer, observationer, dokumentstudier samt
enkäter. De använda datainsamlingsmetoderna beskrivs närmare i följande avsnitt.

2.3.1 Intervjuer
En stor del av datainsamlingen har skett genom intervjuer. Huvudskälet till att
använda intervjuer som datainsamlingsmetod är, enligt Patton (2002), att få fram
information som inte direkt kan observeras. En viktig del av studien har varit att
ta reda på hur företagen ser på och upplever kundkommunikationen. Intervju
har setts som en lämplig metod för att få fram känslor, tankar, omdömen och beskrivningar av händelser som inträffat vid tidigare tillfällen.
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Enligt Patton (2002) finns det tre grundläggande tillvägagångssätt vid insamling
av data via öppna intervjuer (open-ended interviews). De kan vara informella konversationsintervjuer, vilket innebär ett öppet samtal där respondenten, enligt
Patton, ofta inte ens tänker på att det pågår en intervju. Ett annat tillvägagångssätt är att använda en generell intervjuguide. Då använder forskaren en guide
med frågor för att stämma av att relevanta ämnen täcks in under intervjun. Den
sista typen, den standardiserade öppna intervjun, är mycket uppstyrd och där
ställs samma förutbestämda frågor ordagrant och i samma ordning till samtliga
respondenter.
I denna studie har intervjuerna varit av de två första slagen. Vid de förbokade
intervjuerna med kundtjänstchefer och kundtjänstanställda har intervjuguider
förberetts till varje tillfälle för att utnyttja den begränsade tiden så bra som möjligt. Intervjuerna har dock tidvis glidit över på andra ämnen och då mer liknat
informella konversationer. Därefter har intervjuerna återigen återgått till att styras av intervjuguiden. Att kunna låta intervjuerna röra sig bort från de förberedda frågorna har gett möjlighet att gå in på områden som jag inte på förhand
har haft kännedom om. Intervjutekniken med intervjuguide ger, enligt Patton
(2002), intervjuaren frihet att ta upp de frågor som finns i guiden i den ordning
de passar och i lämplig omfattning.
Vid observationerna av kundtjänstanställdas arbete har informell konversationsintervjuteknik tillämpats. De anställdas arbete har observerats och samtidigt har
diskussioner förts om de situationer som har observerats, för att få djupare kunskap om det som observerats samt den observerade personens erfarenheter, intryck och tankar om arbetet. Dessa intervjuer har inte varit förberedda utan skeendena vid observationerna har styrt samtalen. Vissa frågor har dock vid några
tillfällen varit förberedda för att inte förlora tillfället att fråga om någon fundering som uppstått vid en tidigare intervju eller vid studier av olika dokument.
Valet av intervjutyp gjordes på grundval av att vikt lades vid att få fram en så
nyanserad och rik bild av kundkontakterna som möjligt.
Trots att den informella konversationsintervjun är ostrukturerad påpekar Patton
(2002) att den inte ska ses som ofokuserad. Styrkan med detta intervjuförfarande
är att det ger möjligheter genom att erbjuda hög grad av flexibilitet och öppenhet
gentemot individuella skillnader och olika situationer som kan uppstå. En av
svagheterna är att den informella konversationen kan vara mer tidskrävande och
att det kan krävas fler eller längre samtal för att få fram den önskade informatio-
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nen. Eftersom dessa intervjuer genomfördes i samband med observationer fanns
det dock möjlighet att följa upp frågor tills de kunde redas ut.
Genom att kombinera intervjuer med förberedda intervjuguider med informella
konversationer har datainsamlingstillfällena varit väl förberedda samtidigt som
de har lämnat öppningar för nya intryck. I bilaga 1 visas intervjuguiden som användes vid den första intervjun med kundtjänstansvarig på Fotoföretaget. Frågorna har i viss mån anpassats till det specifika företaget men är i stort sett desamma som de som ställts till ansvariga för kundtjänstavdelningarna på Cd-företaget och Klädföretaget. I bilaga 2 visas intervjuguiden som användes då
kundtjänstanställda på Klädföretaget intervjuades. Frågorna till anställda på de
två andra företaget var i huvudsak desamma.
De flesta intervjuerna i studien har genomförts med en respondent i taget, även
de konversationer som förts vid observationerna. I två fall har dock intervjuerna
gjorts med två personer samtidigt. Det ena på Cd-företaget där vd och kundtjänstchef vid två tillfällen intervjuades tillsammans. Det andra vid Klädföretaget, där de båda kundtjänstcheferna vid samtliga tre intervjutillfällen intervjuades tillsammans. I båda dessa fall har validiteten i de data som kom fram vid intervjuerna med största sannolik blivit högre än om dessa personer hade intervjuats var för sig. Både på Cd-företaget och på Klädföretaget handlade det om två
personer som helt eller delvis delade ansvaret för den verksamhet som studerades. I vissa fall bekräftade de varandras utsagor och i vissa fall ifrågasatte de
varandras uttalanden. Genom diskussioner kunde de dock i samtliga fall komma
fram till en gemensam ståndpunkt som de ansåg speglade verksamheten.
En risk med så kallade gruppintervjuer, som Repstad (1999) pekar på, är att om
en person i gruppen är dominant finns risken att enbart dennes åsikter förs fram.
I Cd-företaget skulle man kunna tänka sig att vd, i egenskap av sin position,
skulle driva fram sin åsikt och att den anställde inte skulle våga uttrycka sin mening. Min uppfattning av diskussionerna som fördes mellan de båda respondenterna var dock att de var mycket måna om att så sanningsenlig information
som möjligt skulle presenteras. På Klädföretaget har de båda kundtjänstcheferna
samma position så ingen av dem kan sägas vara dominerande. Det är just i situationer där de som intervjuas är samspelta och inte har några större inbördes konflikter som gruppintervjuer passar bäst, enligt Repstad (1999).
Samtliga intervjuer har genomförts i företagens lokaler. Det har i huvudsak
gjorts av praktiska skäl men en bidragande effekt har varit att respondenterna
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har känt sig bekväma i och med att de befunnit sig i välkända lokaler och därför
förmodligen agerat mer naturligt än de skulle ha gjort i främmande lokaler.

2.3.2 Observationer
Efter att de inledande intervjuerna på respektive företag analyserats uppstod behov av att göra observationer av kundtjänstarbetet på företagen. Det var nödvändigt för att fullt ut förstå den information som framkommit i intervjuerna.
Repstad (1999) menar att det är en stor fördel att kunna studera människor i sin
naturliga miljö, eftersom de i den där ofta agerar naturligt. Beteenden och händelser kan vid observationer, enligt Patel och Tebelius (1987), observeras i sitt
naturliga sammanhang och forskaren är inte, som vid enkäter och intervjuer, beroende av rekonstruerade uppgifter. Observationerna har gjorts just för att personligen kunna iaktta kommunikationssituationerna och inte enbart lita till respondenternas minnesbilder. Jag har genom observationerna personligen kunnat
uppleva och studera situationer som inte hade kunnat beskrivas i en intervju. De
har gett en bra inblick i personalens arbete och förståelse för för- och nackdelar
så som personalen upplever dem i kontakt med kunder. Observationstillfällena
har också utnyttjats till att ställa frågor till personalen i samband med att olika
händelser har inträffat eller för att få förklaringar till gjorda iakttagelser. Då frågor har kunnat ställas i sina naturliga sammanhang har det varit ett bra sätt att
komplettera de förberedda intervjuerna på. Som Repstad (1999) också påpekar är
spontana samtal i miljön som är integrerade i fältarbetet ofta att föredra framför
intervjuer, som lätt kan kännas onaturliga.
Observationerna har enligt Pattons (2002) definitioner varit direkta. De upplevda fördelarna med observationerna stämmer mycket väl överens med de sex
huvudsakliga fördelar som Patton (2002) anger för direkta observationer:
1. Genom direkta observationer kan forskaren bättre förstå och fånga
kontexten som människor agerar i, nödvändigt för ett holistiskt perspektiv.
2. Förstahandserfarenhet ökar forskarens möjlighet till ett öppet och induktivt arbetssätt eftersom denne genom att vara på plats inte behöver förlita
sig på tidigare konceptualisering av miljön.
3. Forskaren har möjlighet att se saker som de människor som är vana vid
miljön inte ser på grund av rutin.
4. Forskaren får möjlighet att se sådant som de intervjuade personerna kanske inte är villiga att tala om.
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5. Forskaren kan tränga bakom andras selektiva uppfattningar. Vid intervjuer kommer förståelsen hos den person som intervjuas fram, vilket ofta
är mycket viktig information. Det är dock denna personens selektiva uppfattning. Även forskarens uppfattning är selektiv men tillsammans med
intervjuer ger den ett starkt komplement.
6. Forskaren får möjlighet att relatera till personliga erfarenheter under
analysarbetet. Intryck och känslor blir en del av de data som används för
att förstå miljön och de människor som där studerats.
Observationerna har lett till närmare förhållande till respondenterna vilket har
ökat kvaliteten på de data som insamlats. Vid observationer finns mer utrymme
för konversationer som inte är direkt relaterade till arbetet vilket öppnar för en
mer nyanserad bild av respondentens situation. Repstad (1999) varnar dock för
att forskaren bör akta sig för att bli emotionellt involverad i personerna som studerar i samband med att denna, närhet till respondenterna uppnås. Det gäller
alltså att försöka uppnå en närhet och samtidigt behålla neutraliteten. Patton
(2002) benämner den nödvändiga egenskapen hos en forskare inom kvalitativ
forskning för empatisk neutralitet (empathic neutrality). Problemet med en alltför
nära relation till dem som observerats har inte uppstått i denna studie i och med
observationerna har gjorts med olika personer och att jag tydligt har varit en utomstående observatör under en begränsad tid.
Fördelar med att vara en utomstående observatör är enligt Walsham (1995) att
personalen inte ser personen som en av dem själva och därmed inte har något
personligt intresse i olika tolkningar eller resultat. Personalen tenderar därför
ofta att vara mer öppenhjärtig. Den största nackdelen med att vara en utomstående observatör är, enligt Walsham (1995), att forskaren inte är närvarande vid
många tillfällen och därför inte får den totala känslan för fallföretaget från insidan. Forskaren kan också bli exkluderad från vissa data eftersom de kan ses som
för konfidentiella eller känsliga för en utomstående. Detta är en begränsning som
enligt min mening är naturlig för de flesta metoder. Ett alternativ skulle ha kunnat vara aktionsforskning men eftersom det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk har det inte varit något alternativ i denna studie.
En risk med observationer som lyfts upp av Repstad (1999) är forskningseffekten. Det innebär att forskaren med sin närvaro påverkar de som observeras så att
de inte agerar naturligt. Genom att kombinera observationerna med andra datainsamlingsmetoder, s.k. triangulering (se avsnitt 2.4), och att även ha undersökt
både företags- och kundperspektivet har eventuella forskningseffekter kunnat
kontrolleras genom att jämföra observationsmaterialet med övriga data.
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2.3.3 Dokumentstudier
Data insamlade från observationer och intervjuer har kompletterats med studier
av olika dokument som företagen har tillhandahållit eller som har framtagits på
annat sätt av mig. Produktkataloger och andra utskick från samtliga tre företag
har studerats för att se vilken information som presenteras för kunderna och hur
de olika kommunikationsmedierna presenteras. Samtliga tre företags webbplatser har analyserats i samma syfte. Bland annat har köp och informationssökningar simulerats för att se vilken information som företagen presenterar för
kunderna. För att kunna analysera Cd-företagets webbplats fick jag tillgång till
ett lösenord som har gett åtkomst till den information som presenteras för företagets medlemmar via webbgränssnittet. På Klädföretaget fanns ingen personlig
inloggning och på Fotoföretaget använde jag mitt eget användarnamn då jag sedan tidigare var kund hos företaget.
Utskrifter av e-post från Klädföretagets och Fotoföretagets kunder samt kopior
på standardsvar har också ingått i materialet som har studerats. På Cd-företaget
studerades enbart e-brev under tiden som personalen observerades men genom
att få tillgång till kopior av e-brev på de två efterföljande fallstudierna kunde epostkommunikationen studeras mer ingående. Från Klädföretaget fick jag mig
tillsänt e-breven för en vecka som sammanföll med en vecka då jag hade observerat arbetet på företaget. En typisk vecka utan direkt anslutning till utskick av
någon av de stora säsongskatalogerna, vilket skulle ha resulterat i en mycket stor
andel beställningar. Från denna vecka valdes slumpvis en dag, onsdagen den 3
mars 2004. De e-brev som har analyserats från Fotoföretaget var från en dag i
samma vecka i oktober som ett av mina besök på företaget. Oktober är lågsäsong
för fotobeställning och de analyserade e-breven behandlar därför, av samma skäl
som e-breven på Klädföretaget, ett varierat antal ärenden.
Även utdrag ur företagens IT-system har analyserats i form av skärmdumpar av
den information som lagras om kunder och produkter. Jag har också fått tillgång till olika statistiska sammanställningar från företagen såsom mängden inkommande kundkommunikation och geografisk fördelning av kunderna. Fotoföretaget tillhandahöll också resultaten från en kundenkät som gjordes av ett
konsultbolag under hösten 2002.
Att få tillgång till denna typ av dokumentation ger enligt Patton (2002) tillgång
till information om saker som inte är möjliga att observera och som kanske inte
framkommer vid intervjuer.
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2.3.4 Kundenkäter
För att samla in data om kundernas perspektiv på att kommunicera med företagen gjordes en enkätstudie. Huvudskälet för detta metodval var att under en begränsad tid få in synpunkter från ett relativt stort antal kunder. Alternativet
hade varit intervjuer, vilket hade gett rikare data i och med möjligheten till följdfrågor. Nackdelen hade dock varit att endast ett fåtal kunder hade kunnat ge
sina synpunkter. Med enkäter kan information från fler informanter samlas in på
kortare tid än med intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1982). Enkätformen som valdes var postenkäter. Enkäter skickades ut till ett urval av företagens kunder, för
att utforska deras åsikter om och erfarenheter av användningen av de olika
kommunikationsmedierna. Trots att enkäter ofta kopplas till en kvantitativ
forskningsansats, har mitt syfte främst varit att få fram kvalitativa data. Ändamålet har varit att få fram olika synpunkter på att kommunicera på olika sätt,
inte hur stor andel av kunderna som står för en eller annan syn.
Kriterierna för urval av kunderna som enkäterna skickades till vid de två företagen var att de skulle ha varit kunder hos företaget i mer än två år samt ha genomfört någon transaktion under de senaste fyra månaderna. Det första kriteriet,
att ha varit kund i mer än två år, fastställdes eftersom det för studien är intressant att få information från kunder som har haft kontakt med företagen under en
längre tid eftersom de genom längre erfarenhet förväntas ha flera intryck att relatera till. För att inte den lämnade informationen skulle vara alltför avlägsen i
tiden och därmed otydlig i minnet hos respondenterna var det också önskvärt att
någon transaktion gjorts under tiden närmast föregående enkätundersökningen,
därav det andra kriteriet. På Cd-företaget skickades enkäten till 100 av företagets
kunder. Av dessa var det 40 som svarade. För att få tillgång till synpunkter från
ett större antal kunder skickades motsvarande enkät till 200 av Klädföretagets
kunder. Tre veckor efter utskicket av enkäten till Cd-företagets kunder skickades
en påminnelse. För Klädföretaget gjordes detsamma efter 11 dagar. Fotoföretagets representant ansåg det inte tidsmässigt lämpligt att engagera sina kunder i
en sådan studie, till stor del på grund av att de själva genomför regelbundna enkätstudier genom ett konsultföretag och därför inte såg den egna nyttan med
ytterligare en enkätstudie.
Svarsfrekvensen var 40 procent för både Cd-företaget och Klädföretaget. Då inga
andra uppgifter än namn och adress för respondenterna varit tillgängliga har
inte en komplett bortfallsanalys (Trost, 2001) kunnat göras. Det enda som framkommit vid en sådan är att andelen män som besvarat enkäten stämmer väl
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överens med andelen män som enkäten skickats till. Eftersom inga kvantitativa
slutsatser dras av enkäterna är inte bortfallet avgörande för resultatens kvalitet.
Några av frågorna i enkäterna är öppna och andra icke öppna (Trost, 2001). De
icke öppna frågorna är strukturerade och med fördefinierade svarsalternativ
(Merriam, 1994), medan respondenterna i de öppna frågorna har kunnat uttrycka sig mer fritt och inte varit styrda av fördefinierade svar (se bilagorna 3
och 4). De fördefinierade svaren har främst syftat till att få kunderna att ange
vilket eller vilka kommunikationsmedier de har använt och de kommunikationsmedier som företagen erbjuder har presenterats som svarsalternativ. De
öppna svaren som följt på de fördefinierade har haft som syfte att få fram mer
kvalitativa data såsom skälen bakom valet av kommunikationsmedium.
De flesta frågorna var desamma i de båda enkätstudierna men vissa frågor togs
bort i den andra som en lärdom från den första enkätundersökningen. Exempelvis togs frågor om hantering av beröm från kunderna bort efter det första fallet
eftersom det inte är en kundinitierad kommunikativ handling som inkluderas i
denna studie (se avsnitt 1.6). Vissa frågor formulerades om. Exempel på
omformulering kan ses i fråga 7 i enkäten till Cd-företagets kunder (se bilaga 3)
som i enkäten till Klädföretagets kunder motsvaras av frågorna 15 till 20 (se bilaga 4). Att frågan delats upp i flera frågor istället för underfrågor beror på att
svaren på den första enkäten gav indikationer om att svaren blir mycket kortfattade eller utelämnas om det blir för många delfrågor i en fråga.

2.3.5 Datainsamling och mättnad
Antalet datainsamlingstillfällen och val av datainsamlingsmetod var inte definierade då studien påbörjades. De data som samlats in har efter hand styrt vidare
behov av data, så kallat teoretiskt urval (Glaser & Strauss, 1967). Hur detta har
gått till exemplifieras genom följande beskrivning av val av datainsamlingsmetoder och antal insamlingstillfällen vid Cd-företaget.
De inledande intervjuerna på Cd-företaget gjordes med vd för företaget. Vd är
även grundare av företaget och är den person i företaget som har den bästa helhetssynen på företaget. Då bilden av hur företagets ledare såg på företaget och
de olika kommunikationssituationerna växt fram uppstod, från min sida, ett behov av att personligen observera hur arbetet med de olika kommunikationsmedierna går till i praktiken. De inledande intervjuerna med vd följdes därför av
två observationstillfällen. Vid observationstillfällena framkom mycket ny information som efter analys krävde ytterligare kompletterande information. Därför
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bokades ännu en intervju med företagets vd. Denna gång i sällskap av den person som är ansvarig för kundtjänstavdelningen. För att få en bredare bas för
analysen av användningen av kommunikationsmedier, genomfördes därefter
fyra enskilda intervjuer med fyra kundtjänstanställda. Syftet med dessa intervjuer var att direkt, från dem som arbetar med kundkontakterna, få intryck och
erfarenheter av arbetet med olika kommunikationsmedier. Efter dessa observationer och intervjuer stod företagets syn på kommunikationen med deras kunder
klar och jag insåg då att kundernas perspektiv inte framkommit i tillräckligt hög
grad. Genom att läsa kunders e-brev och lyssna på deras samtal hade jag delvis
tagit del av deras funderingar men det var inte tillräckligt. En enkät skickades
därför till ett urval av företagets kunder (se avsnitt 2.3.4).
Data från intervjuerna, observationerna och kundenkäterna analyserades allt
eftersom de insamlats och så småningom uppstod så kallad mättnad. Med mättnad menas att forskaren är ”mätt” på data, det vill säga att inte mycket ny information tillkommer vid de sista tillfällena för datainsamling (Repstad, 1999).
Det motsvaras av det Lincoln och Guba (1985) beskriver som ett tillstånd av
överflöd av data (redundancy). De menar att när forskaren har nått detta tillstånd
kan fallen anses tillräckliga.
På liknande sätt har behoven styrt datainsamlingen på de två andra företagen.
Den första studien har dock varit styrande i så motto att samma typ av data och
samma djup som i den studien har eftersträvats för att göra de tre studierna så
jämförbara som möjligt. Inför intervjuerna på Klädföretaget och Fotoföretaget
utgick jag från frågeguiderna som användes vid intervjuerna på Cd-företaget.
Frågorna anpassades dock till det specifika företaget. Lärdomar från den första
fallstudien påverkade utformningen av frågorna på så sätt att några frågor utelämnades eftersom det visat sig att områden antingen inte var relevant för studien eller att fokus för studien förändrats något. Utformningen av enkäterna till
kunderna på Klädföretaget utgick också från den första enkätstudien men modifierades i viss mån (se avsnitt 2.3.4).

2.3.6 Respondenter
För att få data om hur företagen hanterar olika kommunikationsmedier, dvs. designar och genomför kundkommunikation via dessa, har jag valt att observera
och intervjua personal på de tre fallföretagen som har varit direkt involverade i
kundinteraktionen eller planeringen av densamma. På Cd-företaget intervjuades
vd för företaget, kundtjänstchef samt personer som arbetar direkt mot kund vid
kundtjänstavdelningen. Kundtjänstanställda observerades också under arbetet
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med att hantera de olika kommunikationsmedierna. På Klädföretag intervjuades
kundtjänstchefer och anställda vid kundtjänstavdelningen, som också observerades. På Klädföretaget intervjuades också två personer från IT-avdelningen som
var väl insatta i systemen som används vid kundkontakterna. På Fotoföretaget
intervjuades kundtjänstchef och IT-chef och med anställda på kundtjänstavdelningen gjordes observationer som kombinerades med intervjuer. Anledningen
till att ingen IT-ansvarig intervjuades på Cd-företaget är att de köpte sina ITtjänster från ett externt företag.
Kunder på Cd-företaget och Klädföretaget har bidragit till studien genom att
svara på enkäter. Av de kunder som uppfyllde kriterierna för enkätstudien (se
avsnitt 2.3.4) valdes de första 100 kunderna. Av Klädföretagets kunder som matchade kriterierna valde företagets marknadsansvarig slumpmässigt ut 200. I
Tabell 2-2 som visar en sammanställning av de olika insamlingstillfällena redovisas också vilka respondenterna varit.
Tabell 2-2 Redovisning av respondenter och mängden datainsamlingstillfällen på de tre fallföretagen.
Metoder för datainsamling

Respondent (eller
motsvarande)

Cd-företaget

Klädföretaget

Fotoföretaget

Intervjuer

Vd/ansvariga för kundtjänstavdelningen

3

2

2

Intervjuer

Anställda vid kundtjänstavdelningen

5

4

3

Intervjuer

IT-ansvariga

-

2

1

Observationer

Anställda vid kundtjänstavdelningen

2 heldagar

3 halvdagar

3 halvdagar

Enkäter

Kunder

40 (av 100)

80 (av 200)

-

Överhörda telefonsamtal

Anställda och kunder

67

34

54

E-brev

Anställda och kunder

-

142

33

I empirikapitlen (kapitel 5, 6 & 7) är respondenterna anonymiserade. Att inte
redovisa vare sig anställdas eller kunders identitet var en garanti som jag gav för
att få dem att uttrycka sina synpunkter så öppet och ärligt som möjligt. Kundtjänstanställda på respektive företag har i empirikapitlen getts pseudonymer för
att läsaren ska kunna se när det är samma person som uttalar sig.
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2.3.7 Dokumentation vid datainsamling
De första intervjuerna som gjordes inom ramen för denna studie dokumenterades med hjälp av stödanteckningar som skrevs ner under intervjuerna. Jag
renskrev dessa så snart som möjligt efter respektive intervjutillfälle, dock senast
dagen därpå och i de flesta fall direkt efter intervjuernas genomförande. Skälet
till att bandspelare inte användes var rädsla för att det skulle hämma respondenterna så att de inte skulle ge så öppenhjärtiga svar som förväntades. Problem
uppstod dock vid transkribering på grund av att anteckningarna ibland var
svårlästa och i vissa fall ofullständiga vilket innebar att transkriberingen tog lång
tid och att vissa frågor måste ställas igen. För att ta tillvara de ordagranna uttrycken och undvika tidigare upplevda problem vid transkriberingen spelades
de efterföljande intervjuerna in på ljudband eller digital diktafon. Ett huvudskäl
till varför intervjuer görs är ju att få andra personers syn på och ord för studerade fenomen. Det är därför av stor betydelse att dessa tas tillvara vid intervjutillfällena, som Patton (2002) uttrycker det:
The raw data of interviews are the actual quotations spoken by interviewees. Nothing can substitute for these data: the actual thing said by real
people. That’s the prize sought by the qualitative inquirer.
Patton (2002, s. 380)
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av mig själv. Det visade sig
att respondenterna inte på något sätt verkade hämmas av bandspelaren. Det berodde sannolikt på att jag tydligt redogjorde för varje respondent att inspelningarna gjordes enbart i syfte att underlätta mitt arbete att komma ihåg vad som sades under intervjun och att ingen annan skulle få höra vad de uttryckte under
intervjun. Detta stämmer väl överens med vad Patton (2002) anser: att om respondenten får tydligt förklarat för sig syftet med inspelningen så bör den inte
påverka utfallet av intervju. Repstad (1999) pekar också på fenomenet att eftersom ett intervjutillfälle ändå uppfattas som en konstlad situation av respondenter, glöms bandspelaren ofta bort.
Förutom att öka min möjlighet att korrekt återge data från intervjutillfällena gav
inspelningarna möjlighet att bättre koncentrera mig på respondenten och att förbereda följdfrågor. Lofland och Lofland (1995) menar att hela forskarens uppmärksamhet måste vara på respondenten under intervjun. Forskaren måste ligga
ett steg före, redo att begära förtydligande och att koppla det respondenten säger
till vad som tidigare sagts eller framkommit vid observationer eller dokumentstudier. Detta, menar Lofland och Lofland vidare, är tillräckligt svårt i sig men
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om intervjuaren dessutom är tvungen att anteckna skulle det bli en omöjlig uppgift, vilket stämmer med mina erfarenheter från de första intervjuerna.
Som en del av observationerna lyssnade jag på personalens telefonsamtal med
kunderna. Via hörlurar kunde jag lyssna på samtalen. Jag antecknade vad kunderna sa och det kundtjänstpersonalen sa spelades in. De första observationstillfällena spelades in på band och de senare på en digital diktafon. Av etiska skäl
spelades inte det kunderna sa in på band. För att få göra det hade kunderna behövt informeras vilket inte bedömdes lämpligt eftersom det då skulle finnas en
stor risk att samtalen inte skulle ha blivit naturliga. Eftersom kunderna inlägg
ofta var korta fungerade denna dokumentationsmetod bra.

2.4

Triangulering

Genom att använda en kombination av observationer, intervjuer och dokumentanalys har flera datakällor utnyttjats till att validera och dubbelkontrollera studiens resultat. Enligt Patton (2002) har varje datakälla styrkor och svagheter. Genom att kombinera datakällor, så kallad triangulering, ökar validiteten i studien
eftersom ett angreppssätt kompenserar för svagheterna i ett annat angreppssätt
(Marshall & Rossman, 1989).
En välkänd svaghet hos observationer är, enligt Patton (2002), att den som
observeras kan påverkas av att bli just observerad och därför inte agerar som
denna person normalt skulle göra. Vid observation kan inte heller vad som händer inuti människan studeras. Forskaren behöver också andra data för att förstå i
vilken utsträckning det som observerats är vanligt förekommande aktiviteter eftersom observationerna endast kan täcka en liten del av verksamheten.
Svagheter hos data från intervjuer kan vara att svaren som respondenterna ger
kan vara beroende av personens bias och sinnestämning vid intervjutillfället. Respondenten kan också ha intresse av att inte hålla sig helt till sanningen i sina
svar för att uppfylla vissa egna syften (Patton 2002).
Observationerna och intervjuerna kompletterar varandra genom att jag vid
observationerna kunde validera vad som framkommit vid intervjuerna och intervjuerna gjorde det möjligt att gå djupare in på och få en bättre förståelse för
det som observerats. Dokumenten användes till att ge en bakgrundsbild av företagen som inte är möjlig att uppnå via observationer och intervjuer. De hjälpte
mig också att förstå mycket av det som observerades och vad som sades vid intervjuerna.
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I Tabell 2-2 (se avsnitt 2.3.6) visas en sammanställning av de
datainsamlingstillfällen som gjorts vid varje fallföretag. Förutom dessa har också
dokumentation av olika slag samlats in från företaget (se avsnitt 2.3.3).

2.5

Analys i tre steg

Som Repstad (1999) skriver, talar data inte för sig själva. De måste tolkas. Analys
av data är att försöka få ordning på data, ge dem en struktur som underlättar
tolkning. I detta avsnitt redovisar jag för mitt tillvägagångssätt vid analysarbetet
och ger därmed läsaren möjlighet att värdera det.
Tolkning av information innebär, enligt Repstad (1999), en genomtänkt värdering av data i förhållande till studiens frågeställningar samt i förhållande till de
teorier som sätter in resultaten i ett större sammanhang. Det finns andra forskare
som förespråkar en mer induktiv analys där tidigare forskning inte spelar en så
stor roll. Analysen i denna avhandling har varit både induktiv och deduktiv.
Tillvägagångssättet kan till viss del jämställas med Multigrundad teori (Multigrounded theory) (Goldkuhl & Cronholm, 2003) då den i stora delar varit induktiv
men samtidigt låtit tidigare teorier berika analysen. Multigrundad teori kan ses
som en modifiering eller utökning av Grounded Theory (GT), en av de mer
kända induktiva analysmetoderna, utvecklad av Glaser och Strauss (1967). GTmetoden vidareutvecklades senare åt två olika håll och det anses nu finnas två
versioner eller typer av GT. Den ena tillskrivs Glaser (1992) och den andra
Strauss och Corbin (1998). De senare har tagit ett steg från den rena induktionen.
Multigrundad teori (Goldkuhl & Cronholm, 2003) tar ytterligare ett steg ifrån ren
induktion.
Goldkuhl och Cronholm (2003) anser att det induktiva arbetssättet som förespråkas i GT har både för- och nackdelar. De menar att genom att inte vara öppen för
användning av etablerade teorier som både kan inspirera och utmana de abstraktioner som görs i den induktiva analysen finns en risk för kunskapsisolering. De menar att det är av vikt att grunda induktivt genererad kunskap i teorin. Samtidigt är de positiva till öppenheten som GT förespråkar då detta kreativa arbetssätt kan leda till insikter som kan vara svåra att upptäcka om forskaren är alltför styrd av tidigare teorier. I denna studie har litteraturstudier bedrivits parallellt med empiriska studier och analysen av empirin. Genom den förförståelse som litteraturstudierna ger har därför i viss mån påverkat utfallet av
analysen (se avsnitt 2.5.2).
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Analysen har gjorts i tre steg där det första varit fallnära, det andra fallöverskridande och det tredje steget teorinära. Dessa tre steg beskrivs i följande avsnitt.

2.5.1 Analyssteg ett – fallnära analys
Det första steget i analysen var att utifrån de empiriska data som samlats in med
hjälp av olika datainsamlingsmetoder (se avsnitt 2.3) ta fram relevant information för att textuellt beskriva företagens hantering av kundkommunikation, en
del i att besvara forskningsfråga 1. Samtidigt som detta gjordes identifierades
möjligheter och hinder relaterade till de olika kommunikationsmedierna - målet
med forskningsfråga 2. Detta steg i analysen har till stor del varit induktivt genom att det som har styrt uppmärksamheten har varit att förutsättningslöst söka
möjligheter och hinder från kund- och företagsperspektivet. De transkriberade
intervjuerna och observationsanteckningar gicks igenom för att identifiera möjligheter och hinder. Dessa klassificerades därefter per kommunikationsmedium
och till vilken kommunikativ handling de kunde hänföras. Varje möjlighet och
varje hinder gavs därefter en kod för att kunna identifiera dem och enkelt hänvisa till dem. Koden består i att första bokstaven anger om det är en möjlighet
(M) eller ett hinder (H). Efterföljande bokstav identifierar företaget där möjligheten eller hindret identifierats, med C för Cd-företaget, K för Klädföretaget och
F för Fotoföretaget. Möjligheter och hinder numrerades därefter i kronologisk
ordning för respektive företag och med möjligheter för sig och hinder för sig. Det
första hindret som identifierades på Klädföretaget gavs alltså koden HK1.
Att identifiera möjligheter och hinder och dela upp dem per
kommunikationsmedium, i kund- och företagsperspektiv samt relatera dem till
kommunikativa handlingar är det första steget i analysen, det som är mest fallnära. Samtliga identifierade möjligheter och hinder presenteras i empirikapitlen,
kapitel fem, sex och sju, där de dels beskrivs i löptext och dels sammanställs i
tabellform. Dessutom finns en sammanställning av samtliga möjligheter och
hinder i bilaga 5. Några av dem förekommer i fler än ett av fallen och flera förekommer både för kund och för företag.

2.5.2 Analyssteg två – fallöverskridande analys
I det andra analyssteget sammanställdes och jämfördes de olika möjligheterna
och hindren som identifierades i analysens första steg. Syftet med detta arbete
var att söka förståelse och förklaringar till de identifierade möjligheterna och
hindren (forskningsfråga 3). Detta analyssteg inleddes med att samtliga möjligheter och hinder från de tre fallstudierna sammanställdes i ett exceldokument.
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Dessa sorterades på två olika sätt. De sorterades dels per kommunikationsmedium och dels utifrån den kommunikativa handling de relateras till. Det gav ett
bra underlag för en grundläggande genomgång av materialet i och med möjligheten att upptäcka olika saker genom att titta på empirin med två olika perspektiv.
Ett steg i sökandet efter förklaringar var att försöka karaktärisera varje möjlighet
och varje hinder. Som hjälp i denna process har jag ställt frågan ”Vad är detta
exempel på?” för varje möjlighet och varje hinder. Dessa karaktäriseringar och
andra kommentarer noterades i en extra kolumn i exceldokumentet. I Tabell 2-3
nedan visas ett utdrag ur exceldokumentet där möjligheterna och hindren är
sorterade per kommunikationsmedium.
Tabell 2-3 Exempel på kodningsprocessen i den fallöverskridande analysen.
Möjlighet
id.

Komm.handling

E-brev

Kommentarer

MC22

Klagomål

Klagomål som kommuniceras via e-post
uppfattas ofta som mindre aggressiva än
via telefon.

Mindre rikhet (i detta
fall positivt)
(Kopplas till MK 4)

MK10

Samtliga

Att informera kunder om under vilka tider
e-post besvaras i automatgenererade svar
kan göra att kundernas förväntningar om
svarstid läggs på en rimlig nivå.

Extra information
nöjd kund

MK11

Samtliga

Via e-postformulär på företagets webbplats
ökar möjligheten att styra vilken information kunderna anger i sina e-brev.

Tillräcklig information

MK12

Förfrågan

Om standardbrev används förkortas tiden
för att besvara e-post.

för

Inte för mycket information
Tid

Utifrån dessa karaktäriseringar och kommentarer har möjligheterna och hindren
sorterats i olika grupper där möjligheter och hinder med liknande teman ställts
samman. Dessa sammanställdes i löptext för att få en fördjupad insikt och förståelse för kategorierna. I min strävan mot abstraktion av resultaten har jag i
denna del av den fallöverskridande analysen ställt nya frågor till materialet såsom: ”På vilket sätt liknar de varandra?”, “Hur skiljer de sig åt?” och ”Vad är
skillnaderna och likheterna exempel på?”.
Detta andra steg i analysen har varit induktivt med inslag av deduktion, vilket
blir tydligt i de preliminära kategorier som lyftes fram. Exempel på preliminära
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kategorier som då framstod var ”struktur”, ”tillräcklig information”, ”begränsningar” och ”rikhet”. ”Tillräcklig information” är rent induktivt genererad medan ”rikhet” har tydlig påverkan från litteraturstudier om Media Richness Theory (se avsnitt 4.5.2 & 4.5.3). Ytterligare förfiningar av kategoriseringarna gjordes
i löptexterna och det är dessa som har legat till grund för resultaten som redovisas i kapitel åtta, den fallöverskridande analysen. Diskussionerna som förs om
de olika kategorierna i kapitel åtta relateras i så hög grad som möjligt till de
identifierade möjligheterna och hindren. För en tydlig spårbarhet redovisas därför koderna för de möjligheter och hinder de bygger på.

2.5.3 Analyssteg tre – teorinära analys
I det tredje och sista steget i analysen relateras resultaten från de empiriska
studierna och från den fallöverskridande analysen till tidigare redovisade studier, det Goldkuhl och Cronholm (2003) kallar teoretisk matchning. Det innebär
att den framväxande teorin jämförs med existerande forskning för att se på vilket
sätt tidigare studier täcker eller på annat sätt kan relateras till resultaten. Resultaten från den fallöverskridande analysen relateras till tidigare forskning för att
visa på vilket sätt resultaten från denna studie kan bidra till att befrukta tidigare
forskning och hur tidigare forskning har använts i denna studie. Teoretisk
matchning leder, enligt Goldkuhl och Cronholm, till följande tre sorters resultat:
- Anpassning av den framväxande teorin
- Uttrycklig teoretisk grundning
- Kommentarer eller kritik mot existerande teorier
Framväxande
teori

Rättfärdigande
& modifieringar

Teoretisk
matchning

Andra teorier

Kommentarer &
kritik

Figur 2-1 Teoretisk matchning (Goldkuhl & Cronholm, 2003).

Den teoretiska matchningen presenteras i avhandlingen först efter den empirinära analysen. Det innebär dock inte att det är ett isolerat sista steg i forskningsprocessen. Den teoretiska matchningen har inte gjorts enbart efter den empirinära analysen. Genom att litteraturstudier har varvats med de empiriska studi-

35

Kundkommunikation vid distanshandel

erna har studerade teorier delvis styrt de fortsatta empiriska studierna och upptäckter i de empiriska studierna har triggat sökande efter nya teoretiska förklaringar. Resultaten från den teoretiska matchningen presenteras i kapitel nio.

2.6

Studiens validitet

Detta avsnitt behandlar studiens validitet. Validitet definieras av Lundahl och
Skärvad (1982) som frånvaron av systematiska fel. Liksom Yin (1989) skiljer de
på inre och yttre validitet. Inre validiteten uppnås genom att man lyckas mäta
just det som var avsett att mätas. Den yttre validiteten visar i vilken utsträckning
resultaten från en undersökning kan tillämpas på andra situationer än den undersökta, dess generaliserbarhet. Att beskriva hur validitet har sökt uppnås
handlar alltså om att visa att studien är väl genomförd och i vilken mån dess resultat kan användas i andra kontexter.

2.6.1 Inre validitet
Vid användning av kvalitativa metoder i fallstudieforskning studeras hur olika
människor upplever en ständigt föränderlig verklighet. I denna studie handlar
det om uppfattningarna hos representanter för distanshandelsföretagen och deras kunder. Lincoln och Guba (1985) menar att den enda möjligheten att bedöma
validiteten i ett forskningsresultat av denna karaktär är beroende av om forskaren lyckas visa att den rekonstruktion denne gjort av de olika studerade människornas versioner av verkligheten stämmer.
Ratcliff (1983) poängterar att det är viktigt att tänka på att information inte talar
för sig själv (se även Merriam, 1994). Det är alltid någon som tolkar eller översätter information. Det är alltså via forskarens tolkningar, som i sin tur grundar
sig i dennes erfarenheter, som validiteten bedöms. Ratcliff menar vidare att det
inte är möjligt att på ett objektivt sätt garantera validitet. Det finns dock olika
sätt som forskaren kan använda sig av för att höja den inre validiteten. Enligt
Merriam (1994) finns det, inom den kvalitativa forskningen, sex grundläggande
strategier som forskaren kan använda för att säkra den inre validiteten. Dessa är:
1. Triangulering (flera kompletterande metoder eller informanter används).
2. Deltagarkontroll (feedback söks hos informanterna).
3. Observation under längre tid eller att studierna upprepas flera gånger.
4. Horisontell granskning och kritik (kollegor bidrar med kommentarer om
framkomna resultat efterhand).
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5. Deltagande tillvägagångssätt (de studerade personerna involveras i forskningsprocessens alla skeden).
6. Klargörande av skevheter (forskaren beskriver sina utgångspunkter, den förförståelse och det perspektiv denne hade inom det studerade ämnet vid
studiens början).
Genom att tillämpa flera av dessa strategier har jag försökt säkra den inre valideringen. De strategier som har tillämpats är triangulering, deltagarkontroll, horisontell granskning samt klargörande av skevheter.
Triangulering innebär, enligt Merriam (1994), att olika metoder används för att
studera en situation. Syftet med trianguleringen är att väga upp nackdelarna i en
metod med fördelarna i en annan (Svensson, 1996). Ett annat skäl för triangulering av metoder, som Repstad (1999) anger, är att det ger ett bredare underlag
och därmed en säkrare grund för tolkning. Även triangulering av informanter,
det vill säga att olika personer intervjuas eller observeras, ökar en studies validitet (Merriam, 1994). Enligt Svensson (1996) verkar de flesta forskare numera
vara överens om att man med triangulering uppnår högre trovärdighet och en
djupare förståelse, snarare än att man uppnår någon slags objektiv sanning.
I denna studie har triangulering gjorts av både metoder och informanter. Som
redovisats tidigare i kapitlet har observationer, intervjuer samt dokumentstudier
använts som metoder för att studera fallstudieföretagen (se avsnitt 2.3 för
beskrivningar av de olika datainsamlingsmetoderna). Triangulering av informanter har uppnåtts genom att flera olika personer har observerats och intervjuats. Genom att företagsperspektivet har studerats både utifrån kundtjänstledningens och utifrån de anställdas perspektiv har det gett en rikare bild än om
endast ett av dem studerats. Ledningen har information om hur kundtjänsten är
organiserad och tanken bakom denna, information som är viktig för att förstå
verksamheten. Genom att intervjua och observera de anställda har bilden av hur
verksamheten fungerar i praktiken växt fram. En närmare beskrivning av trianguleringen av datainsamlingsmetoder i denna studie gavs i avsnitt 2.4.
Enligt Kvale (1989) bestäms vad som är valida data i gjorda observationer genom
att forskarens tolkningar kommuniceras till personer som är en del av det studerade sammanhanget. Denna deltagarkontroll har gjorts genom att regelbundet
återkoppla till informanterna. En fördel med denna återkoppling är att informanterna väl känner till det studerade fenomenet och har djupare förståelse för
den än jag som utomstående person kan få. Deltagarkontrollen har bestått i att
frågor har ställts till de observerade personerna under observationstillfällena och
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diskussioner om kundtjänstanställdas agerande har förts under observationstillfällena. Varje intervjutillfälle har, vid behov, följts upp med kompletterande frågor och kontroller för att undvika missförstånd och säkerställa att rätt tolkning
av olika uttalanden har gjorts. Dessutom har företagen fått ta del av och ombetts
kommentera de kapitel som behandlar respektive företag.
Den horisontella granskningen har bestått i att presentationer av material från studien regelbundet har gjorts för och diskuterats med kollegor och handledare i
olika sammanhang. Delar av studien har dessutom publicerats dels i en licentiatavhandling och dels vid ett antal konferenser och vid doktorandkonsortier. Det
har varit ett sätt att både kvalitetssäkra forskningsresultaten och att genom extern kritik få hjälp att driva forskningsprocessen framåt. KK-stiftelsens årliga
konferenser för forskare inom ”IT-lyftet”2 är exempel på tillfällen som har gett
mycket stimulerande möjligheter att få feedback på idéer i de olika stadierna av
avhandlingsarbetet (se Johansson, 2001; 2002; 2003b; 2004a; 2005). Nedan följer
en lista över olika publikationer som varit föremål för horisontell granskning:
1.

Johansson, B-M. (2001) Dotcom and traditional companies in electronic commerce. Presenterad vid The second Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an
University Colleges in Sweden, Ronneby.

2.

Johansson, B-M. (2001) Communication in B2C. The Influence of the Communication Media.
VITS Doctoral Consortium 2001, Linköping.

3.

Johansson, B-M. (2002) Communication in B2C. The Influence of the Communication Media. Presenterad vid The third Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Skövde.

4.

Johansson, B-M. (2002) Communication in B2C. The Influence of the Communication Media.
Nätverket Kunskapsutveckling i organisationers doktorandkonsortium, Växjö.

5.

Johansson B-M.; Holmström J. (2003) Richness or Reach? Exploring the activities and
consequences of customer communication. Presenterad vid Workshop on Information Systems in Contexts (WISC 2003) vid Örebro universitet, Örebro.

6.

Johansson, B-M. (2003) The Significance of the Communication Media in Business
Transactions. I Proceedings of the Fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New
Universities and University Colleges in Sweden, Visby.

7.

Johansson, B-M. (2003) Kundkommunikation på distans - en studie om kommunikationsmediets
betydelse i affärstransaktioner. Licentiatavhandling, FiF-a 65, Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet.

8.

Johansson, B-M. (2003) The Customers’ View on Communication Media in Business
Transactions. I Proceedings of the 26th Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
IRIS 26 – Scandinavian approach to IS research. Haikko Manor, Finland.

Mitt avhandlingsarbete är finansierat av KK-stiftelsen inom ramen för projektet ”Kompetenslyft
inom IT-området för nya högskolor”.
2
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9.

Johansson, B-M. (2003) Communication media and customer communication - A study
of two companies on the web. I Viehweger B. (red.), Perspectives in Business Informatics
Research. Proceedings of the BIR-2003 Conference. Berlin, Tyskland.

10. Johansson, B-M. (2004) Standardising customer communication in distance selling. VITS Doctoral Consortium 2004, Linköping.
11. Johansson, B-M. (2004) Standardising customer communication - a challenge. I J.
Bubenko jr., S. Fischer-Hübner, S. Lindskog & A. G. Nilsson (red.), Proceedings of the
Fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Karlstad.
12. Johansson, B-M. (2004) Self service technologies in distance selling. I H. Röck (red.),
Perspectives in Business Informatics Research. Proceedings of the BIR-2004 Conference,
Rostock, Tyskland.
13. Johansson, B-M.; Axelsson, K. (2004) Communication media in distance selling. Business
Interactions in a B2C Setting. Proceedings of The 12th European Conference in Information
Systems (ECIS), Åbo, Finland.
14. Johansson, B-M. (2005) Comparing three case studies of customer communication. I J.
Bubenko jr., O. Eriksson, H. Fernlund & M. Lind (Red.), I Promote IT 2005. Proceedings of
the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University
Colleges in Sweden, Borlänge
15. Johansson, B-M.; Axelsson, K. (2005) Analysing Communication Media and Actions - Extending and Evaluating the Business Action Matrix. I D. Bartman, F. Rajola, J. Kallinikos,
D. Avison, R. Winter, P. Ein-Dor, J. Becker, F. Bodendorf & C. Weinhardt (red.) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems (ECIS), Regensburg, Tyskland.
16. Axelsson, K.; Johansson, B-M. (2005) Product Characteristics Influencing Customer Communication Media in Distance Selling Settings. Presenterad vid The 14th International
Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Karlstad.
17. Larsson, U.; Johansson, B-M.; Goldkuhl G. (2006) Revealing the Complexity of Customer
Communication in Distance Shopping. Presenterad vid Action in Language, Organisations
and Information Systems (ALOIS 2006) - Fourth International Conference, Borås.

Vissa av bidragen från dessa publikationer utgör kunskapsbidrag i doktorsavhandlingen. Det finns också resultat från konferensbidrag som inte redovisas i
doktorsavhandlingen eftersom de till viss del ligger utanför avhandlingens syfte.
Vissa av konferensbidragen är dessutom inte egna produkter utan är resultaten
av samarbete med forskningskollegor och handledare.
Affärshandlingsmatrisen är exempel på ett bidrag i avhandlingen som tidigare
presenterats i konferensbidragsform och som även är ett resultat av ett samarbete med min handledare. Grunden till affärshandlingsmatrisen var att flera av
resultaten i licentiatavhandlingen presenterades i tabellform. Dessa utvecklades
sedermera och resulterade i affärshandlingsmatrisen som presenterades i ett
konferensbidrag 2004 (Johansson & Axelsson, 2004). Affärshandlingsmatrisen
utvecklades vidare och i ett senare konferensbidrag (Johansson & Axelsson,
2005) diskuteras hur den kan användas för att utvärdera utfallet av nya kommunikationsmedier innan de införs i distanshandelsföretag. Det är ett exempel på
ett konferensbidrag som inte finns representerat i innevarande avhandling.
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Konversationsanalyserna i bilaga 6 och 7 är ytterligare exempel på resultat i avhandlingen som har utvecklats tillsammans med forskningskollegor (se Larsson,
Johansson & Goldkuhl, 2006).
Syftet med inledningskapitlet och teorikapitlen (se kapitel 1, 3 och 4) där jag har
redogjort för utgångspunkterna för denna studie, har till stor del varit det Merriam (1994) benämner klargörande av skevheter. Där beskrivs utgångspunkterna
för studien och vilken kunskap som ligger till grund för mitt perspektiv på det
som studeras.

2.6.2 Yttre validitet eller generalisering
Fallstudier kritiseras ofta för att de omfattar en så begränsad del av verkligheten
att resultaten från dem är svåra att generalisera. Vid survey-undersökningar betraktas ett urval som en del som representerar en helhet och den anses därför
kunna användas som utgångspunkt för generalisering. Yin (1989) menar att den
typen av generalisering inte är möjlig att göra på samma sätt med resultaten från
fallstudier. Vid fallstudier görs istället analytiska generaliseringar som, enligt
Yin (1989), innebär att resultaten från väl valda, beskrivna fall jämförs med tidigare utvecklade teorier för att utvidga och generalisera dessa. Patton (2002) menar också att det är möjligt att lära mycket från enstaka fall samt att det kan
öppna territorier för ny forskning.
Ett argument mot generalisering i den kvalitativa forskningen är att det inte är
meningsfullt att applicera generaliseringar på individer, eftersom det ändå alltid
är de speciella omständigheterna runt individen som är avgörande för hur denne
reagerar eller agerar i en viss situation (Merriam, 1994).
När det gäller generaliserbarheten för läsaren eller användaren anser Wilson
(1979) att bedömningen ska lämnas till dem som har intresse av att applicera
forskningsresultaten på sin egen situation (återgiven i Merriam, 1994). Lincoln
och Guba (1985) anser att det forskaren kan göra för att öka generaliserbarheten
och underlätta förståelsen hos läsaren, är att detaljerat beskriva den kontext där
undersökningen genomförts. Frenckner (1986) beskriver fallstudiens för- och
nackdelar enligt följande:
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Fallmetodens styrka synes ligga i dess förmåga att generera de mest
skilda slag av såväl kvantitativa som kvalitativa data. Styrkan ligger
så att säga i det djupa informationsinnehållet som belyser helheten.
Metodens svaghet är främst i det smala informationsinnehållet, som
ger ringa generaliserbarhet till andra situationer. Ibland är emellertid
en sådan generaliserbarhet knappast önskvärd eller rimlig.
Frenckner (1986, s. 25)
Strauss och Corbin (1998) menar att resultaten av kvalitativa studier ger förklaringsförmåga och inte generaliserbarhet. Med förklaringsförmåga menar de förutsägande förmåga, dvs. att kunna förklara vad som kan förväntas hända i en
given situation. Om teorin har större räckvidd än den situation varifrån den härrör beror på det teoretiska urvalet, dvs. storlek och variation i de insamlade data.
Genom att ha redovisat för utgångspunkter och tillvägagångssätt samt för
fallstudieföretagets förutsättningar är min förhoppning att resultaten ska kunna
användas i liknande situationer så som t.ex. Strauss och Corbin (1998) anser att
kvalitativa forskningsresultat bör användas. De menar, liksom Merriam (1994),
att de resultat som var och en av läsarna anser tillämpbara på sin del av verkligheten ska kunna utnyttjas, antingen till vidare studier eller i praktisk tillämpning
inom olika verksamheter.

2.7

Reliabilitet eller reproducerbarhet

Reliabilitet syftar till att en undersökning ska dokumenteras på ett sådant sätt att
någon annan skulle kunna nå samma resultat om denne utförde samma studie.
Syftet med reliabilitet är att minimera risken för att felaktigheter eller fördomar
påverkar resultatet av en studie (Yin, 1994).
Reliabilitet är dock ett mycket debatterat ämne inom den kvalitativa forskningen, som utgör den största delen av denna studie. I och med att varje situation är unik, menar många forskare att en kvalitativ undersökning aldrig kan nå
fram till samma resultat två gånger, om den skulle upprepas (Merriam, 1994).
Eftersom kvalitativa studier i de flesta fall involverar människor, antingen observationer av dem eller intervjuer, uppstår frågan om det finns något ”konstant
objekt”, vilket skulle krävas om samma studie skulle kunna upprepas. Eftersom
sinnesstämningen hos de studerade personerna skiftar är det svårt att upprepa
en undersökningssituation. Även om frågorna är desamma och intervjupersonen
samma, kan faktorer runt omkring ha stort inflytande på resultatet av en undersökning. Svensson (1996) menar att i varje intervjusituation måste reliabiliteten
bedömas tillsammans med varje frågas validitet i varje enskild situation. Validi-

41

Kundkommunikation vid distanshandel

tet och reliabilitet kan därför anses vara mycket mer sammanflätade i kvalitativa
studier än i den kvantitativa forskningen.
Även Strauss och Corbin (1998) anser att det är svårt att rekonstruera ett socialt
fenomen eftersom både de omgivande omständigheterna då data insamlades
och kontrollen av alla påverkande variabler kan påverka resultaten. De anser att
detta är den stora skillnaden mot att bedriva forskning i laboratorier. Som exempel belyser de problemet med reproducerbarhet. Reproducerbarhet betyder att
studien skulle kunna göras om igen vid användning av samma eller en alternativ
forskningsprocess.
Strauss och Corbin (1998) föreslår en utökning av meningen i begreppet
reproducerbarhet. De föreslår istället acceptans för att en upprepning av undersökningen i liknande situation skulle leda till samma eller liknande teoretiska
förklaring om det studerade fenomenet. De anser att eventuella skiljaktigheter
skulle kunna förklaras med hjälp av re-examinering av data och identifiering av
alternativa förutsättningar som kan ha varit aktuella i de olika fallen.
Frenckner (1986) anser att det knappast är möjligt att genomföra samma studie
igen men att beskrivningen ska vara sådan att det ska vara möjligt för läsaren att
tänka sig in i hur en annan forskare i samma situation skulle ha kunnat välja
samma väg.
I enlighet med refererade författare anser jag inte att denna studie skulle kunna
upprepas. Istället är min strävan att ge en så tydlig beskrivning som möjligt av
studiens genomförande och de olika vägvalen så att läsaren kan få förståelse för
de ställningstaganden som tagits. För att det ska vara möjligt för läsaren att
kunna sätta sig in i i vilken situation som studien har genomförts och varför den
har genomförts på det beskrivna sättet, har jag så noga som det varit möjligt försökt att beskriva tillvägagångssätt och de förutsättningar som funnits för studien
samt beskrivit de faktorer som har påverkat studien.
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Distanshandel och kundrelationer

I detta kapitel diskuteras och analyseras tidigare forskning relaterad till distanshandel
och kundrelationer. Syftet med kapitlet är att både positionera avhandlingen gentemot
tidigare forskning och att lägga en grund för den teorinära analysen av de empiriska resultaten som presenteras i kapitel nio. Kapitlet inleds med att definiera distanshandel och
att diskutera företag och kunder i relation till distanshandel. Därpå diskuteras olika produkter som tillhandahålls vid distanshandel och en teori om hur produkter kan klassificeras. Därefter diskuteras tidigare forskning om kundrelationer som till stora delar motiverar studien genom att tydliggöra vikten för företag att genom kommunikation upprätthålla goda kundrelationer för att därigenom uppnå lönsamhet. Kapitlet avslutas med en
diskussion om affärstransaktionens olika faser och i vilka av dessa de studerade kommunikativa handlingarna förekommer.

3.1

Distanshandel

Vid handel i fysiska butiker möts köpare och säljare öga mot öga och kunden
kan då ofta direkt be att få en produkt och betala för den. Om kunden har några
frågor diskuteras de ofta direkt med säljaren och om kunden i efterhand av någon anledning blir missnöjd kan kunden gå tillbaka till säljaren och personligen
diskutera detta. När köparen och säljaren istället är geografiskt distanserade är
situationen annorlunda. När affärerna bedrivs inom distanshandel träffas inte
parterna öga mot öga utan all kommunikation sker via något kommunikationsmedium, på distans.
Postorder är exempel på en bransch som har bedrivit distanshandel långt innan
informationstekniken och elektronisk handel utvecklades. Svenska postorderföretag fanns redan på slutet av 1800-talet. 1899 grundades exempelvis postorderföretaget Åhlén & Holm och enligt Johnson (1998) blev företagets varukatalog:
”… en av landets mest lästa skrifter och vägvisaren till en ny värld”. I USA slog
postordern igenom ännu tidigare. Enligt Cairncross (2001) var Sears and Roebuck Companys första postorderkatalog år 1888 en omedelbar succé i USA och
företaget var orsak till att många fysiska butiker fick lägga ner sin verksamhet.
Många postorderföretag använder fortfarande papperskataloger för att exponera
sina produkter. Många av dem erbjuder numera, antingen som ett komplement
till eller substitut för produktkatalogen, en webbplats där kunderna bland annat
kan söka information om produkter.

Kundkommunikation vid distanshandel

Tidigare skedde kommunikationen mellan företag och kunder främst per telefon
eller brev, i form av beställningssedlar. De flesta postorderföretagen erbjuder nu
även sina kunder möjligheten att kommunicera via elektroniska medier såsom epost och beställningsformulär på företagens webbplatser. En allt större del av
postorderverksamheten bedrivs elektroniskt, främst är det kundkommunikationen och annat informationsutbyte som görs elektroniskt (Bergström & Föllster,
2005). Enligt European Distance Selling Trade Association (Emota, 2005b), som
representerar en stor del av de europeiska distanshandelsföretagen, genomförs
närmare fyrtio procent av distanshandeln i Sverige via Internet. Till distanshandelsföretagen hör både postorderföretag och renodlade e-handelsföretag, företag
som har etablerat sig direkt på Internet, och hybrider av dessa.
Elektronisk handel (e-handel) har många definitioner. Schoop (2002) definierar ehandel som användandet av elektroniska medel, såsom e-post och Internet, vid
genomförande av affärstransaktioner. Turban et al. (2004) definition är något mer
detaljerad. De ser e-handel som: processen att köpa sälja, överföra eller utbyta
produkter, tjänster och/eller information via datornätverk som inkluderar Internet.
Det finns många forskare som poängterar att det är viktigt att göra en tydlig
skillnad mellan e-handel och elektroniska affärer (e-affärer) där e-handel är en
delmängd av e-affärer (Bidgoli, 2002; Fredholm, 2000; Jelassi & Enders, 2005). Ehandel definieras då som enbart innefattande köp- och säljprocessen via Internet
medan e-affärer även inrymmer alla aktiviteter som ett företag utför med hjälp
av datorer och kommunikationsteknik för att sälja och köpa varor eller tjänster,
exempelvis kundservice och informationsöverföring. I den breda definitionen
som Turban et al. (2004) har för e-handel finns det dock ingen större skillnad
mellan e-handel och e-affärer (se avsnittet ovan). I denna avhandling är det ehandel i denna betydelse som åsyftas.
Postorder definieras i Nationalencyklopedin (2006) som ”en försäljningsform där
varuleveransen sker genom Posten och där köpare och säljare således normalt
inte har personlig kontakt med varandra”. Gränsdragningarna mellan postorder,
e-handel och distanshandel är inte självklar. Delar av postorderverksamheten
görs över datornätverk och sammanfaller därför delvis med e-handel. På samma
sätt kan e-handel ses som delvis överlappande postorder i och med att många av
de varor som köps av e-handelsföretag levereras via Posten, på samma sätt som
vid postorderköp. Till distanshandel hör, förutom e-handel och postorder, även
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annan försäljning på distans såsom telefonförsäljning. Att affärerna görs på distans är det som är gemensamt för de olika affärstyperna.

3.1.1 Företag och distanshandel
Distanshandeln innebär flera fördelar för företagen. Rena e-handelsföretag har
lockats av fördelar som främst kan kopplas till kostnadsbesparingar. Turban et
al. (2004) pekar på elektronikens möjlighet att minska kostnader för att skapa,
bearbeta, distribuera, lagra och ta fram pappersbaserad information och att IT
minskar postkostnaderna. Genom att företagen via Internet kan sälja många
produkter direkt till slutkund kan de hoppa över några led i den traditionella
distributionskedjan vilket också bidrar till minskade kostnader eller ökade inkomster, enligt Hedlund och Arnberg (2005). Via Internet har företagen också
möjlighet att nå ett mycket stort antal kunder geografiskt distanserat från företaget. Den stora entusiasmen gentemot e-handelns möjligheter och den till synes
drömlika framgången för många företag under slutet av 1990-talet ledde dock till
ett obehagligt uppvaknande för många företag.
Efter krisen inom e-handeln runt år 2000 insåg många företag att just det elektroniska i e-handeln inte räckte som affärsidé för att bedriva handel på lång sikt.
Många företagsledare insåg snart att elektronisk handel egentligen handlar om
vanlig handel med olika affärsmodeller, processer, service och relationer (Keen,
2004). Elektronisk handel har mer och mer blivit en naturlig del av affärsgörandet och har successivt integrerats i företagens affärsprocesser. Det handlar inte
längre om elektroniska affärer. De allra flesta affärer har blivit mer eller mindre
elektroniska. Det handlar om affärer och hur varje företag integrerar den teknik
de har nytta av. Keen (2004) har beskrivit utvecklingen av elektronisk handel i
tre steg som visas i Figur 3-1.
E-handel → E-Handel → e-Handel
Figur 3-1 Utvecklingen av relationen mellan tekniken (det elektroniska) och affärsdrivandet (handeln) (fritt
efter Keen, 2004).

Figuren ska tolkas som att synen på elektronisk handel har gått från att fokusera
på det elektroniska (dvs. tekniken) i elektronisk handel (E-handel), till att många
nu anser att affärsdrivandet är lika betydelsefullt som tekniken (E-Handel). I
framtiden kommer vi, enligt Keen (2004), att ta informationstekniken för given,
precis som vi tar telefoner för givna idag, och då är det återigen affärsdrivandet
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som blir det väsentliga (e-Handel). Informationstekniken kommer då att ses endast som ett verktyg i affärsprocesserna.
Fredholm (2000) tänker i samma banor då han poängterar att etableringen av
elektronisk handel i sig inte bör vara ett mål. Det är snarare så att tekniken måste
tillföra nytta och komma kunderna till godo i form av lägre kostnader och/eller
bättre service. Det kan vara ett skäl till att postorderbranschen är den som lyckats bäst inom distanshandeln (Hedlund & Arnberg, 2005). Många postorderföretag har lagt till e-handeln till en sedan tidigare fungerande affärsmodell.
Även traditionellt fysiska butiker utnyttjar e-handelns möjligheter i allt större
omfattning. Det finns enligt Steinfield (2004) flera synergieffekter i att kombinera
traditionella fysiska butiker med e-handel såsom gemensam infrastruktur i form
av exempelvis logistik och IT-system. Om en fysisk butik kompletteras med en
virtuell ökar möjligheten att nå fler kunder. Nya kunder och nya marknader kan
nås. Både kunder som är geografiskt avlägsna och kunder som är vana att
handla via webben. Genom att den fysiska och den virtuella butiken har gemensamt lager kan lageromsättningen öka och den fysiska butiken behöver inte ha
varor i lager med låg omsättning. Vid marknadsföring kan den ena kanalen användas för att informera kunderna om den andra kanalen. Kunder kan på företagens webbplats få mer information om produkterna innan de handlar och i
den fysiska butiken kan kunderna testa produkten i verkligheten innan de bestämmer sig. Om kunderna vill testa produkter som köps vid distanshandel
måste de först få hem produkten och returnera den om den inte motsvarar deras
förväntningar. Tack vare distansavtalslagen är det möjligt eftersom den föreskriver att kunden har rätt till 14 dagars full ångerrätt (Konsumentverket, 2005).
Vidare menar Fredholm (2000) att elektronisk handel, på samma sätt som
informationsteknik (IT) generellt, kan användas på två sätt: antingen för att rationalisera en verksamhet eller som stöd för att bedriva handel på nya sätt. Distanshandelsföretag använder IT i olika hög utsträckning. Straub och Klein (2001)
har visat på denna skillnad i användningen av IT. De har med sin taxonomi för
utvärdering av hur långt ett företag har kommit med integreringen av IT i sin
verksamhet visat att företag kan ta till sig IT i varierande utsträckning. Beroende
på omfattningen av integrering mellan affärsmodell3 och teknik påverkas företagens strategi i olika grad. Taxonomin kan till viss del jämföras med det Timmers

3

Ung. sätt att uppnå lönsamhet (se fotnot i avsnitt 1.1 för definition).
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(1999) kallar grad av innovation i sin klassificering av elva olika affärsmodeller.
Timmers definierar grad av innovation som i vilken grad affärsmodellen är ett
sätt att på ett elektroniskt vis göra samma sak som gjorts tidigare då affärer bedrivits på ett traditionellt sätt. Skalan går från ingen skillnad alls till att utnyttja
IT till helt nya funktioner. De tre nivåerna i integrering av IT i Straubs och
Kleins (2001) taxonomi är följande:
1. Alfa-nivån. Företaget uppnår ekonomiska fördelar genom att öka
produktiviteten och/eller minska produktionskostnaderna.
2. Beta-nivån. När företaget har nått detta steg använder det e-handelns
möjligheter för att nå nya marknader och därmed öka sina intäkter.
3. Omega-nivån. Implementeringen av tekniken har, på denna nivå, radikalt
förändrat konkurrensförutsättningarna. Exempelvis kan sättet som varor
och tjänster produceras på ha förändrats. En fullständig rekonstruktion av
distributionen av varor eller tjänster kan ha gjorts. På denna nivå samlar
företagen ofta data om kunder som de aldrig haft tillgång till tidigare och
använder dem på ett revolutionerande sätt.
På nivå ett och två är strategierna, enligt Straub och Klein (2001), kortsiktiga och
riskerna är låga. Tredje nivån leder däremot oundvikligen till dekonstruktion av
det traditionella företagets strategi och innebär ett högre risktagande. Omeganivåns långsiktiga strategi syftar till att uppnå och behålla en stark konkurrensfördel och därmed försäkra sig om en långsiktig tillväxt. Straub och Klein menar att
företag går igenom dessa tre steg för att uppnå maximal integrering mellan teknik och företagsstrategi.
Utvecklingen av distanshandeln kan till viss del liknas vid Straub och Kleins
taxonomi. Många företag utnyttjar IT i en allt större omfattning. Det finns dock
många företag som inte strävar efter en total integrering av tekniken. Oavsett
hur långt ett företag har gått i införandet och integreringen av IT i sin verksamhet, har de flesta distanshandelsföretagen intresse av att kundkommunikationen
fungerar bra. På samtliga tre nivåer kan företagen välja att erbjuda sina kunder
flera kommunikationsmedier. Där kan kunskapsbidragen från innevarnade studie ge bidrag för att fatta väl genomtänkta beslut avseende kundkommunikationen.
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3.1.2 Kunder och distanshandel
I föregående avsnitt diskuterades företag och distanshandel. Vilka för- och nackdelar innebär det då för företagens kunder att handla på distans? Då de var hänvisade till de butiker som fanns i trakten där de bodde såg inköpsmönstren ut på
ett sätt. Inköpstiden anpassades till fastställda öppettiderna och produkterna till
det befintliga utbudet i dessa butiker. Distanshandeln har i och med de stora inslagen av IT gett nya möjligheter. Den alltmer utbredda tillgången till datorer
och Internet i vår del av världen har gett konsumenterna möjligheter att välja
produkter från ett globalt sortiment. De är inte beroende av tid eller plats för att
göra sina inköp på samma sätt som tidigare. De kan beställa varor på kvällen,
framför den egna datorn.
Fördelar med elektronisk handel som direkt kommer kunderna tillgodo är generellt: kortare ledtider, minskade geografiska skillnader, tillgång till bättre produkter och att kunderna kan erbjudas mer och bättre sammanställd information
(Fredholm, 2000; Jarvenpaa & Todd, 1997). Tekniken gör det möjligt att snabbt
jämföra priser mellan försäljningsställen som är geografiskt distanserade från
varandra och från konsumenterna. Det sparar både tid och pengar för många
människor. Kelly (1999) pekar på att e-handel erbjuder kunderna att handla
ostört, vilket också är en egenskap för distanshandel generellt.
Att handla på distans innebär dock att kunderna går miste om många intryck av
produkterna de köper. De kan inte vrida, vända eller känna på varorna och
många gånger inte heller få personliga råd från en försäljare. Lika lite som kunderna kan interagera fysiskt med produkter som presenteras i papperskataloger
kan de göra det vid webbhandel. Park och Kim (2003) pekar på att eftersom
kunderna inte kan röra produkterna eller till exempel prova kläder vid webbhandel så är det genom informationen som förmedlas via webbgränssnittet som
kunderna fattar sina köpbeslut. I det avseendet har webben vissa fördelar gentemot papperskatalogerna. Enligt Jarvenpaa och Todd (1997) stödjer webben, till
skillnad mot kataloger, tvåvägskommunikation mellan kund och företag. Ett
exempel på detta, som Lohse och Spiller (1998) pekar på, är hyperlänkar till mer
extensiva beskrivningar om produkter. Amazon.com presenterar exempelvis recensioner som deras kunder har gjort av de böcker de säljer. Andra företag erbjuder produktdemonstrationer i form av nedladdningsbara program. Jarvenpaa
och Todd (1997) menar att det är svårt att göra fysiska produkter rättvisa via Internet medan presentationen av informationsbaserade produkter såsom musik
och filmer kan gynnas av mediet eftersom kunderna kan se eller höra avsnitt av
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dem innan de handlar. Kunderna kan till och med få möjligheten att ladda hem
produkterna om de säljs i digitalt format. Naturligtvis är presentationen av produkten inte avgörande vid alla köp. När kunderna vet vad de vill köpa är inte
produktpresentationen avgörande. Om en student exempelvis ska köpa en bok
som är obligatorisk litteratur i en kurs räcker det att studenten vet att det är rätt
bok för att kunna fatta beslut om köp. Det blir då istället ofta priset som avgör
om det blir något köp. I avsnitt 3.1.3 diskuteras olika produktkaraktäristika närmare.
Kolesar och Galbraith (2000) menar att den stora nyttan kunderna kan dra av att
handla via webben inte kan kopplas till produkten utan till fördelar såsom tidsbesparingar och ökad bekvämlighet. Den information som erbjuds på ett företags webbplats har också, enligt Park och Kim (2003) stor betydelse för kunders
lojalitet och köpbeteende. De menar att mer information och tillgång till information av hög kvalitet via företagens webbplatser leder till att kunderna fattar
bättre grundade köpbeslut och att kunderna i högre grad blir nöjda. Det är därför, enligt en annan studie av Wolfinbarger och Gilly (2001), betydelsefullt för
företagen att beakta vilken information de tillhandahåller sina kunder vid ehandel.
En av de största fördelarna med de nya sätten att kommunicera, för kunderna, är
att de både kan handla och utföra andra typer av transaktioner dygnet runt, året
runt. Att kunna kommunicera med företag under dygnets alla 24 timmar har påverkat hur många kunder upplever relationen till företag (Turban et al., 2004).
Alla människor är dock inte i samma behov av kommunikation dygnet runt.
Bristen på personlig kontakt, som distanshandeln ofta medför, passar inte alla.
För många människor ger uträttandet av olika ärenden ett utmärkt tillfälle att
träffa andra människor. När tiden inte är så knapp blir dessa mänskliga kontakter mycket värda. Lindskog (2002) har delat in människor i tidrika och tidfattiga,
där pensionärer, arbetslösa och barn tillhör dem som har mer tid. Heltidsarbetande, särskilt småbarnsföräldrar, är de som är mest representerade i gruppen
människor som inte har så mycket tid över. Lindskog och Brege (2003) föreslår
att indelningen i tidrika och tidfattiga används när e-handelsföretag segmenterar
sina kunder. Exempelvis menar de att webbhandeln främst är intressant för den
tidfattige om den hjälper till att snabbt och enkelt lösa problem, sparar tid och
erbjuder lättillgänglig möjlighet att få extra information. Den tidrike är däremot
ofta mer intresserad av att direkt få tillgång till mer information för att kunna
jämföra både priser och andra alternativ. Lindskog och Breges studie har nära
anknytning till en studie av Wolfinbarger och Gilly (2001) där kunderna delas in
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i målorienterade respektive upplevelseinriktade kunder. De målorienterade kan
jämställas med de tidfattiga i och med att vill att det ska gå så fort som möjligt
att handla medan de upplevelseinriktade ser handlandet i sig som ett nöje som
gärna får ta tid och vara underhållande.
Det finns också kunder som av olika skäl inte har tillgång till datorer eller Internet. Nilsson (2005) visar i sin studie att det finns flera faktorer som hindrar privatpersoner från att ta del av tjänster via Internet. Det är dels hinder av infrastrukturellt slag och dels hinder som orsakas av värderingar eller normer. Kunder utan tillgång till datorer är hänvisade till kataloger och andra reklamutskick
för att ta del av distanshandelsföretagens erbjudande.

3.1.3 Olika produkter vid distanshandel
Mängden produkter som kunder erbjuds att köpa på distans är i det närmaste
oändlig. Flera studier har undersökt vilka faktorer som påverkar kundernas inställning till att handla via webben jämfört med att handla i en fysisk butik (ex.
Ba et al., 2005; De Figueiredo, 2000; Jarvenpaa & Todd, 1997; Järveläinen, 2004).
En av de avgörande faktorerna för om kunderna kan tänka sig att handla via
webben istället för i en fysisk butik är, enligt både Ba et al. (2005) och De Figueiredo (2000), produktens karaktäristika. De Figueiredo (2000) föreslår exempelvis
att företagens strategi för att uppnå lönsamhet vid e-handel bör anpassas till hur
väl produktkvaliteten kan åskådliggöras på webben så att kunderna kan förvissa
sig om kvaliteten. När produkten är unik och av högt värde menar De Figueiredo att det kan vara lämpligt att kombinera webbplatsen med en fysisk butik.
Hur produkten påverkar kundkommunikationen när affärstransaktionen sker
helt på distans behöver dock beforskas närmare. Om en kund exempelvis vill
köpa en tv-apparat är det en typ av frågor som är vanliga, medan funderingar
om ett klädesplagg väcker andra typer av frågor. Samma sak gäller om en kund
är missnöjd med en levererad vara. Klagomålen på en tv-apparat är högst sannolikt av en helt annan karaktär än klagomålen på ett klädesplagg som kanske
inte hade den förväntade passformen. Det är frågor som företag kan behöva ta i
beaktande när de planerar för kommunikationsstrategin.
För att analysera skillnaden mellan kommunikationen om olika produkter behövs någon form av produktindelning. Inom marknadsföring refereras ofta Nelsons (1970, 1974) indelning av produkter i sökprodukter (search goods) och erfarenhetsprodukter (experience goods). Nelson menar att det krävs olika marknadsföringsstrategier beroende på till vilken av dessa grupper en produkt tillhör.
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Sökprodukterna är sådana produkter där kunderna kan ha nytta av produktinformation för att ta ställning till vilken produkt de ska köpa. Vid erfarenhetsprodukter spelar kundernas erfarenhet av produkten större roll än karaktäristika
som kan ges i produktinformation. Därför menar Nelson (1970, 1974) att för
dessa produkter är det mer varumärket som bör marknadsföras. Nelsons produktindelning avser informationssökningsfasen och är därför inte tillräcklig för
att analysera kundkommunikation under affärsprocessens samtliga faser.
I dagligt tal och i litteraturen delas produkter traditionellt in i varor och tjänster
(Grönroos, 1990). Goldkuhl och Röstlinger (2000) menar att denna indelning är
alltför trubbig och att produkter har olika karaktäristika som kan ha inslag av
både tjänst och vara. De grundar denna kritik i pragmatismen och menar att
handlingar utförs av aktörer som har vissa syften. Varje handling resulterar i något. Det finns enligt Goldkuhl och Röstlinger (2000) materiella handlingar som
ger materiella resultat: objekt som produceras eller förändras. De menar vidare
att det finns handlingar som är av kommunikativ karaktär och många handlingar är sociala. Goldkuhl och Röstlinger skiljer mellan å ena sidan handlingsobjekt - det direkta resultatet av en handling, som är inom räckhåll och kontroll
hos den som utför handlingen och å andra sidan effekterna som handlingen och
handlingsobjektet har på andra människor och omgivningen. De menar vidare
att handlingar ofta ger upphov till både avsiktliga och oavsiktliga effekter.
Handlingar har också reflexiv karaktär vilket innebär att de ger effekter tillbaka
på aktören eftersom denne övervakar sina handlingar och vilka effekter de får.
För att få en bättre och användbar förståelse för produkters karaktäristika menar
Röstlinger och Goldkuhl (1999) att både producentens produktion, kundens användning och den tillfredsställelse kunden får av användandet behöver uppmärksammas. Med utgångspunkt i praktikteorin och sociopragmatismen (se
Goldkuhl 2001a; Goldkuhl & Röstlinger, 2004) har Röstlinger och Goldkuhl
(1999) utvecklat produktteorin där huvudaktörerna är producenten och klienten.
De motsvaras i denna studie av distanshandelsföretag och deras kunder.
Röstlinger och Goldkuhl delar upp produkter i handlingar som producenten
utför, det resultat som klienten erhåller från producentens tjänsteaktivitet samt
den tillfredsställelse och upplevelse kundens nyttjande av resultatet leder till.
Exempel på producentens handlingar är tillverkning och tillhandahållande av
olika produkter. Produkterna i sin tur är resultat av producentens handlingar
som är ämnade för kunderna. De handlingar som utförs av kunden är att ta emot
och använda produkten och denna användning resulterar i en viss upplevelse.
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Vid klassificeringen av produkter utgår Röstlinger och Goldkuhl (1999) från följande kriterier:
-

Klientens behovstillfredsställelse vid användning av produkten

-

Producentens delaktighet i klientens konsumtion

-

Klientens delaktighet i producentens produktion

-

Framställt resultat från produktionsprocessen

-

Förutsättningar för produktion

-

Förutsättningar för konsumtion

-

Samband mellan produktion, leverans och konsumtion

-

Producentens relation till produkten avseende ägande och besittning

-

Klientens relation till produkten avseende ägande och besittning

Dessa kriterier har resulterat i följande fyra huvudklasser som var och en delas
in i två mellanklasser:
-

Tillhandahållen vara:
o Vara för överlåtelse
o Begränsat tillhandahållen vara

-

Behandling:
o Behandling av klients tillhörighet
o Behandling av klient

-

Förflyttning:
o Förflyttning av klients tillhörighet
o Förflyttning av klient

-

Förevisning:
o Förevisning av vara
o Förevisning av producent

Inte alla av dessa klasser är tillämpbara på distanshandel trots att allt fler
produkter säljs på distans. En tillhandahållen vara är en vara som producenten
tillhandahåller för kundens konsumtion. Varan är materiell men användningen
behöver inte vara det. En vara kan tillhandahållas permanent eller för en begrän-
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sad tid. En film kan exempelvis antingen köpas eller hyras. Behandling, nästa
kategori, kan ske av något som tillhör en klient såsom reparation av en kamera
eller behandling av kunden själv. Om behandlingen görs på något som tillhör
kunden behöver denna ofta inte vara närvarande, till skillnad mot när behandlingen görs av klienten själv vilket gör att denna klass inte lämpar sig för distanshandel. Den tredje kategorin, förflyttning, kan även den göras av klienten
själv eller av dennes tillhörighet. Vid förflyttning av klient är denne naturligtvis
närvarande vid utförandet av tjänsten, som exempelvis vid en bussutflykt. Utflykter kan inte göras på distans men köp av resor är en tjänst som ofta köps på
distans. Om förflyttning görs av klients tillhörighet såsom flytt av möbler behöver kunden däremot ofta inte vara närvarande. Förevisning, den sista av de fyra
kategorierna, delas in i förevisning av vara och förevisning av producent. Både
demonstration av varor, t.ex. en reklamfilm och förevisning av producent, exempelvis föreläsningar, kan göras på distans via exempelvis Internet eller TV.
Förutom dessa klasser delas produkterna upp enligt kundernas användning av
produkten och den potentiella tillfredsställelsen den kan ge kunden. Användningen har baserats på olika mänskliga behov och resulterat i följande användningssituationer:
–

Materiell användning

–

Informativ användning

–

Upplevelsemässig användning

–

Ekonomisk användning

Användningssituationerna varierar med produkterna men är också delvis beroende av vem kunden är. Samma eller liknande produkter kan ha olika användningsområden. En bransch där e-handeln har haft stort genomslag är bokhandeln (Bergström & Fölster, 2005). Olika böcker kan fylla olika funktioner beroende på vilka böcker det handlar om eller vem som använder dem. En bok som
är gammal och trasig eller ointressant för ägaren kan fungera som bokstöd och
används därmed för sin materiella funktion. En fackbok används först och
främst i informativt syfte medan en kriminalroman i första hand läses för upplevelsens skull. En antik bok, med samlarvärde, kan i sin tur användas som en investering, och syftet är då främst ekonomiskt.
När produkter klassificeras enligt de åtta mellanklasserna å ena sidan och de
fyra användningssituationerna å den andra resulterar det i 27 detaljklasser
(Röstlinger & Goldkuhl, 1999) (se Tabell 3-1).
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Tabell 3-1 Produktklassifikationsschema enligt produktteorin (Röstlinger & Goldkuhl, 1999).
Materiell

Informativ

Upplevelsemässig

Ekonomisk

Vara för överlåtelse

Vara som köps
för materiellt
bruk

Vara som köps
för informativt
bruk

Vara som köps för
upplevelsebruk

Exempel

Köpt bokhylla

Köpt fackbok

Köpt videofilm (action)

Vara/ekonomiska
medel som köps
i utbytes/avkastningssyfte
Obligation

Begränsat tillhandahållen
vara

Vara som
hyrs/lånas för
materiellt bruk

Vara som
hyrs/lånas för
informativt bruk

Vara som
hyrs/lånas för upplevelsebruk

Exempel

Hyra av verktyg

Fackbok som lånas

Hyrfilm

Vara/ekonomiska
medel som lånas
i utbytes/avkastningssyfte
Penninglån

Behandling av
klients tillhörighet

Klients tillhörighet behandlad
för materiellt
bruk
Möbelreparation

Klients tillhörighet behandlad
för informativt
bruk
Revision av bokföring

Klients tillhörighet
behandlad för
upplevelsebruk

Klients tillhörighet behandlad i
ekonomiskt syfte

Kopiering av fotografier

Fondförvaltning

Klient behandlad för påverkan i kroppsligt
avseende
Ögonoperation

Klient behandlad
för påverkan i
kunskapsmässigt
avseende
Utbildning

Klient behandlad
för påverkan i
upplevelsesyfte

Klient behandlad
för påverkan i
ekonomiskt avseende
Personförsäkring

Förflyttning av
klients tillhörighet

Klients tillhörighet/material
förflyttat i materiellt syfte

Klients tillhörighet/
information förflyttat i upplevelsesyfte

Exempel

Möbeltransport

Klients tillhörighet/
information förflyttat i informativt syfte
Brevbefordran

Telefoni

Förflyttning av
klient

Klient förflyttad
för att uppnå
platsförändring
Bussresa

Klient förflyttad i
informativt syfte

Klient förflyttad i
upplevelsesyfte

Körlektion

Kryssning

Förevisning
av vara
Exempel

Vara förevisad i
informativt syfte
TV-utsänd dokumentärfilm

Vara förevisad i
upplevelsesyfte
Underhållningsfilm
på bio

Förevisning
av producent

Producent förevisar sig i informativt syfte
Föredrag av föreläsare

Producent förevisar
sig i upplevelsesyfte
Teaterföreställning

Exempel
Behandling av
klient

Exempel

Exempel

Exempel

Ryggmassage

Klients tillhörighet/
ekonomiska medel förflyttat i
ekonomiskt syfte
Betalningsuppdrag

Flera av detaljklasserna är inte tillämpbara på distanshandel. Det är exempelvis
svårt att utföra behandling av patient på distans även om bokning av både
ögonoperation (Behandling av klient i kroppsligt/materiellt syfte) och massage (Behandling av klient i upplevelsesyfte) kan göras på distans. Många produkter tillhör
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inte renodlat en enda detaljklass utan är en kombination av flera. Exempelvis
kan en tavla som köps som en ekonomisk investering tillhöra både klassen Vara
som köps för upplevelsebruk och Vara som köps i avkastningssyfte eftersom bruket
både förväntas ge ekonomisk vinning och under tiden som tavlan hänger på
väggen uppskattas den för sin konstnärlighet.
Produktteorin (Röstlinger & Goldkuhl, 1999) innefattar flera dimensioner av
kundens användning av produkten än de fyra användningssituationerna. Huruvida en produkt är ämnad för återanvändning är en aspekt. Om produkten ska
användas flera gånger eller om den förbrukas vid ett enda användningstillfälle
såsom matvaror innebär olika krav på produkten och producenten. Om produkten ska återanvändas är varans konsumtionsbeständig en faktor som producenten måste ta hänsyn till. Slitaget vid kundens användning måste då beaktas.
Produktteorin och dess klassifikationsschema kommer att användas längre fram
i avhandlingen för att analysera hur produkternas karaktäristika påverkar
kundkommunikationen och hur denna kunskap kan användas för att förbättra
kundkommunikationen.

3.2

Vikten av goda kundrelationer

E-handeln utgör, som tidigare diskuterats (se avsnitt 3.1), en allt större andel av
distanshandeln. E-handel för slutkonsumenten s.k. business-to-consumer (B2C)
fick sitt genombrott under nittiotalets senare hälft och efter krisåren runt år 2000
har utvecklingen gått stadigt uppåt. Keen (2004) delar in e-handelns historia i två
kapitel med dotcomkraschen som avskiljare. Han menar att det första kapitlet
gick ut på att skaffa så många kunder som möjligt medan det andra går ut på att
åstadkomma upprepade besök och varaktiga relationer med befintliga kunder.
Skälet till denna strategiska förändring är, enligt Keen, att kostnaderna för att
skaffa nya kunder visat sig så höga att företagen måste hitta sätt att behålla de
kunder de lockar till sig. Det har enligt Reichheld (2001) visat sig att det kostar
mycket mer att skaffa en ny kund jämfört med att behålla en existerande. Att
knyta kunderna närmare sig har flera fördelar för företag. Arnerup-Cooper och
Edvardsson (1998) poängterar att priskänsligheten minskar om kunderna ser
fördelar i form av det mervärde en affärsrelation kan medföra. Lojala kunder
hålls också borta från konkurrenterna, vilket gör att de stärker företagets marknadsposition. Turban et al. (2004) pekar på att lojala kunder också är kostnadsbesparande genom att de, bland annat, bidrar till att sänka marknadsföringskostnaderna och minska transaktionskostnaderna. Trots denna vetskap ägnar dock
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många företag, enligt Winer (2001), mer resurser åt att locka till sig nya kunder
än att vårda de existerande.
För att uppnå lönsamhet räcker det alltså inte att enbart genomföra transaktioner
utan också att skapa relationer till kunderna. Arnerup-Cooper och Edvardsson
(1998) menar att ett framgångsmått för företag bör vara långsiktig kundtillfredsställelse. Chaffey (2002), Heskett et al. (1994) och Turban et al. (2004) visar att
nöjda kunder leder till lojalitet och att detta i sin tur leder till förtjänst för företagen. Det är naturligtvis lönsamhet som driver de allra flesta företagen men Fraser-Robinson (1991) spetsar till det och uttrycker potentialen i nöjda kunder enligt följande:
Målet med ett företag är inte att tjäna pengar. Målet med ett företag
är att tjäna kunden. Resultatet blir pengar.
Fraser-Robinson (1991, s. 11)
Kundlojalitet uppnås, enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), Grönroos
(2000) och Keen (2001), genom att etablera varaktiga relationer till kunderna.
Keen och McDonald (2000) går så långt att de anser att för att lyckas med e-handel är relationer viktigare än allt annat. För tjänsteforskare såsom Grönroos
(2000) och Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), är det främst kundrelationerna som är i fokus medan Keen (2001) och Reichheld (1996) ser kundrelationen
som en av flera relationer som företagen måste vårda. Keen (2001) anser att även
relationerna till leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer är viktiga
medan Reichheld (1996) menar att det förutom till kunderna är relationerna till
anställda och investerare som måste vårdas.
Om företag har goda relationer med sina kunder finns det dessutom större
möjlighet för företagen att ta del av kunders synpunkter. Att kunna utvinna och
tolka kundernas kunnande är, enligt Wikström et al. (1998), en grundläggande
förutsättning för att företagen ska kunna anpassa sig efter kundernas behov. Det
är genom att göra kunderna delaktiga i verksamhetens utveckling som företaget
kan anpassa sig och förändra sig i en riktning som kunderna är intresserade av
och som därmed, i förlängningen, ger företaget lönsamhet. Keen (2001) menar att
om företag lyckas få kunderna att interagerar med företaget i olika sammanhang
har de större möjlighet att få mer trogna kunder.
Enligt både Chaffey (2002) och Grönroos (2000) uppfattar kunder dock sällan att
de har en relation till ett företag, bara för att de är kunder hos företaget. I en studie genomförd av Grönroos (2000) visade det sig att även när parterna är öve-
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rens om att en relation finns, så är kund och företag sällan överens om när denna
relation har uppstått.
Heskett et al. (1994) menar att om företagen inser det potentiella livstidsvärdet
hos sina kunder skulle de förstå vikten av att behålla existerande kunder. En
kund som gör alla sina inköp av en viss vara under hela sin livstid innebär sammanräknat ofta en betydelsefull inkomst för företag även om varje inköp inte
står för en så stor del. Studien av Heskett et al. visar också att kunder ofta blir
mer lönsamma ju längre tid de varit kunder hos ett företag och de lojala kunderna står i många företag för den totala lönsamheten. Barlow och Møller (1997)
menar även de att lojala kunder kan göra skillnaden mellan framgång och förlust
för ett företag. Reichheld (1996) visar i en studie att genom att minska kundbortfallet med fem procent kan företag öka sin vinst med 25 procent.

3.3

Kundkommunikation

Singh (2002) menar att goda kundrelationer är nyckelfaktorn för att lyckas inom
e-handel, och han anser att företagen måste upprätthålla effektiv kundservice
och för att etablera och upprätthålla dessa. Singh menar vidare att elektroniska
tjänster, som attraherar kunder och bidrar till att effektivt hantera kundrelationer, ökar företagens transaktionsvolym. Ett företag som kan svara upp mot kunders behov och tillgodose deras frågor kvickt och stödja deras köpbeslut skapar
värde för kunden och vinner deras förtroende och lojalitet.
Alla är dock inte lika eniga om att kundkontakter med automatik ökar intäkterna. Storbacka (1994) anser att den personliga kundkontakten ska ses som en
kostnadskälla och därför bör minskas så långt det är möjligt (återgiven i Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Att vårda kundrelationer på distans ställer
dessutom speciella krav på företag eftersom kunder och företag inte träffas öga
mot öga. Kommunikationsproblem som enkelt löses om personerna träffas personligen har enligt Schoop (1999) visat sig kunna leda till stora problem då de
ska lösas i skriftlig kommunikation, vilket ofta är fallet vid distanshandel.
Förtroende (trust) är enligt Turban et al. (2004) en nyckelfaktor inom kundrelationer. De definierar förtroende som ett psykologiskt tillstånd där två eller fler
parter är villiga att fortsätta med interaktionen för att uppnå ett planerat mål.
När handel sker på distans kan det vara särskilt svårt att få kundens förtroende.
Turban et al. föreslår olika sätt att öka kundernas förtroende via webben. De rekommenderar att erbjuda länkar dit kunderna kan läsa om företagets historia
och annan information som kan vara intressanta och ge en personlig känsla för
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företaget. De anser också att kunderna på varje sida bör påminnas om att de är
välkomna att höra av sig till företaget om de undrar över något. Turban et al.
(2004) anser att e-brev ska besvaras omgående och om det inte är möjligt bör
kunden få ett meddelande om att e-brevet mottagits.
Turban et al. (2004) menar att en viktig faktor för att knyta webbkunder till sig
och få dem att komma tillbaka till ett företags webbplats för fler köp är att ge
snabb respons på kundernas frågor.
Kundrelationerna i distanshandel som riktas mot slutkonsument är relationer
mellan enskilda kunder och företagen. Från företagens sida kan det vara olika
personer som agerar gentemot kunden. Främst är det kundtjänstpersonal som
kunderna kommer i kontakt med. Eftersom kundtjänstpersonalen är anställd på
företaget så agerar de på företagets vägnar eller på uppdrag av det. Därför är det
enligt Ahrne (1994) företaget som handlar när individer i företaget agerar som
representanter för företaget. När kunderna interagerar med företagens webbplats eller talsvarssystemet är det också företaget de kommunicerar med eftersom webbgränssnitt och talsvarssystem också skapas på uppdrag av företaget.
Möten mellan kunder och anställda kallar Norman (2000) för sanningens ögonblick. Det är då som företagen har möjlighet att påverka kundernas syn på företaget. Trots att möten mellan kunder och anställda vid distanshandel inte sker
öga mot öga som i Normans studie kan varje kommunikationstillfälle ses som ett
sanningens ögonblick då kundernas inställning till företaget kan påverkas i positiv eller negativ riktning.
Salomonsson (2005) har i sin studie om kundtjänstpersonal i industriföretag gett
en fördjupad bild av hur kundtjänstpersonalen interagerar både internt inom företag och med företagens kunder. Salomonsson menar att kundtjänstrollen är
mer komplex än vad som visats i tidigare studier. Vidare anser han att trots införande av e-handel i företagen kvarstår behov av kundtjänstpersonal som möjliggör individuell hantering av enskilda kunders situation. Salomonsson anser att
behovet av den personliga kontakten snarare ökar än minskar vid införande av
e-handel i företagen.

3.3.1 Kundkommunikation och missnöjda kunder
När kunden är missnöjd med ett företag är kundrelationen i fara. Då står valet,
enligt Hirschman (1970), mellan att uttrycka sitt missnöje (voice) eller att överge
företaget (exit). Hirschman menar att ju större lojalitet kunden känner med ett
företag desto större är ofta önskan att göra sin röst hörd för att påverka företaget
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i önskad riktning. Lojaliteten fungerar, enligt Hirschman, som ett hinder för att
lämna företaget. Lojala kunder varnar i högre grad än andra kunder företaget
om att de överväger att lämna företaget innan de verkligen gör det. De ger därmed företaget möjlighet att ändra deras inställning. Barlow och Møller (1997)
menar att detta är klagomål på två nivåer: en ytlig och en djupare nivå. På den
ytliga nivån placerar de den klagande kunden som är missnöjd med något och
vill få det tillrättalagt. På en djupare nivå är klagomålet ett uttryck för ett hot om
att lämna företaget, att gå till en konkurrent, om företaget inte lyckas ta hand om
klagomålet på ett bra sätt. Både Hirschman (1970) och Barlow och Møller (1997)
ser alltså kundernas klagomål som något positivt för företag. En nackdel med att
kunderna uttrycker sitt missnöje, enligt Hirschman (1970), är dock att om det
överdrivs så kan det övergå i trakasseri.
Lovelock et al. (1999) presenterar en mer förfinad uppdelning av kundernas agerande vid missnöje och menar att missnöjda kunder kan agera på fyra olika sätt
som dessutom kan kombineras på olika sätt. De menar att kunderna antingen
inte gör något alls (1), dvs. de fortsätter att vara kunder som vanligt; de kan
också lämna företaget utan att kommunicera sitt missnöje till någon (2); de kan
basunera ut sitt missnöje till tredje part (3), vilket i högsta grad kan påverka företaget negativt. Det fjärde sättet är att vända sig till företaget med sina klagomål
(4). Både kunder som stannar kvar i företaget och de som lämnar det kan informera tredje part om sitt missnöje. Också de som väljer att kommunicera sitt
missnöje till företaget kan dessutom även återfinnas bland dem som lämnar företaget (Lovelock et al., 1999). I Tabell 3-2 förtydligas de olika agerande för missnöjda kunder.
Tabell 3-2 Sammanställning över missnöjda kunders möjliga agerande, enligt Lovelock et al. (1999).
Kommunicerar
missnöje

inte

Kommunicerar missnöje till tredje part

Kommunicerar missnöje till företaget

Fortsätter som kund

1

3

4

Slutar som kund

2

3

4

Det är de kunder som återfinns i tabellens sista kolumn som ger företaget möjlighet att agera, både genom att förbättra de egna rutinerna och för att genom
kommunikation försöka övertyga kunderna om nyttan att stanna kvar som
kund. Eftersom de kunder som framför sina klagomål, enligt Hirschmans (1970)
teori (se ovan), är de mest lojala skulle det finnas stora möjligheter företagen att
lyckas behålla dessa kunder.
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Mattila och Wirtz (2004) har i en studie om kunder som framför klagomål visat
att kunder använder olika kommunikationsmedier beroende på varför de klagar.
De kunder som vill rätta till ett problem eller få kompensation använder, enligt
Mattila och Wirtz, främst interaktiva kommunikationsmedier såsom möten ansikte mot ansikte eller telefon, eftersom de anser att det via dessa är enklare att
reda ut problem. De kunder som främst klagar för att få ur sig sin ilska eller
skylla på någon för att därefter känna sig bättre till mods, använder istället i
högre utsträckning kommunikationsmedier utan interaktivitet, såsom vanliga
brev eller e-brev. Barlow och Møller (1997) har gjort en liknande indelning av
klagomål. De delar in klagomålen i sådant som kunderna vill få åtgärdat och sådant som inte kan åtgärdas. Åtgärdningsbara klagomål är exempelvis att kunden
har fått betala för mycket för en vara. Genom att företaget betalar tillbaka den
överskjutande summan är problemet åtgärdat. Exempel på klagomål som inte
går att åtgärda är att en beställd vara levererats senare än utlovat till kund. Det
går inte att åtgärda, men det finns, enligt Barlow och Møller (1997) kunder som
vill bli emotionellt kompenserad genom att någon tar sig tid och utreder hur det
kom sig att förseningen uppstod och ber om ursäkt.
Mattila och Wirtz (2004) visar dessutom att kunderna också väljer olika
kommunikationsmedier beroende på huruvida de har en benägenhet att känna
sig besvärade av att framföra klagomål eller inte. Den som tycker att det är pinsamt att klaga undviker interaktiva kommunikationsmedier medan de som inte
känner så, gärna använder dessa kommunikationsmedier. En slutsats som Mattila och Wirtz (ibid.) drar från dessa resultat är att företag som är intresserade av
att ta del av kundernas klagomål gör bäst i att erbjuda kunderna olika sätt att
kommunicera.
Barlow och Møller (1997) menar att det är synd att vi använder termen klagomål.
De skulle hellre se att vi använde uttrycket ”återföring av information från kunderna”. Barlow och Møller menar att klagomål från kunderna ska ses som gåvor
till företaget. Klagomål gör det möjligt för företaget att rätta till sådant som blivit
fel. Genom klagomål hjälper kunderna företagen att anpassa sig efter deras behov. De menar att, rätt utnyttjade, kan kundernas klagomål användas som ett
strategiskt verktyg för ökade affärer.
Det finns, enligt Barlow och Møller (1997) studier som visar att många av de
mest nöjda kunderna är de som har varit missnöjda med något och blivit väl
bemötta när de framfört klagomål. Dessa kunder blir därför ofta lojala kunder
och sprider dessutom gärna det positiva bemötandet till sina bekanta. Klagomå-
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len kan alltså utnyttjas till att höja ett företags goda rykte. Skälet till detta är det
Barlow och Møller kallar återgäldningsprincipen. Det innebär att människor generellt känner att de vill återgälda något till dem som har gjort något för dem.
Denna princip talar för vikten av att företag tar särskilt väl hand om sina klagande kunder eftersom de också kan dra ekonomisk nytta av det.

3.4

Olika faser i affärstransaktioner

I avhandlingen studeras kommunikation vid affärstransaktioner mellan två parter: distanshandelsföretag och privatpersoner. Goldkuhl och Lind (2004) har utvecklat Goldkuhls affärsgeneriska modell (1998c), en modell som beskriver de
olika elementen i affärstransaktioner (se Figur 3-2). Modellen används i avhandlingen främst som ett verktyg för att dela in interaktionen mellan kund och företag i olika faser. I modellens bakomliggande teori, affärsaktsteorin, delas affärsinteraktionen in i kommunikativa och materiella utbyten (Goldkuhl, 1998c).
Affärsrelation
Pre-transaktionell
Förmåga
&
Behov

Förmåga
&
Behov

Leverantör

Kund

Förslag
Åtaganden

Försäljning
& leverans

Anskaffning

Fullföljande

Försörjning

Användning
Värdering

Affärsrelation
Post-transaktionell

Figur 3-2 Affärstransaktionens element (Goldkuhl & Lind, 2004).

I modellen visas de två parterna i affärstransaktionen: leverantören och kunden.
I denna studie motsvaras de av distanshandelsföretag och deras kunder. Som
modellen också visar har de båda parterna förmåga och behov. Huvudsyftet
med affärstransaktioner är, enligt Goldkuhl och Lind (2004), att genom att tillfredsställa olika behov öka respektive parts kapacitet på något sätt. Leverantören
måste ha kunskap och förmåga för att kunna erbjuda varor eller tjänster och för
att kunna fullfölja ingångna avtal. Från kundens sida initieras ofta affärstransak-
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tionen av att det finns ett problem som behöver lösas eller ett behov som behöver tillgodoses av potentiella leverantörers varor eller tjänster. Exempelvis kan
en kund behöva en bok för att få större kunskap inom ett ämne. Kundens förmåga ökar vid användningen av den levererade boken och leverantören får
kompensation genom ekonomisk ersättning från kunden, vilket ökar dennes finansiella förmåga.
I modellen går fyra pilar mellan de båda aktörerna. De illustrerar de fyra faser
där utbyten sker mellan aktörerna. I den första fasen av affärstransaktionen, förslagsfasen, etableras kontakt mellan de båda parterna och förhandlingar påbörjas.
De utbyten som sker i denna fas består generellt av att företaget presenterar förslag och att bud och motbud kan läggas, där kundens önskemål och behov uttrycks. Leverantören lämnar i denna fas ofta olika erbjudanden. Dessa erbjudanden kan antingen vara standarderbjudanden eller erbjudanden anpassade efter
kundens profil, beroende på företagets affärsidé. Ett företag som säljer datorer
kan exempelvis nöja sig med att erbjuda ett standardsortiment eller det kan låta
kunderna konfigurera datorn efter egna önskemål innan de gör sina beställningar. Om leverantören och kunden kommer fram till att de önskar genomföra
affären kan förhandlingen övergå till nästa fas, åtagandefasen.
Från kundens sida innebär åtagandefasen att en beställning görs. Leverantören
utlovar leverans av det kunden beställer och kunden lovar att betala för levererade varor eller tjänster. Resultatet av detta blir en överenskommelse, där ett ömsesidigt åtagande uttrycks. Fullföljandet av dessa åtaganden görs i fullföljandefasen. Leverantören tillhandahåller de beställda varorna eller tjänsterna och kunden betalar för dessa. Under den sista fasen, värderingsfasen, värderas fullföljandet. Det leder antingen till tillfredsställelse eller till missnöje hos kund och leverantör. Om båda parter är nöjda sker ofta ingen kommunikation i denna fas. Om
kunden inte är nöjd med processen eller produkten kan denne rikta klagomål
mot leverantören. På motsvarande sätt kan leverantören framföra betalningskrav
gentemot kunden om denne inte fullföljer sina åtaganden (Goldkuhl, 1998c). De
streckade linjerna i modellen illustrerar affärsrelationen mellan parterna, både
den som kan finnas som ett resultat av tidigare transaktioner och den som blir
resultatet av den aktuella transaktionen. Varje ny affärstransaktion bidrar alltså
till att förnya en befintlig affärsrelation (Goldkuhl & Lind, 2004). Därmed är
varje affärstransaktion en möjlighet för företagen att förbättra kundrelationerna.
Den affärsgeneriska modellen beskriver affärsinteraktioner som bestående av
både kommunikativa och materiella utbyten. Av dessa är det de kommunikativa
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utbytena som fokuseras i denna studie. Den bakomliggande teorin till den affärsgeneriska modellen, affärsaktsteorin, har en stark grund i talaktsteorin (t.ex.
Searle, 1979) vilket innebär att vid kommunikationsutbyte presenterar personerna som kommunicerar inte enbart fakta utan de utför kommunikativa handlingar (se avsnitt 4.1 för en mer ingående diskussion om talaktsteorin). Personerna gör också något i relation till mottagaren. Förpliktelser och förväntningar
ställs genom det som kommuniceras.
De kommunikativa handlingar som studeras i detta arbete är beställningar, frågor och klagomål. Att dessa kommunikativa handlingar valts för studien beror
främst på att de är kundinitierade och att de ställer förväntningar på respons
från företagen. När en kund gör en beställning resulterar det ofta i en bekräftelse
från företaget som följs av en leverans. När en kund ställer en fråga behöver den
besvaras och när någon kund framför ett klagomål ligger det i företagets intresse
att lösa problemet åt kunden eller åtminstone ge en förklaring till det inträffade.
I Tabell 3-3 visas i vilka av den affärsgeneriska modellens faser de studerade
kommunikativa handlingarna förekommer.
Tabell 3-3 De studerade kommunikativa handlingarnas placering i den affärsgeneriska modellens faser.
Faser enligt den affärsgeneriska modellen

Förekomst av de studerade
kommunikativa handlingarna

Förslagsfasen

Fråga

Åtagandefasen

Beställning
Fråga

Fullföljandefasen

Fråga

Värderingsfasen

Fråga
Klagomål

Beställningar görs naturligtvis i åtagandefasen och klagomålen framförs främst i
värderingsfasen där genomförandet utvärderas. Frågor är en kommunikativ
handling som kan förekomma i flera faser. Frågor som ställs innan kunderna har
bestämt sig för att göra en beställning görs i förslagsfasen. Frågor som rör själva
beställningen ställs i åtagandefasen. Frågor kan också ställas i fullföljandefasen och
kan då exempelvis handla om leverans av beställda produkter. Frågor som kunderna har efter att ha mottagit det som beställts ställs i värderingsfasen, exempelvis hur en felaktig vara ska returneras. Även hanteringen av kundrelationer delas in i olika faser vilket diskuteras i nästa avsnitt.
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3.4.1 Kundrelationers olika faser
Customer Relationship Management (CRM) är ett begrepp som ofta används för
att beteckna en systemlösning för kundrelationer inom elektronisk handel (Winer, 2001). Det är dock inte i den betydelsen som det används här utan hur
forskningens syn på CRM: hur man kan etablera och underhålla långsiktiga affärer med kunder (Chaffey, 2002). Vissa författare, såsom Chaffey (2002), innefattar
endast ren elektronisk handel i begreppet CRM. Liksom Grönroos (2000) anser
jag dock att det är lika relevant att diskutera CRM i andra typer av kundrelationer i detta fall alla typer av distanshandel.
Turban et al. (2004) definierar CRM som en ansats som ser kunden som företagets kärna och att ett företags framgång är beroende av hur effektivt det hanterar
relationerna till sina kunder. Chaffey (2002) delar in CRM i följande tre faser:
− Anskaffning av kunder
− Bibehållande av kunder
− Utvidgning av kunder (customer extension)
Grönroos (2000) använder en något mer detaljerad indelning. Hans definition av
CRM lyder:
[…] is to identify and establish, maintain and enhance, and when necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that the
objectives regarding economic and other variables of all parties are met.
This is achieved through a mutual exchange and fulfillment of promises.
Grönroos (2000, s. 243)
Grönroos delar alltså in CRM i fem faser: identifiering, etablering, bibehållande,
utökande samt avslutande av relationer med kunder. Identifiering innebär att genom marknadsundersöka hitta potentiellt intressanta och lönsamma kunder.
Därefter etableras de första kontakterna med kunderna så att en relation kan uppstå och försäljning åstadkommas. Bibehållande består, enligt Grönroos, i att agera
så att kunderna känner sig nöjda med den kvaliteten de får och därför vill fortsätta att göra affärer med företaget. I denna fas ingår ofta att dela in eller segmentera kunderna. De kunder som företaget anser vara eller kan bli mer lönsamma än andra bör enligt detta synsätt ges extra uppmärksamhet medan de
kunder som inte är eller förväntas bli lönsamma inte bör ägnas lika mycket av
företagets resurser (Chaffey, 2002). Utökningen av en befintlig relation kan innebära att kunden övertygas om att köpa större mängd av samma produkter eller
köper nya produkter från företaget. Avslutandet innefattar både att företagen
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måste hantera att en kund väljer att sluta som kund eller att företagen väljer att
avsluta relationer med kunder.
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4

Kundkommunikation och kommunika-

tionsmedier
I detta kapitel diskuteras och analyseras tidigare forskning relaterad till
kundkommunikation och kommunikationsmedier. Syftet med kapitlet är att både positionera avhandlingen gentemot tidigare forskning och att lägga en grund för den teorinära
analysen av de empiriska resultaten som presenteras i kapitel nio. Kapitlet inleds med att
diskutera de kommunikativa handlingarna som fokuseras i studien i relation till talaktsteorin. Därefter diskuteras vikten av att kommunikativa handlingarna tolkas i ett sammanhang med hjälp av olika studier om dialog- och konversationsanalys. Efter detta diskuteras olika teorier om regler för hur vi kommunicerar. Att kommunikationsmediet som
används av kunden kan göra en skillnad är en utgångspunkt i avhandlingen och i kapitlet diskuteras därför olika former för kommunikation och kommunikationsmediernas
möjligheter och begränsningar. Även sociala faktorer kan påverka hur människor kommunicerar och det diskuteras därefter, följt av ett avsnitt om synen på kommunikationsmedier.

4.1

Kommunikativa handlingar – talakter

Kundrelationer etableras och underhålls, som diskuterades i det föregående
kapitlet (se avsnitt 3.3), genom kommunikation. Ordet kommunikation kommer,
enligt Nationalencyklopedin (2006), från latinets communicare som betyder att
”göra gemensamt”. Vid genomförandet av affärstransaktioner behöver kunder
och företag kommunicera med varandra i större eller mindre omfattning. När
kunder vill beställa, fråga eller framföra klagomål till ett företag behöver de
kommunicera detta till företaget så att detta blir känt, dvs. blir gemensam kunskap både för kunden och för företaget. Distanshandelsföretag bör ha en beredskap för att hantera denna kommunikation från sina kunder.
Enligt Austin (1962) påverkar vi vår omgivning när vi kommunicerar. Beroende
på vad kunderna kommunicerar utför de enligt talaktsteorin (Austin, 1962; Searle, 1969, 1979) olika handlingar. Det innebär att de agerar när de kommunicerar.
Kunderna gör olika saker när de gör en beställning, jämfört med när de ställer en
fråga eller framför ett klagomål. När kunderna gör beställningar, ställer frågor
eller framför klagomål utför de olika kommunikativa handlingar och ställer därför olika förväntningar på hur företaget ska agera. Företagen kan därför också
behöva agera på olika sätt vid hanteringen av dessa kommunikativa handlingar en utgångspunkt i forskningsfråga ett (se avsnitt 1.3).
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Searle (1979) har skapat en klassificering av kommunikativa handlingar enligt
följande:
–

Försäkringar (assertives) (t.ex. påståenden, beskrivningar)

–

Direktiv (directives) (t.ex. uppmaningar, begäran)

–

Åtaganden (commissives) (t.ex. löften och andra typer av åtaganden)

–

Expressiva (expressives) (t.ex. uttrycka psykologiskt tillstånd)

–

Deklarationer (declaratives) (t.ex. utfärda, utnämna)

En bokbeställning skulle exempelvis, enligt Searles klassificering, vara ett direktiv
till företaget att leverera den beställda varan till kunden. Företagets respons i
form av en orderbekräftelse skulle vara ett åtagande att leverera beställd bok.
Goldkuhl (1998a) menar att många talakter är blandade. I exemplet ovan är
beställningen, enligt Goldkuhls perspektiv, inte enbart ett direktiv från kunden
till företaget om leverans av en vara. Det är även ett åtagande från kundens sida
att denne lovar att betala för levererad vara. Goldkuhl (1998a), liksom Linell
(1998), menar att de flesta kommunikativa handlingarna är flerfunktionella, dvs.
att man gör flera olika saker när man kommunicerar. Kommunikativa handlingar har enligt både Goldkuhl och Linell fyra olika språkfunktioner. Goldkuhl
(1998a) menar att människor använder språket för att uttrycka exempelvis
övertygelse, känslor eller kompetens. Samtidigt handlar det som uttrycks om
något, den som talar refererar till något. Den som kommunicerar vänder sig till
någon och utövar därmed en påverkan. Vid kommunikationen regleras också
relationen mellan parterna som kommunicerar. Goldkuhl benämner dessa fyra
funktioner: uttrycka, referera, påverka och relationsreglera.
För att ytterligare förtydliga de olika språkfunktionerna används bokbeställningen som exempel. När en kund gör en beställning uttrycker den en önskan
om att köpa en vara av företaget (uttrycka). Det kunden refererar till är boken
kunden vill beställa (referera). Searle (1969) kallar refererandet för en propositionell
handling och det propositionella innehållet är i detta fall boken. Det som kommuniceras mottas av företaget. Det är ett första försök från kundens sida att få företaget att leverera den önskade produkten till kunden (påverka). Detta innebär att ett
kund-leverantörsförhållande har uppstått (relationsreglera). Talaktstypen bestäms
enligt Goldkuhl (1998a, s. 7) av ”den unika kombinationen av de fyra olika
språkfunktionerna som talakten har”.
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Det som görs i en talakt, det som yttras, kallar Austin (1962) för en illokut handling. Konsekvensen, eller effekten, av en talakt benämner han den perlokuta effekten. Det är vad som händer efter talakten, det vill säga effekten som talakten får.
En kund som gör en beställning kanske har förväntningar på att få en orderbekräftelse och naturligtvis att de beställda varorna levereras. Orderbekräftelse och
varuleverans är exempel på två perlokuta effekter i relation till en beställningshandling. Bekräftelsen är en kommunikativ handling och leveransen en materiell
handling. När en kund ställer en fråga är den förväntade perlokuta effekten att
få svar på den kommunicerade frågan – en kommunikativ handling som respons. Vid klagomål kan den förväntade effekten vara både materiell och kommunikativ. Om kunden får kompensation i form av en ny vara krävs en materiell
handling från företaget. Om det handlar om en förklaring eller en ursäkt är den
perlokuta effekten en kommunikativ handling från företagets sida. Att den perlokuta effekten blir den som kunderna förväntar sig är en viktig del i att behålla
kunder och att de blir nöjda (se avsnitt 3.1.3 för vikten av kundlojalitet).
Talaktsteorin ger i denna studie en grundläggande förståelse för att
kundkommunikation innebär att kunder och företag utför handlingar gentemot
varandra vid genomförandet av affärstransaktioner. Talaktsteorin ger också förståelse för att det finns olika typer av talhandlingar och hur dessa är uppbyggda.
För att uppnå det pragmatiska målet med studien, behöver de kommunikativa
handlingarna studeras i sin kontext.

4.2

Talakter i kontext – konversationer

Att studera fristående kommunikativa handlingar (talakter) tagna ur sin kontext,
såsom flera talaktsteoretiker gör, har kritiserats av bland andra Linell (1998).
Han menar att när människor ”gör saker med ord”4 är de beroende av varandra.
Linell anser att de klassiska talaktsexemplen såsom att försäkra, att fråga, att beställa och att beordra, bara är en typ av talakter. Enligt Linell finns ett otal andra
saker som människor gör med ord såsom att svara, att bekräfta, att skämta eller
att reta någon. Dessa talakter är av typisk responsiv karaktär vilket innebär att
de förutsätter vissa tidigare handlingar eller är en del av en sekvens av talakter i
någon samarbetshandling. Linell menar att talaktsteorin många gånger förbiser
att en talakt är en förutsättning för eller respons till en annan talakt. I det sociala

4 Från Austins (1962) ”How to do things with words”

69

Kundkommunikation vid distanshandel

livet är direktiv och åtaganden riktade mot någon och alltid en del av en interaktion i en specifik situation.
I denna studie är det kunder och företag som riktar sig gentemot varandra och
vad den ena parten kommunicerar påverkar i hög grad responsen hos den andra
parten. Linell skulle vilja att vi talade om att interagera (interact) och inte enbart
agera (act) eftersom vi interagerar med andra människor när vi handlar genom
talakter. Det Linell har studerat är kommunikation öga mot öga, vilket inte är ett
alternativ inom distanshandel. För att kunna analysera dialog på distans anser
jag ändå att det är nödvändigt att utgå från dialog vid kontakt öga mot öga, för
att ha ett ideal att jämföra med.
Det som är särskilt intressant med de kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål är att det är kunderna som ställer förväntningar. Det
är inte företagen som avgör när kommunikationsutbytet inleds och de behöver
ha en beredskap för att hantera denna kundinitierade kommunikationen eftersom den är en viktig del i att skapa förutsättningar för lojala kunder och därmed
en lönsam verksamhet (se avsnitt 3.1.3).

4.2.1 Sekventiell kommunikation
Sacks (1992), som är en av konversationsanalysens grundare, har med empiriska
exempel visat att samtal styrs av mycket mer än grammatiska regler. Han menar
att det ofta kan vara svårt att dela in konversationer i meningar. Vid analys av
konversationer är det istället, enligt Sacks, mer användbart att tala om yttranden.
Ett yttrande kan vara mindre eller mycket mer än en mening och avslutas med
det som Sacks kallar ett yttrandeavslut (utterance completer). Yttranden är enligt
Linell (1998) inte en serie oberoende handlingar. I konversationsanalysen studeras inte enskilda talakter eller yttranden utan det är yttranden i ett sammanhang,
yttranden i en sekvens och i en viss kontext som är studieobjektet.
Dialog innebär, enligt Linell (1998), ett samspel där förståelsen för ett tidigare
yttrande och responsen till detta är tätt sammankopplade handlingar. För att förstå ett yttrande behöver det passas in i en kontext, fogas till tidigare kunskap och
först därefter ges respons genom att ett lämpligt svar förbereds. Många yttranden kommer i par och vissa av dessa är tätt sammankopplade med varandra. De
bildar det Sacks (1992) kallar yttrandepar (adjacency pairs). Typiska exempel på
yttrandepar är fråga-svar, erbjudande-acceptans, hälsning-hälsning. En hälsning
efterföljs, menar Sacks (Silverman, 1998), ofta av en paus där konversationspartners förväntas återgälda hälsningen. På samma sätt förväntas ett svar på en
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fråga. Om frågan inte besvaras direkt beror det ofta på att ett förtydligande, i
form av en infogad samtalssekvens, behövs innan frågan kan besvaras. Därefter
följer svaret på frågan.
Frågor och klagomål bildar naturliga yttrandepar med svar respektive förklaringar eller ursäkter. Även beställningar ställer förväntan på respons men den
materiella responsen i form av levererade varor, är ofta den centrala gentemot
den kommunikativa.
Varje yttrande är, enligt Linell (1998), beroende av en eller flera deltagare i
samtalet. När kunder och distanshandelsföretag kommunicerar med varandra är
yttrandena sekventiellt organiserade. Det som kommuniceras tolkas alltid utifrån den kontext där det förekommer (Clark, 1996; Heritage, 1984; Linell, 1998).
Bidrag till konversationer är enligt Heritage (1984) kontextorienterade. De tolkas
utifrån den sekventiella position de har i en dialog eftersom varje yttrande delvis
tolkas utifrån vad som kommunicerats tidigare. Tidigare yttranden har också en
sekventiell påverkan (sequential implicativeness) genom den påverkan de har på
de efterföljande yttrandena. Heritage (1984) menar därför att man kan tala om att
enskilda bidrag i en dialog kan sägas vara dubbelt kontextuella, eftersom den både
påverkas av kontexten (context-shaped) och samtidigt bidrar till att förnya kontexten (context-renewing).

4.2.2 Dialogen – en samkonstruktion
För att kunna ge adekvat respons på kommunikationen från kunderna måste
företagen sätta sig in i vad kunderna förväntar sig. Företagen kan behöva kompletterande information från kunderna och kunderna utgår i sin tur från företagens respons vid nästa yttrande, exempelvis i e-brev eller per telefon. Linell
(1998) menar att i en genuin dialog (authentic dialogue) använder varje talare sin
tur till att visa hur den har förstått den föregående talarens bidrag till dialogen.
Samtidigt som detta sker kan den föregående talaren ta dennes uttalande som en
indikation på hur den andre har tolkat det han just hört och svarat på. Kunderna
förstår ofta från svaret de får från företaget hur de har tolkat det kunden har uttryckt. Beroende på hur väl det stämmer med det kunden menade kan kunden
behöva komplettera tidigare information. Att visa och fastställa förståelse är
enligt Shotter (1993):
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”involves a complex back and forth process of negotiation both between
speaker and hearer, and between what has already been said and what currently is being said.”
Shotter (1993, s. 27)
En dialog innebär, enligt Linell (1998), en samkonstruktion, en dialog är något
som de som interagerar med varandra upplever, skapar och gör tillsammans.
Genom att låna ord och meningar från kommunikationspartnern tolkas och
omtolkas tidigare yttranden i det som Linell (2005) kallar en förståelseprocess.
Det är tack vare ömsesidig anpassning som samkonstruktionen är möjlig, menar
Linell. Ingen del i en dialog är helt den ena dialogpartens produkt eller erfarenhet. En kommunikativ handling är, enligt Linell (2005), alltid en del av en samordnande eller gemensamt projekt.
Linell anser vidare att trots att dialogen bör ses som en samkonstruktion behöver
inte parterna ha likställda roller. Det råder ofta ett asymmetriskt förhållande
mellan dem som interagerar. Vissa deltar mer andra mindre i att skapa dialogen.
När en kund ställer en fråga till ett företag finns en naturlig asymmetri i förväntningar och kunskap. Kunden och företaget bidrar, enligt Linells (2005) synsätt,
med olika handlingar som kompletterar varandra.
Denna samkonstruktion är ganska enkel att förstå och applicera på exempelvis epost- eller telefonkommunikation men när kunden betjänar sig själv via talsvar
eller webben är det inte lika tydligt en dialog mellan kund och företag. Linell
(1998) menar dock att även långa monologliknande yttranden kan ses som en
gemensam konstruktion i och med att ”monologen” riktas emot någon annan
som då alltså är med och skapar dialogen. Han menar att man kan använda termen virtuell samkonstruktion vid monologiska inlägg eftersom den som kommunicerar interagerar med en annan, virtuell, person när meddelanden formuleras. Då kunder söker svar på sina frågor via företagens webbplatser skulle det
därmed kunna ses som en samkonstruktion eftersom informationen på webbplatsen formuleras av företagen till sina kunder.

4.3

Regler för hur vi kommunicerar

Sacks visar, enligt Silverman (1998), att människor respekterar ett stort antal regler när de talar med varandra. Det är inte inre processer som avgör vad eller när
människor talar. Konversationer styrs, visar Sacks analys, av ett flertal regler för
vad vi förväntas säga och när vi säger det. Det är inte så att vi i en konversation
öppnar munnen när som helst för att säga något. Vi följer ofta konversationens
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oskrivna regler för turtagande. Vi väntar på ett tillfälle som kan bestå i en nick
eller en blick av den som talar, vilket innebär att det är vår tur. Vi kan också invänta en paus från den som talar eller det kan bli vår tur när vi svarar på en direkt fråga. När kommunikationen sker per telefon finns inte möjligheten till visuella tecken som visar kommunikationspartnern att det är dennes tur. Vid telefonkommunikation gäller särskilda regler för turtagande, enligt Sacks (Silverman, 1998). En sådan regel är att det alltid är den som svarar som talar först.
Skulle den som svarar inte säga något skulle det leda till förvirring. En annan
regel är att den som ringer upp tar upp första ämnet för konversation. Avslutning av ett samtal följer också en viss procedur. Det är väldigt sällan som någon
avslutar ett samtal utan att först ha aviserat att ett avslut är på gång.
Grice (1975) anser också att vi följer vissa givna regler när vi kommunicerar och
att det därför sällan uppstår problem vid kommunikation människor emellan. Vi
följer det Grice (1975) kallar samarbetsprincipen (the Cooperative Principle). Samarbetsprincipen har Grice formulerat enligt följande:
Make your conversational contribution such as is required at the stage at
which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange
in which you are engaged.
Grice (1975, s. 158-159)
Samarbetsprincipen innebär alltså att vi säger det som begärs av oss i det stadiet
av en konversation när det förväntas av oss och med godtagbara syften och i rätt
riktning för det samtalsutbyte vi är engagerade i. Grice delar in samarbetsprincipen i följande fyra maximer:
- Kvantitet (quantity)
- Kvalitet (quality)
- Samband (relation)
- Uppträdande/sätt (manner)
Kvantitet syftar på mängden information som överförs vid samtal. Det som
kommuniceras ska vara så informativt som krävs i den aktuella situationen, varken mer eller mindre. Grice menar att överflödig information kan vara förvirrande eftersom det lätt kan uppstå sidospår i konversationen och fokus leds därför från det som är väsentligt. Detta synsätt stämmer även med Media Richness
Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986) där för mycket information vid enkla ärenden
anses vara negativt av samma skäl som Grice anger (se avsnitt 4.5.2 & 4.5.3 för en
närmare diskussion om Media Richness Theory). Med kvalitet menar Grice att
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det som kommuniceras ska vara sanningsenligt. Han menar att för att ett samtal
ska fungera ska personerna som deltar inte säga det de tror är falskt och inte
heller det som de inte har tillräckliga bevis för. Samband innebär att det som sägs
ska vara relevant och uppträdande handlar om hur något sägs. Det inkluderar enligt Grice att vara tydlig, undvika tvetydigheter och att vara systematisk.

4.4

Olika former för kommunikation

Kommunikation mellan kunder och distanshandelsföretag kan ta olika former.
Den kan vara antingen verbal eller icke-verbal. När kommunikationen är verbal
kan den vara antingen muntlig eller skriftlig. Hur de olika kommunikationsformerna kan påverka kundkommunikationen diskuteras i detta avsnitt.
Sundaram och Webster (2000) har i en studie tittat närmare på vad det är, förutom det som uttalas, som förmedlas i ett personligt tjänstemöte. Om den anställde upplevs som vänlig och förstående har det generellt en positiv påverkan
på hur kunder värderar en tjänst. Sundaram och Webster lyfter fram vikten av
hur kroppsspråket, paraspråket (t.ex. tonläge och pauseringar), beröring och det
fysiska utseendet hos en anställd kan påverka kundens uppfattning om ett
tjänstemöte. De har funnit att den icke-verbala delen av det som kommuniceras
ofta kommunicerar mer än orden som framförs.
Vid kommunikation på distans kan kommunikationen vara både skriftlig och
muntlig. Då kommunikationen sker via telefon försvinner alla icke-verbala kanaler utom paraspråket. Sacks anser enligt Silverman (1998) att en fördel med
telefonsamtal är att de kräver att personerna som samtalar ges möjlighet att förstå varandras tal utan att behöva ta till gester och ansiktsuttryck. Paraspråket
kan dock, enligt Sundarams och Websters (2000) studie, tillföra mycket. Med
tonläge, röststyrka och pauseringar påverkas kontakten med kunden. De som
talar långsamt, har ett lägre tonläge, använder moderata pauser och mer modulering ökar kundens uppfattning av vänskaplighet och förtroende. Ett gällare
röstläge och snabbare tal med högre modulering kan istället ge intryck av större
kompetens men kan samtidigt minska uppfattningen av vänlighet.
Vid skriftlig kommunikation försvinner även den paralingvistiska aspekten
(Sundaram & Webster, 2000). Då är det endast orden som kommuniceras. Hård
af Segerstad (2002) visar i sin studie om hur skriftlig kommunikation anpassas
vid datormedierad kommunikation, att ju mindre plats vi har att uttrycka oss på
desto mer arbetar vi på formuleringen av det vi vill kommunicera, språket blir
mer bearbetat. Vid e-postkommunikation finns egentligen inte någon begräns-
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ning i utrymme såsom vid chatt. Hård af Segerstads studie visar dock att människor i allmänhet uttrycker sig mer kortfattat och mindre formellt i e-brev än vid
annan skriftlig kommunikation. Enligt hennes studie har skriftlig kommunikation fördelen gentemot muntlig kommunikation att den som kommunicerar inte
behöver svara på obekväma frågor direkt. Hård af Segerstads (2002) resultat visar också att via e-post ställs många frågor som troligtvis aldrig hade framförts
via brev eller vid muntlig kommunikation. En trolig förklaring till detta är enligt
Hård af Segerstad (2002) mediets tillgänglighet och den snabba överföringen
mediet erbjuder.
Halliday (1989) menar att skriva och att tala inte är två alternativa sätt att göra
samma sak utan att de är två sätt att göra olika saker. Skriften utvecklas när
språket behöver ta nya funktioner i samhället. Halliday menar vidare att vi uppnår olika mål med talat och skrivet språk och att inget av dem står över det
andra. Halliday (1989) anser inte att det är rättvist att rakt av jämföra talat språk
med skriftspråk eftersom vi ofta jämför den slutgiltiga produkten, vilket är en
idealiserad bild av skrivprocessen. I talat språk analyseras pauser, intonationer
och felsägningar. Dessa finns inte med i skriftligt språk. Pauser och intonationer
syns inte och felaktiga satser finns inte med eftersom de strukits eller ändrats i
den slutliga versionen.
Halliday (1989) poängterar att skriftspråk aldrig har varit nedskrivna
konversationer. Tal och skrift används i praktiken i olika kontexter, för olika
syften. De har olika funktioner och uttrycker därför inte samma saker. Tal och
skrift bygger på olika system av erfarenheter. De skapar olika verkligheter. Att
skriva skapar en värld av ting medan talet skapar en värld av händelser, menar
Halliday (1989).
Genom muntlig konversation kan vi många gånger enkelt förmedla känslor med
hjälp av rösten. På tonläget kan vi visa om vi exempelvis känner tvivel, tvekan
eller entusiasm. I de flesta fall av skriftspråk har inte personens sinnesstämning
någon plats. Ett skäl till detta är, enligt Halliday (1989), att den sinnesstämning
som är aktuell vid skrivandet av något inte behöver, och troligtvis inte är, aktuell
vid tidpunkten för läsning. Därför skulle det vara helt irrelevant att inkludera
dessa i skrivet språk.
Halliday (1989) visar att det finns olika aspekter av det talade språket som inte
har sin motsvarighet i skriftspråk: rytm, intonation, grad av högljuddhet, variation i röstkvalitet, pausering och ordvändning såväl som kännetecknande egenskaper med vilka vi känner igen att det är Axel som talar och inte Niklas. Det är
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de speciella egenskaperna som karaktäriserar en viss persons tal. Det kan jämställas med det Sundaram och Webster (2000) kallar paraspråk (se avsnitt 4.4).
I skrivna texter kan man tro att betydelsen finns där i texten. Linell (1998) menar
dock att mening endast kan tillskrivas människor, inte texter. Det är författaren
och läsaren som ger texten en mening, inte texten i sig. Meningen uppstår, enligt
Linell, i interaktionen mellan skrivarens våndor att formulera sig väl i texten och
läsarens ansträngningar att ge texten en mening för att kunna förstå den i den
kontext och det syfte som är relevant för denna.
Olika aktiviteter kräver, enligt Clark (1996) olika mängd språklig kommunikation. En diskurs är enligt Clarks definition en gemensam aktivitet där språket
spelar en stor roll. Clarks (1996) kontinuum för diskurser visar att olika typer av
diskurser följer olika språkkonventioner. I diskurskontinuumet går kategori 1
från att vara det mest språkliga till kategori 5 som är det minst språkliga. Här ges
exempel från samtliga fem kategorier:
1. Telefonsamtal, tidningsartiklar, radioreportage, romaner
2. Konversation öga mot öga, löpsedelsämnen, vetenskapliga texter
3. Affärstransaktioner, teaterföreställningar, filmer, handledning, bridge
4. Basketbollmatcher, tennismatcher, två personer som flyttar möbler
5. Spela i en strängkvartett, dansa vals, kasta boll
Clark (1996) menar att i kategori 1 görs allt med konventionellt språk. I kategori
2 krävs konventionellt språk för mycket av det som ska göras men dessa aktiviteter är även beroende av gester, bilder, videosekvenser, grafer eller diagram. I
kategori 3 är de språkliga och icke språkliga handlingarna mer i jämvikt och beroende av varandra. I kategori 4 ligger fokus mer på fysiska handlingar och
språket förekommer endast som ett komplement. I den sista kategorin behövs
ofta inga språkkonventioner över huvud taget. Clark (1996) anser att det inte är
självklart var gränsen för diskurs ska dras eftersom den språkliga användningen
inte kan förstås utan att se det i samspel med den aktivitet där den förekommer.
I Clarks (1996) kontinuum placeras affärstransaktioner som helhet i kategori 3.
Olika delar av affärstransaktionen innebär dock olika mycket språklig respektive
icke språklig kommunikation. Det blir tydligt om affärstransaktionen delas in i
olika faser, såsom i den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl & Lindh, 2004; se
avsnitt 3.4). I vissa delar av affärstransaktioner är utbytena mellan kunder och
företag främst kommunikativa, exempelvis i förslagsfasen, medan de i andra fa-
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ser såsom i fullföljandefasen främst är materiella (se Figur 3-2). Förslagsfasen och
åtagandefasen skulle placeras i en lägre kategori än 3 eftersom de kommunikativa handlingarna som överväger medan fullföljandefasen skulle placeras i en
högre kategori eftersom det där främst sker materiella utbyten såsom leverans av
varor. Värderingsfasen skulle ligga kvar i kategori 3 eftersom det i denna fas
många gånger görs både materiella och kommunikativa utbyten. När affärerna
görs i en fysisk butik varvas språkliga och icke språkliga handlingar på ett naturligt sätt. De materiella och de kommunikativa handlingarna är vid distanshandel mer tydligt separerade än vid handel i fysiska butiker.

4.5

Kommunikationsmediernas påverkan på

kommunikationen
Som beskrivits ovan kan vi kommunicera verbalt och icke-verbalt. Verbal
kommunikation kan i sin tur vara antingen skriftlig och muntlig. Beroende på
vilket sätt kunder kommunicerar på kan de använda olika kommunikationsmedier. Vilket kommunikationsmedium de väljer för att kommunicera påverkar
tolkningen och förståelsen för det som kommuniceras. I detta avsnitt diskuteras
olika studier relaterade till kommunikationsmedier. Avsnittet inleds med att
diskutera två kommunikationsmodeller där den första förtydligar kommunikationsmediets roll och den andra mer fokuserar på kommunikationsprocessen.

4.5.1 Två kommunikationsmodeller
Enligt en mycket grundläggande modell över kommunikation av Shannon och
Weaver (1949) består kommunikation av:
•

en informationskälla

•

en sändare

•

en signal (sänt meddelande)

•

mottagen signal (mottaget meddelande)

•

mottagare

•

en destination
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Informationskälla

Sändare

signal

mottagen
signal

Kanal

mottagare

destination

Bruskälla

Figur 4-1 Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Källa: Fiske, 1990, s. 18)

Denna modell har diskuterats av många bland annat Fiske (1990). Sändarens
tolkning av informationen som ska överföras är det första momentet i kommunikationen. Det som kommuniceras överförs via någon kanal. Koder består av
tecken och regler som bestämmer hur och i vilka kontexter de kan kombineras
för att forma meddelanden. Fiske (1990) definierar kod som ett betydelsesystem
som är gemensamt för medlemmarna i en kultur. Exempel på koder är språk och
skriven text. Fiske (1990) delar in kanalerna i visuella och audiella, där den förra
kan överföra bilder och tabeller medan den senare gör överföring av ljud möjlig.
Vid användning av telefon är det verbala språket med tonfall och dylikt som kan
användas. Används istället e-post måste de primära koderna dvs. språket omvandlas till sekundära koder: texter. Vid kommunikation öga mot öga är de informationsöverförande kanalerna både verbala och icke-verbala.
Kopplingen mellan kod och kommunikationsmedium är att mediet avgör vilken
typ av koder som går att överföra. Vid användning av telefon är det det verbala
språket med tonfall och dylikt som kan användas. Används istället e-post eller
fax måste de primära koderna, dvs. språket, omvandlas till sekundära koder,
t.ex. texter eller bilder.
Under överföringen påverkas innehållet eller tolkningsbarheten i meddelandet
av det som i Shannon och Weavers modell (se Figur 4-1) benämns bruskällor.
Vid samtal öga mot öga eller via telefon kan bruskällan vara bakgrundsljud. Vid
kommunikation via Internet kan bruskällan exempelvis vara en långsam dataöverföring eller att webbläsaren som används inte kan tolka graferna på en viss
webbplats. När mottagaren väl fått signalen (meddelandet) tolkar denne informationen, vilket är ytterligare en bearbetning av det som sändaren ursprungligen avsåg att överföra.
Shannon och Weavers modell har kritiserats av bland andra Hutchby (2001).
Han kritiserar den dels för att illustrera kommunikation som något som sker enbart åt ett håll, envägskommunikation. Hutchby är också generellt kritisk till
denna typ av modell, som han kallar datamodell. Datamodellerna beskriver, en-
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ligt Hutchby, kommunikation som överföring av information där den tänkta innebörden ska kodas och avkodas. Han är kritisk till detta sätt att illustrera kommunikation eftersom det förutsätter att kommunikation är en osynlig process
som förekommer i människors huvud och att det vi kommunicerar skapas i en
neurologisk händelse. Skulle det vara så, menar Hutchby, skulle empiriska studier av kommunikation inte vara möjliga såvida det inte gick att få tillgång till
dessa interna handlingar.
Hutchby (2001) menar vidare att för att kunna analysera teknikmedierad mänsklig kommunikation måste vi överge tanken på att människor fungerar på samma
sätt som tekniska artefakter. Han anser istället att kommunikationen mellan
människor kan förstås genom att observera hur de visar och bekräftar förståelsen
för varandras yttranden genom sitt beteende. Framgång vid kommunikation
uppnås enligt Hutchby enbart på observerbara beteenden. Det kan relateras till
Linells (1998) diskussion om att vi genom den respons vi ger på ett yttrande visar vad vi förstått av det som tidigare yttrats (se avsnitt 4.2).
En kommunikationsmodell som tydliggör denna kommunikationsprocess och
som har sina rötter i talaktsteorin (se avsnitt 4.1) är Reijswouds (1996)
transaktionsprocessmodell (Transaction Process Model) (se Figur 4-2). Den bygger
på Dietzs Dynamic Essential Modeling of Organizations (DEMO) (Dietz, 1994).
Reijswoud (1996) delar in det han kallar transaktionsprocesser i tre olika nivåer:
framgångsnivån, diskussions- och avbrottsnivån samt diskursnivån.

Figur 4-2 Transaktionsprocessmodellen (fritt efter Reijswoud, 1996, s. 102).

Transaktionsprocesser definierar Reijswoud som sekvenser av kommunikativa
handlingar och transaktionstillstånd där handlingarna resulterar i olika tillståndsförändringar. Handlingar illustreras i transaktionsprocessmodellen som
pilar och tillstånd med rutor. På framgångsnivån förs den ideala transaktionsprocessen, från förfrågan till acceptans, utförande och avslut.
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Vid genomförandet av affärstransaktioner förekommer ofta diskussioner för att
komma överens om vad som ska eller kan utföras. Dessa diskussioner, eller avbrytanden, görs i det lager av transaktionsmodellen som Reijswoud benämner
diskussions- och avbrottsnivån (se Figur 4-2). Om de båda parterna kommer
överens fortgår framgångslagret parallellt med diskussionen. I annat fall avbryts
transaktionen.
Om diskussionerna om genomförandet av affärstransaktionen är på en övergripande nivå kan diskussioner föras på den tredje nivån i Reijswouds modell,
diskursnivån. Där förs diskussionerna på en metanivå. De behandlar inte enbart
den specifika transaktionsprocessen utan alla liknande transaktioner. Om parterna är överens efter diskussioner på denna nivå fullföljs transaktionen och det
leder också ofta till att affärsregler i företaget förändras. För en mer utförlig beskrivning av modellen hänvisas till avsnitt 3.3 i Reijswouds (1996) avhandling.

4.5.2 Feedback och kommunikationsmediers rikhet
I Reijswouds (1996) kommunikationsmodell som presenteras i avsnittet ovan visas hur kommunikationen mellan de båda parterna i affärstransaktioner kan gå
till på ett generellt plan. Modellen visar att det kan gå många vändor innan en
transaktion är genomförd. Både kunder och företag kan ha behov av att kommunicera olika saker. Feedback innebär, enligt Fiske (1990) överföringen av
mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Att kunna överföra feedback är ett
sätt för mottagaren att känna sig delaktig i kommunikationen. Att inte kunna
uttrycka sina reaktioner kan leda till en känsla av vanmakt, menar Fiske. Vissa
kommunikationsmedier försvårar feedback medan andra underlättar.
I Social Presence Theory (Short et al., 1976) placeras olika kommunikationsmedier längs ett kontinuum av “social närvaro”. Den sociala närvaron definieras
som hur väl ett medium understödjer varseblivningen av kommunikationspartnern och hur väl det främjar den interpersonella relationen under kommunikationssituationen. Kommunikationsmedierna rankas enligt följande kontinuum:
1. Möte öga mot öga
2. Kommunikation med överföring av ljud och bild (t.ex. videokonferens)
3. Kommunikation med enbart ljudöverföring (t.ex. telefon)
4. Skriftlig kommunikation
Mötet öga mot öga anses, enligt (Short et al., 1976), ha den högsta sociala närvaron. Den följs av ljudöverföring plus video, enbart ljudöverföring och sist place-
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ras skriftlig kommunikation. Det görs med andra ord en stark koppling mellan
social närvaro och feedback. Beroende på vad som ska kommuniceras bör, enligt
teorin, ett kommunikationsmedium med högre eller lägre social närvaro väljas.
En annan, mycket refererad teori, som försöker förklara varför människor väljer
att kommunicera via olika kommunikationsmedier är Media Richness Theory
(Daft & Lengel, 1984, 1986). Denna teori beskriver processen där personer i
chefspositioner försöker matcha egenskaper hos de kommunikationsmedier de
har tillgång till med kraven hos uppgifterna de ska kommunicera, så att de uppnår den största möjliga effektiviteten. I Media Richness Theory, liksom i Social
Presence Theory, rangordnas kommunikationsmedierna längs ett kontinuum. I
Media Richness Theory avgör graden av informationsrikhet hos ett kommunikationsmedium dess placering i detta kontinuum. Informationsrikheten baseras
på följande fyra kriterier (Daft & Lengel, 1984, 1986):
− Snabb eller långsam feedback.
− Möjligheten att förmedla koder av olika slag (röstläge, gester, ansiktsuttryck etc.).
− Möjligheten att anpassa meddelanden till personliga förhållanden.
− Möjlighet att variera språket.
Mötet öga mot öga är, även enligt denna teori, det högst rankade kommunikationsmediet eftersom det anses vara det mest rika mediet. Det följs av telefon, epost, personliga skriftliga dokument, formella skriftliga dokument och sist numeriska, formella dokument.
Nyckelkriteriet för val av kommunikationsmedium är, enligt Daft och Lengel
(1984, 1986), graden av tvetydighet i det som ska kommuniceras. Tvetydiga
uppgifter anses behöva kompletteras eller kompenseras med rika kommunikationsmedier medan det för klara och otvetydiga uppgifter är lämpligare med
”magra” kommunikationsmedier. Enligt teorin leder det lämpliga medievalet till
det mest effektiva resultatet. Med lämpligt menas inte för mycket rikhet vilket
skulle vara slöseri och inte för lite vilket skulle kunna leda till missförstånd i
kommunikationen. Enligt Daft och Lengel (1984) kan kommunikationsmedier
som överför skriftlig kommunikation i alltför hög grad förenkla komplicerade
problem eftersom de inte ger möjlighet att uttrycka personliga känslor eller
feedback. På motsvarande sätt kan omfattande möten öga mot öga vid rutinartade ärenden komplicera på grund av att den variation och mängd av koder (se
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avsnitt 4.5.1) som överförs kan dra uppmärksamheten från det rutinartade ärendet.

4.5.3 Sociala faktorers påverkan på användning av kommunikationsmedier
Vad som påverkar kundernas val av kommunikationsmedium har studerats av
flera forskare. Både Media Richness Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986) och Social Presence Theory (Short et al., 1976) är teorier som kan ses som modeller över
rationella val av kommunikationsmedier enligt Fulk et al. (1990). Dessa teorier
har kritiserats just för att de behandlar valet av kommunikationsmedium som
rationellt och individuellt.
Bland kritikerna återfinns just Fulk et al. (1990) som anser att
kommunikationsmediets möjlighet att förmedla social närvaro eller dess informationsrikhet, som i dessa teorier, inte kan ses som oberoende av vem som använder dem eller i vilken kontext de används. Fulk et al. medger visserligen att
medieuppfattningen till viss del avgörs av objektiva egenskaper såsom möjligheten att lagra kommunikationen, om de är asynkrona osv. De menar dock att
medieuppfattningen också är subjektiv och socialt konstruerad. För att belysa
detta pekar de på exempel som visar att e-post i vissa kontexter används vid
konflikthantering och förhandlingar vilket skulle strida mot Media Richness
Theory eftersom det inte anses lämpligt att kommunicera tvetydiga uppgifter via
kommunikationsmedier som rankas som magra (se avsnitt 4.5.2). Detta tyder enligt Fulk et al. (1990) på gruppkulturers påverkan på användning av kommunikationsmedier. Användningen av kommunikationsmedier tros, enligt författarna, vara en funktion av ett antal främjande faktorer såsom tillgång till kommunikationsmediet, tillgänglighet hos kommunikationspartnern, erfarenhet med
kommunikationsmediet, personlig stil vid medieanvändning, tids- och kostnadsfördelar samt de krav som kommunikationsuppgiften ställer. Fulk et al. (1990)
anser att ett effektivt användande av ett visst kommunikationsmedium repeteras
av andra efter ett lärande iakttagande. På samma sätt tros oönskade effekter leda
till att vissa beteenden undviks.
Markus (1994) liksom andra författare (ex. Carlsson & Zmud, 1999; Lee, 1994; Yates & Orlikowski, 1992), ifrågasätter kriterierna som används i Media Richness
Theory för att rangordna mediers rikhet. Markus (1994) menar att det finns
egenskaper hos e-post som borde göra att det rankades högre. Ett exempel som
hon visar på är möjligheten att adressera flera mottagare, en egenskap som delas
med kommunikation öga mot öga, men inte av telefon. Markus (1994) menar att
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om möjligheten att adressera flera mottagare och databearbetat minne skulle
läggas till kriterierna för rikhet skulle e-post utmana och till och med kanske
överträffa traditionella kommunikationsmedier såsom telefon, avseende rikhet.
Markus visar också på detta när hon analyserar interaktiva medier med hjälp av
Critical Mass Theory (Markus, 1987, 1990). Hon argumenterar där för att chefers
e-postanvändning inte kan förutses enligt Media Richness Theory så länge detta
kommunikationsmedium inte är ett allmänt använt kommunikationsmedium.
Många kommunikationsmedier, såsom telefon och e-post involverar, enligt
Markus (1987), mer än en person som agerar var för sig. Critical Mass Theory
behandlar vilka förutsättningar som krävs för att ett ömsesidigt beteende ska
starta och bli självgående (ibid.). Markus erkänner att de tekniska egenskaperna
hos kommunikationsmedier visserligen bidrar till snabbheten hos ett visst kommunikationsmedium men att kommunikationshastigheten ofta är mer beroende
av det sociala beteendet än av själva kommunikationsmediet. En person kan inte
fullfölja en kommunikativ handling via ett visst kommunikationsmedium om
inte den tänkta mottagaren också använder samma medium. Den främsta resursen som individer bidrar med är deras villighet att utväxla kommunikation – de
gör sig tillgängliga för andra som kan vilja nå dem. Markus (1987) kallar denna
resurs för kommunikationsdisciplin. Som exempel anger hon att den disciplinerade telefonanvändaren måste svara när telefonen ringer, se till att någon svarar
när denne är borta, ringa tillbaka om så efterfrågas och så vidare. Hastigheten i
fråga om möten och telefonsamtal beror på personers tillgänglighet. Om personer regelbundet avbokar möten, inte svarar när telefonen ringer eller inte ringer
tillbaka inom rimlig tid blir deras kommunikation långsam, oberoende av hur
snabbt kommunikationsmediet de använder är.
På samma sätt visar Markus (ibid.) att det är det sociala beteende som avgör
huruvida e-postkommunikation blir effektivt eller inte. Markus menar att om de
personer hon studerade hade tagit hand om sin e-post en gång om dagen, som
många hanterar sina pappersbrev hade det inte varit möjligt att åstadkomma det
kommunikationsutbyte som Markus iakttagit. Hon fann också flera bevis för att
arbetsrelaterade telefonsamtal avstyrs till förmån för e-postanvändning. Detta
mönster av användning strider mot att e-post skulle rankas som ett mindre rikt
kommunikationsmedium än telefon. Därför, menar Markus vidare, bör mönster
av tillgänglighet vara en del av vad som gör ett medium rikt och att det är ett socialt, inte ett tekniskt fenomen.
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Att ett visst kommunikationsmedium skulle vara bättre för en viss sorts meddelande är något som Yates och Orlikowski (1992) inte heller håller med om. De
har tagit fram en genreteori för användning av kommunikationsmedier. Med
genre menar de exempelvis brev, minnesanteckningar eller möten; olika sätt att
kommunicera där varje genre har sina specifika konventioner. Ett kommunikationsmedium kan, enligt Yates och Orlikowski, framgångsrikt användas till olika
genrer. Som exempel visar de att ett e-brev kan bära meddelanden i form av affärsbrev, PM eller informella, personliga anteckningar. Beroende på vilken genre
e-brevet innehåller, kan kommunikationstransaktionen vara olika rik, oavsett om
kommunikationsmediet enligt Media Richness Theory skulle anses vara rikt eller
magert. Ett visst kommunikationsmedium kan, enligt Yates och Orlikowski
(1992) stödja rik kommunikation i en organisatorisk kontext medan samma
kommunikationsmedium i en annan organisatorisk kontext enbart stödjer mager
kommunikation. Vilket kommunikationsmedium som är mest lämpat beror
också, enligt Yates och Orlikowski (1992), på förtrogenheten och existerande färdigheter med de olika medierna samt villighet, möjligheter, resurser och stöd för
att lära sig att använda mediet. Lee (1994) visar i en studie hur rikhet inte är en
oföränderlig egenskap hos ett kommunikationsmedium utan en egenskap som
växer i samspelet mellan kommunikationsmediet och den organisatoriska kontext där det används. Det bästa eller mest lämpade mediet kan, enligt Lee (1994),
inte bestämmas på förhand utan uppstår under samspelet med dess många användare.
En fråga att ställa sig är om människors uppfattning om kommunikationsmedier
är konstant över tiden. Carlsson och Zmud (1999) har studerat hur uppfattningen om ett kommunikationsmedium kan utvecklas över tiden och vad som
påverkar denna utveckling. Deras studie är delvis en kritik riktad mot Media
Richness Theory. Författarna tror att en förståelse för hur individen utvecklar
uppfattningen om ett kommunikationsmedium direkt kan påverka valet av medium på samma sätt som sociala influenser gör. Enligt den teori de tagit fram,
Channel Expansion Theory, innebär en längre tids användning av till exempel epostkommunikation på ett enkelt och rutinmässigt sätt troligen inte någon ökning av betydelsefull kunskapen om e-postkommunikation. Inte heller åstadkommer den en högre rikhetsuppfattning. De menar att det är karaktären av användningen och den kunskapsbas som utvecklas ur användningen, och inte enbart erfarenhet, som avgör rikhetsuppfattningen av ett medium. Resultaten från
Carlssons och Zmuds (1999) studie visar att erfarenhet av ett visst kommunikationsmedium och erfarenheten med kommunikationspartnern höjde rikhetsupp-
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fattningen hos ett medium medan hypotesen om vikten av erfarenheten att
kommunicera inom en viss organisatorisk kontext enbart påverkade rikhetsuppfattningen marginellt. Trots att jag anser att stora delar av denna kritik är befogad anser jag att det ändock finns delar av Media Richness Theory som är användbara. Detta diskuteras vidare i den teorinära analysen (se avsnitt 9.3.2).

4.5.4 Kommunikationens lagringsmöjlighet
Vilket kommunikationsmedium som används styr också, till viss del, om
kommunikationen är synkron eller asynkron. Vanligtvis är den skrivna kommunikationen asynkron, dvs. att något skrivs vid ett tillfälle och mottagaren läser
det vid ett annat såsom vid e-postkommunikation. Den muntliga kommunikationen är i större utsträckning synkron. Om kommunikationen ska kunna vara
asynkron måste den kunna lagras. Visserligen kan telefonmeddelanden lagras
men vid kundkommunikation är det vanligare att kommunikation per telefon
sker i realtid, dvs. är synkron, och att den skriftliga kommunikation såsom via epost och blanketter sker asynkront.
Dimbleby och Burton (1999) pekar på att talet är flyktigt medan en tidning eller
en dator lagrar det som kommuniceras. Huruvida kommunikationen går att
lagra eller inte kan vara en betydelsefull faktor vid val av kommunikationsmedium. Om kommunikationen går att lagra ger det möjlighet att gå tillbaka och
kontrollera vad som kommunicerats vid ett senare tillfälle. Det ger också större
möjlighet att låta andra personer ta del av det.
Enligt en studie om företagsledares användning av e-post, genomförd av Markus (1994), visade det sig att möjligheten att lagra kommunikationen ses som en
betydelsefull egenskap hos kommunikationsmediet. Möjligheten att spara e-brev
innebar, enligt respondenterna, att det blev enklare att följa upp ärenden som
kommunicerats på detta sätt. Exempelvis uppgav en respondent i studien att det
var en fördel att kunna gå tillbaka till det skriftliga kommunikationsutbytet när
något gått fel för att på så vis kunna hålla rätt person ansvarig, exempelvis när
en utlovad deadline inte uppfyllts.
Lagringsmöjligheten utnyttjas också på ett annat sätt vid e-postkommunikation.
När funktionen för vidarebefordring används och äldre e-brev ligger kvar i svaren som skickas skapas det som Markus (1994) kallar för mosaikmeddelande
(mosaic message). Vid användning av denna funktion är det mycket enkelt att introducera nytillkomna personer till en konversation mellan två eller flera parter.

85

Kundkommunikation vid distanshandel

Informationen som företaget förser sina kunder med tar sig också olika former
beroende på kommunikationsmediets lagringsmöjlighet. Kunder kan dels hämta
information som företaget har lagrat sedan tidigare, dels kan företaget överföra
information till enskilda kunderna. Dessa båda sätt som kunden kan få information på benämns ofta som pull- respektive push-tekniker (Turban et al., 2004). Pull
innebär att kunden hämtar hem tillgänglig information, exempelvis svar på sina
frågor på ett företags webbplats, och push innebär att företaget ”trycker ut” information till kunderna. Det sker till exempel vid marknadsföring. De kommunikationsmedier som kan definieras som pull-medier är de där kunden betjänar
sig själv, utan inblandning av kundtjänstpersonal, dvs. självbetjäningsteknikerna
(se avsnitt 4.5.5).
Den information som lagras i ett företags informationssystem kallar Ågerfalk
(2003) för företagets handlingsminne (action memory). Enligt handlingsteorin
(Ågerfalk, 2003) ligger handlingsminnet till grund för många av ett företags
handlingar. Om ett företag skickar en orderbekräftelse till en kund är det viktigt
för företaget att hålla reda på att ett sådant löfte givits, för att inte riskera att
glömma bort löftet och därmed få en missnöjd kund. Det är ett exempel på nyttan av handlingsminnet, som ges av Axelsson och Goldkuhl (1998). På samma
sätt kan det vara viktigt att lagra information som har inhämtats från kunden,
för att kunna använda den vid senare kommunikationstillfällen.

4.5.5 Självbetjäning och andra kommunikationsmedier
Ett skäl till att det är svårare att etablera relationer till kunder som handlar på
distans än de som träffar en företagsrepresentant öga mot öga är att distanshandelskunderna många gånger betjänar sig själva, utan inblandning av någon person från företaget. Självbetjäningstekniker definieras av Meuter et al. (2000) som
tekniska gränssnitt som möjliggör för kunden att producera en tjänst, oberoende
av direkt service från någon anställd. De självbetjäningstekniker som ingår i
denna studie är företagens webbplatser och talsvar där kunderna själva kan utföra vissa delar transaktionerna.
Utvecklingen av självbetjäningsteknikerna har gjort det möjligt för kunder att till
exempel göra beställningar via talsvar eller elektroniska formulär på webben eller att själva följa upp beställningar via företagens webbplatser. Ett skäl som
starkt talar för denna utveckling, ur ett företagsperspektiv, är enligt Curran och
Meuter (2005) den stora ekonomiska besparingen det kan medföra. Keen (2001)
menar att samma tjänst som kunden utför själv via webben kan kosta upp till
hundra gånger mer om den utförs via ett telefonsamtal till kundtjänstavdel-
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ningen. Keen anser att det dessutom, via webben, är möjligt att ge kunden bättre
service än via telefon. För kundernas del är den tidsbesparande faktorn ett starkt
skäl för att använda självbetjäningstekniker. Tiden har blivit allt mer viktig i och
med det höga tempot som många lever i. Tidsfaktorn har till och med blivit en
värdefull handelsvara enligt Turban et al. (2004). Att många kunder har ont om
tid och att det är något som distanshandelsföretag bör ta hänsyn till stämmer
med Lindskog och Breges (2003) studie om tidrika och tidfattiga (se avsnitt
3.1.2).
Meuter et al. (2000), har genomfört en studie om kunders upplevelse av att utföra
tjänster via självbetjäningstekniker. Resultatet av studien visar att de personer
som är positiva till att använda självbetjäningstekniker kan delas in i två grupper. I den första gruppen återfinns de som egentligen föredrar personlig service
men som använder tekniken för att lösa akuta behov. Självbetjäningstekniken
har en större tillgänglighet och längre och mer flexibla användningstider och kan
därför ofta hjälpa kunderna att lösa sina problem snabbare. Ett exempel är att en
person som behöver pengar akut, tar ut dessa via en bankomat istället för att
göra det över disk inne på ett bankkontor. I den andra gruppen återfinns de som
anser att självbetjäningen i sig är bättre än personlig service. Av dessa anser en
grupp att det är enklare att använda tekniken. Andra anser det vara positivt att
slippa kontakta servicepersonal. En stor del (30 %) anger att den tidsbesparande
faktorn är avgörande för varför de väljer självbetjäningstekniken. Ytterligare en
annan grupp anser att det är positivt att kunna utföra sina ärenden vid den tid
och plats som passar dem bäst.
De kunder som använder företagens webbplatser söker olika typer av information på dessa. Huarng och Christopher (2003) menar att kunderna i informationssökningsfasen söker information för att kunna fatta köpbeslut. Informationssökningsfasen kan jämställas med det Singh (2002) kallar produktsökningsfasen och han menar att det är i denna fas som FAQ främst används. FAQ utvecklas för att ge svar på vanligt förekommande frågor från kunderna. Enligt
Singh et al. (2001) är FAQ det enklaste och billigaste verktyget för att hantera
kunders återkommande frågor. Ett syfte med FAQ är att kunderna lätt ska
kunna hitta svaren på sina frågor själva och därmed minska mängden e-post
som måste besvaras av företaget (Lohse & Spiller, 1998). När kunderna använder
FAQ blir, enligt Singh et al (2001), leveranskostnaden av tjänsten minimal och i
och med att kunderna betjänar sig själva frigörs tid för kundtjänstpersonal att
hantera frågor som inte kan besvaras utan mänsklig interaktion.
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Både Lohse och Spiller (1998) och Singh (2002) har i olika studier visat att kunder
vill ha tillgång till FAQ-sektioner på företagens webbplatser för att snabbt kunna
få svar på sina frågor. Det finns FAQ-system som hjälper företag att hantera
återkommande kundfrågor. Då en ny fråga ställs besvaras den manuellt och
samtidigt läggs den in i databasen för att kunna autogenerera ett svar nästa gång
då samma fråga förekommer. Denna typ av lösning är dock inte inom ekonomisk räckvidd för många mindre företag.
Trots att det för många företag kan verka mest kostnadseffektivt att automatisera
stora delar av kommunikationen med kunderna finns det forskningsresultat som
pekar mot att det inte är de automatiserade utan de manuella rutinerna såsom
bemannad telefonservice som ger de verkliga konkurrensfördelar. Det belyses i
följande citat hämtat från Lindbergs (2000) licentiatavhandling:
Problemet som uppstår för en automatiserad affärskommunikation […] är att det existerar endast digitala referenser. Exempelvis är det svårt att bevisa om kunden verkligen har
raderat produkten eller ej. Kunder kan även känna en osäkerhet när problem uppstår om
dess digitala referenser är giltiga. Denna situation ställer krav på en väl fungerande individuell kundservice.
Lindberg (2000, s. 120)
Nackdelar som framkommer i studier av självbetjäningstekniker är bristen på
mänsklig intervention när något går fel (Dabholkar, 2000; Johansson, 2004b).
Dabholkar (2000) pekar också på avsaknaden av personliga relationer, en övertro
på kostnadsbesparingar och minskade möjligheter att sälja andra produkter eller
tjänster vid interaktionstillfället, som avigsidor av självbetjäningstekniker.
Många företag har tagit hänsyn till detta och erbjuder kunder olika möjligheter
att lösa uppkomna problem. Huarng och Christopher (2003) har till exempel i en
studie visat att 70 % av 120 slumpmässigt utvalda amerikanska företag på sina
webbplatser erbjöd sina kunder ett telefonnummer eller e-postadress om de behövde komma i personlig kontakt med dem.
Dabholkar (2000) menar att tidigare forskning har visat att självbetjäningstekniker ökar hastigheten eller åtminstone ökar uppfattningen av hastigheten i utförandet av tjänsten och reducerar väntetiden för kunderna. Dabholkar menar
dock att om tekniken är för omständlig eller komplex eller om kunderna inte är
så tekniskt kunniga kan det teknikbaserade alternativet av en tjänst istället öka
tiden för tjänstens utförande. Ett sätt att undvika det senare, föreslår Dabholkar,
är att rikta de mer komplexa teknikerna till det kundsegment som är mest tekniskt kunnigt. Ett annat sätt att undvika dessa problem, menar Dabholkar vidare, är att göra tjänsten så enkel att vem som helst kan utföra den.
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En fråga som Dabholkar (2000) också ställer sig är om snabbare alltid är bättre.
Det finns trots allt människor som föredrar den personliga kontakten mer än ett
effektivt genomförande av en tjänst. Det kan därför vara intressant för företag att
överväga att ha både personlig och automatiserad service för att tillgodose olika
kundpreferenser. Också Edvardsson et al. (2000) pekar på variationen mellan
kunder. Vissa kunder är mycket positiva till självbetjäningstekniker, såsom
kommunikation via webbgränssnitt och talsvar, medan andra föredrar att kommunicera muntligt och uppskattar den sociala interaktionen som det personliga
mötet innebär. Edvardsson et al. anser vidare att för att få människor att dela
med sig av sin kunskap är det kritiskt för företag att förse dem med alternativa
kommunikationssätt.
IT-revolutionen och särskilt webben har enligt Winer (2001) gett företagen
många fler alternativ att kommunicera med sina kunder som i sin tur ger mycket
större möjligheter att främja långvariga relationer. I en studie om hur införandet
av ny teknik påverkar tjänstemöten kommer Bitner et al. (2000) fram till att företag inte kan räkna med att alla kunder ställer sig positiva till att tekniken får en
allt större roll. Många kunder kommer också fortsättningsvis att föredra de sociala aspekterna som det innebär att interagera direkt med en person. Bitner et al.
(2000) menar att det vore en farlig strategi att tvinga kunderna att använda teknik utan att erbjuda andra möjligheter. De menar också att det kan vara lika riskabelt att inte alls erbjuda tekniska alternativ utan enbart personlig kommunikation.

4.6

Kommunikationsmedier som tekniska artefakter

eller sociala konstruktioner
De kommunikationsmedier som företagen kan erbjuda sina kunder att
kommunicera via är mer eller mindre teknikintensiva. Enligt Orlikowski (1992)
ger tekniker både begränsningar och möjligheter både för mänskliga val och för
organisationers design. Orlikowski skiljer på teknikens materiella natur och de
mänskliga aktiviteterna vid design och användning av tekniken. Hon vänder sig
emot synen på teknik som en extern objektiv kraft som påverkar organisationer
eller samhällen. Hon anser inte heller att teknik kan ses som något helt och hållet
socialt konstruerat. Orlikowski (1992) föreslår en dualistisk syn på teknikanvändning i organisationer. Hon visar på sambandet mellan teknik, människor
och institutionella egenskaper. Hon menar att tekniken skapas av människor för
ett visst ändamål men att människor i olika kontexter använder och anpassar
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tekniken utifrån sin kontext och därmed påverkar tekniken. Tekniken skapas och
förändras av mänskliga handlingar och används dessutom av människor för att
åstadkomma någon handling. Denna rekursiva föreställning av teknik kallar Orlikowski teknikens dualitet (duality of technology).
Om vi inser tidsspannet mellan design och användning av tekniken är det enligt
Orlikowski (1992) lättare att inse hur denna dualitet har uppstått. I sin Structurational Model of Technology föreslår Orlikowski att vi istället för att se tekniken som
något som skapas vid ett tillfälle och används vid ett annat ser tekniker som artefakter som har potential att modifieras under hela sin livslängd. Hon föreslår att
vi ser människans interaktion med tekniken som två iterativa modus: designmodus och användningsmodus och att dessa vanligtvis går in i varandra.
Orlikowski menar vidare att tekniken är tolkningsflexibel (interpretively flexible),
det vill säga att interaktionen mellan teknik och organisation är en funktion av
de olika aktörerna och de sociala och historiska kontexterna både där de utvecklas och där de används. Tekniken konstrueras fysiskt av aktörer som arbetar i en
given social kontext och tekniken konstrueras socialt av aktörer genom de olika
betydelserna de förknippar med tekniken och de olika egenskaperna de lägger
tonvikt på vid användningen. Användning av teknik kan, enligt Orlikowski
(1992), få både tänkta och icke tänkta konsekvenser i och med att olika människor använder den på olika sätt.
Hutchby (2001) är också kritisk både till synen på att tekniken är en social konstruktion och att tekniken styr vårt handlande. Han vill istället, liksom Orlikowski (1992), inta en position där den eller de som designat en viss teknik, i
detta fall för kommunikationsteknik, visserligen har vissa avsikter med den men
att teknikerna kan användas på sätt som designern inte förutsett. Exempel som
Hutchby (2001) ger är telefonen som från början var avsedd för massutsändning
av konsertmusik men istället fick ett helt annat användningsområde. Hutchby är
dock kritisk till författare som menar att tekniken är vad vi gör den till. Han vill
istället att vi ser tekniken som något som tillhandahåller vissa handlingsegenskaper (affordance). Begreppet affordance har Hutchby lånat från Gibson (1979,
återgiven i Hutchby, 2001). Gibson definierar affordance som att varelser orienterar sig till objekt i sin värld beroende på de handlingsmöjligheter objekten erbjuder. Objekten kan användas på olika sätt i olika kontexter och av olika arter.
Tekniska artefakter både främjar vissa former av interaktion mellan deltagare
och begränsar andra former. Trots att objekten kan användas på många olika sätt
kan de dock inte, enligt Hutchby (2001), ses som fritt varierande. Artefakternas
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handlingsegenskaper sätter gränser för vad som är möjligt att göra. Hutchby
menar att tingens möjligheter inte förändras men att olika möjligheter kan framträda i olika kontexter i samspelet mellan aktörer och objekt. Designern kan enligt Hutchby, inte helt kontrollera artefakternas handlingsmöjligheter. Dess
möjligheter upptäcks av användarna när de försöker använda tekniken på olika
sätt.
Att tekniken, som i denna avhandling representeras av olika
kommunikationsmedier, används på olika sätt i olika kontexter och av olika
människor är en utgångspunkt för denna avhandling. Genom att undersöka hur
både kunder och företag använder och ser på att kommunicera via olika kommunikationsmedier tas kunskap fram som kan hjälpa företagen att bättre planera
kundkommunikationen.
I följande tre kapitel beskrivs kundkommunikationen på tre olika företag och
hur sociala och tekniska faktorer påverkar den.
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5

Cd-företaget

Kapitlet behandlar den första av de tre fallstudierna som genomförts inom ramen för
denna avhandling. I kapitlet beskrivs och analyseras hanteringen av kundkommunikation
via olika kommunikationsmedier och möjligheter och hinder för varje kommunikationsmedium identifieras. Kapitlet är därmed en del i uppfyllandet av forskningsfrågorna ett
och två. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av Cd-företagets verksamhet. Därefter beskrivs kundtjänstavdelningen och de IT-system de använder. En beskrivning av
kundkommunikationen via de olika kommunikationsmedierna följer därpå och redovisas i
olika avsnitt där varje avsnitt avlutas med en tabell över de identifierade möjligheterna
och hindren. Kapitlet avslutas med en sammanställning över de kommunikationsmedier
som används av Cd-företagets kunder för beställningar, avbeställningar, frågor och klagomål, samt vilka kommunikationsmedier som föredras för respektive kommunikativ
handling av kund och av företaget. I kapitel åtta analyseras resultaten från fallstudien på
Cd-företaget i relation till de andra två fallstudierna, som presenteras i kapitel sex och
sju.

5.1

Cd-företagets verksamhet

Cd-företaget leds av dess vd, som också är dess grundare. Företaget startade
1995 men vd ledde tidigare en verksamhet med liknande inriktning som i stort
sett övergick i Cd-företaget. Företaget ingår i en större grupp postorderföretag i
Sverige som i sin tur ägs av en större europeisk koncern. Företaget har cirka 30
personer anställda.
Cd-företaget säljer musik-cd på distans. Företaget väljer vilka cd de vill sälja från
ett urval de får från skivbolagen. Av marknadsföringsmässiga skäl släpper inte
skivbolagen nylanserade cd-skivor till försäljning av alla återförsäljare. Cd-företaget får ofta inte möjlighet att sälja nya produkter förrän några veckor eller månader efter att de har lanserats. Inom denna så kallade eftermarknaden har företaget en relativt stor marknadsandel.
För att kunna köpa varor av Cd-företaget krävs medlemskap i företagets kundklubb. Kunder lockas att bli medlemmar genom att de erbjuds köpa ett antal
kraftigt prisreducerade varor. Samtidigt som kunderna accepterar detta erbjudande förbinder de sig att köpa minst en vara till ordinarie pris under det närmaste halvåret. Medlemskapet förnyas därefter löpande, så länge kunderna köper minst en vara per år. Företaget värvar nya medlemmar främst genom att exponera introduktionserbjudanden i kuponghäften och i bilagor som bifogas ka-
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talogutskick till kunder till andra postorderföretag som ingår i samma företagsgrupp som Cd-företaget.
Trots att Cd-företaget inte säljer egentillverkade produkter, utan fungerar som
mellanhand mellan producenter och slutkunder, har de som mål att samtliga beställda varor ska finnas i lager. De vill att kunderna ska kunna få varorna levererade redan nästföljande dag om en beställning läggs före ett visst klockslag. Musikansvarig på Cd-företaget har som huvuduppgift att beräkna hur mycket av
varje cd-skiva som ska köpas in. Beräkningarna grundar sig bland annat på tidigare försäljningssiffrorna för produkten. Eftersom företaget inte har någon returrätt hos sina leverantörer, och dessutom vill att beställda varor ska finnas i lager,
är beräkning av mängden varor som ska köpas in avgörande för verksamhetens
framgång.
Att produkten är standardiserad gör att Cd-företaget inte kan konkurrera med
produktkvalitet. Företaget försöker istället konkurrera genom att ge bra service
till sina kunder. I Cd-företagets affärsidé ingår därför att göra det så bekvämt
som möjligt för kunderna. Förutom att försöka ha samtliga varor de erbjuder till
försäljning i lager använder de förpackningsstorlekar som gör att kunderna inte
behöver gå till Posten (eller annat uthämtningsställe) för att hämta sina varor.
Vid beställning av flera varor delas leveransen därför upp på flera mindre försändelser för att de ska få plats i kundernas brevlåda.
Företagets produktutbud presenteras i medlemstidningar som kunderna får
hemskickade 17 gånger per år. Kunderna erbjuds i varje medlemstidning en
”månadens vara” (de kallas så trots att det är 17 stycken per år). Varan är anpassad till den kategori kunderna valt att vara medlem i. Exempel på kategorier är
dansband, rock och pop. Om kunderna inte avbeställer månadens vara före ett
visst datum registreras det som en beställning och varan levereras. Kunderna
kan även beställa andra varor från den aktuella medlemstidningen eller från
webbplatsen, där utbudet är större (se avsnitt 5.5.5).
Innan kunderna bestämmer sig för om de vill köpa månadens vara kan de lyssna
på delar av de musikstycken som finns på den aktuella cd-skivan om de använder talsvarstjänsten (se avsnitt 5.5.6). Det finns också ett annat telefonnummer
som kunderna kan ringa för att provlyssna musikstycken som ingår i övriga musik-cd som företaget saluför. Det senare är dock förknippat med en mycket högre
minutkostnad än talsvar eftersom uppspelningen av musik medför en kostnad
för företaget. För att kunna låta kunderna lyssna till musiken de säljer måste Cd-
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företaget betala en avgift till STIM5 (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).
Kunderna betalar vanligtvis levererade varor i efterskott med det inbetalningskort som bifogas försändelserna. De kunder som av någon anledning inte har
kredit hos företaget eller de kunder som beställer för högre summor än kreditgränsen, löser ut försändelserna via postförskott.

5.2

Studien på Cd-företaget

Studien på Cd-företaget genomfördes under hösten år 2000 samt mellan oktober
2001 och november 2002. Underlaget för informationen som presenteras om Cdföretaget är intervjuer, observationer, dokument som tillhandahållits av fallstudieföretaget samt resultat från en enkätundersökning som gjorts bland företagets
kunder.
Av de 100 enkäter som skickades till företagets kunder besvarades 40. Urvalet av
kunder är varierat vilket visas i Tabell 5-1, där respondenternas kön och ålder
redovisas. Hälften av respondenterna är heltidsarbetande, 9 arbetar deltid och 4
är pensionärer. Bland övriga återfinns exempelvis studenter, företagare och arbetssökande.
Tabell 5-1 Enkätsvar fördelade per kön och per åldersgrupp.

Totalt

Fördelat per
åldersgrupp

Kvinnor

Män

27

13

< 20 20–29

30–39 40–49

>50

< 20

20–29 30–39 40–49 >50

0

14

2

0

3

3

8

2

3

5

För en mer detaljerad beskrivning av studiens genomförande hänvisas till kapitel två.

5.3

Kundtjänstavdelningen på Cd-företaget

Den del av företaget som fokuseras i denna studie är främst kundtjänstavdelningen och mer specifikt de anställdas kontakter med företagets kunder via olika
kommunikationsmedier. På Cd-företagets kundtjänstavdelning arbetar sju per-

STIM är en organisation som ”bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska
kompositörer, bearbetare, textförfattare och musikförlag i Sverige” (STIM, 2006).
5
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soner varav en är kundtjänstchef. Vd är mycket involverad i hur kundtjänstavdelningen fungerar och har därför stort inflytande på verksamheten. Kundtjänstavdelningen är öppen och betjänar kunder mellan klockan 8:00 och 17:00
måndag till fredag.
En viktig uppgift för kundtjänstpersonalen är att ge kunderna god service. Enligt
vd har personalen ett ansvar att kommunicera med kunderna på ett sådant sätt
att de vill fortsätta att vara medlemmar. Kundtjänstanställda gör ofta avsteg från
sina regler när de har med sina bästa kunder att göra. Om kunderna har reklamationer eller av någon annan anledning upplever sig felaktigt behandlade
skickar företaget exempelvis ofta presentkort eller erbjuder tillgodohavanden för
att kompensera kunderna.
Vd:s önskemål är att all personal på kundtjänstavdelningen ska kunna bemanna
alla de olika kommunikationsmedier som används av företaget. Syftet med detta
är att inte bli personberoende så att det skulle uppstå bemanningsproblem när
någon blir sjuk eller slutar sin anställning. Kundtjänstpersonalen har därför ett
rullande schema där de turas om att hantera de olika kommunikationsmedierna.
Arbetet löper i 3-veckorscykler, kopplade till utskick av medlemstidningen. Dagarna efter att en medlemstidning skickats till företagets kunder är arbetsbelastningen på kundtjänstavdelningen som högst och sjunker därefter successivt till
nästa utskick.
Kundtjänstanställda som nämns i kapitlet är ”Anna” och ”Birgitta” som är i 25årsålderna och som har arbetat på Cd-företaget i cirka ett år samt ”Dagny” och
”Frida” som är i medelåldern och har varit på företaget i mer än tio år. Eftersom
respondenterna garanterades anonymitet vid studiens genomförande används
inte deras verkliga namn.

5.4

Cd-företagets IT-system

Cd-företaget köper in alla IT-tjänster eftersom de anser att IT-kompetens bättre
kan upprätthållas av företag med den som sin kärnkompetens. Det huvudsakliga
systemet som kundtjänstavdelningen använder är ett affärssystem som är specialutvecklat för Cd-företaget. Systemet består av en kunddatabas och en produktdatabas. Utöver demografiska data om kunderna lagras också alla beställningar och avbeställningar som varje kund gör. Returer, det vill säga varor som
kunderna har skickat tillbaka, registreras också i systemet. I systemet finns uppgifter om vilken produktkategori kunderna tillhör. I affärssystemet noteras också
vilket kommunikationsmedium kunderna använt vid gjorda avbeställningar och
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beställningar. I övrigt registreras inte kundernas ärenden i systemet. Klagomål
och frågor från kunderna noteras alltså inte i affärssystemet. Det skulle, enligt vd
för företaget, innebära alltför mycket merarbete. Det innebär att uppföljning av
dessa kundärenden inte underlättas av systemet. På kundtjänstavdelningen försöker de att lösa problem som berör de enskilda kunderna, men det finns ingen
samlad bild över vilka frågor eller klagomål som är ofta förekommande.
Från affärssystemet är det möjligt att skicka standardsvar till företagets medlemmar. Dessa kan sändas via e-post eller utskrivna brev som automatiskt läggs i
kuvert. Exempel på meddelanden i systemet är att en vara som en kund har beställt är slutsåld eller att en kund kommer att få resten av sin beställning i en annan försändelse. En fördel med att skicka meddelanden direkt via affärssystemet
är att dessa registreras och lagras tillsammans med övrig kundhistorik. En annan
fördel är naturligtvis att det går fort att skicka automatgenererade brev.
Baserat på hur mycket kunderna har handlat för placeras de in i olika
betygsgrupper där betyg -1 är det lägsta betyget. Det ges till kunder som inte har
betalat sina varor och som inte är önskvärda som kunder. Ju mer kunderna
handlar för desto högre stiger de i betygsskalan. Kunder med betyg 4 eller 5 är
de kunder som har handlat för högst belopp och som företaget vill ge extra bra
service. Förutom att betygsätta kunder används informationen som lagras i affärssystemet på olika sätt i verksamheten. Den används exempelvis för att mäta
försäljningen vecka för vecka. Siffror över antal kunder och lagersaldo tas också
fram från affärssystemet. Några andra användningsområden för systemet är att
se vilka kunder som köper en viss sorts produkter, hur mycket som säljs av varje
produkt och vilka sidor i månadstidningen som säljer bra.
Utveckling och drift av webbplatsen och talsvarstjänsterna köper Cd-företaget
från ett annat företag än det som utvecklat affärssystemet. Inskannade fax lagras
i en faxserver och faxen hanteras i ett fristående system (se avsnitt 5.5.2). Också
e-postsystemet som Cd-företaget använder är fristående från affärssystemet.
Under tiden för studien bytte företaget e-postsystem, vilket innebar förbättringar
främst avseende möjlighet att följa upp ärenden och hantering av standardsvar
(se avsnitt 5.5.3).

5.5

Kundkommunikation på Cd-företaget

Cd-företaget kommunicerar sitt produktutbud och sina tjänster främst genom de
medlemstidningar de skickar till sina kunder. Som beskrivits tidigare har de
också ett antal standardbrev som genereras från företagets affärssystem. Dessa
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sänds i första hand via e-post, om kunderna har en e-postadress registrerad. I
andra hand skrivs breven ut och kuverteras automatiskt och sänds med Posten.
Cd-företaget har valt att erbjuda sina kunder en stor mängd
kommunikationsmedier för att varje kund ska kunna hitta ett sätt att kommunicera som passar den. Denna strategi har de valt eftersom de har en mycket heterogen kundgrupp. De kommunikationsmedier som personalen på kundtjänstavdelningen kommer i kontakt med är brev och beställningssedlar, fax6, telefon och
e-post. Förutom dessa kan kunderna kommunicera via talsvar och via Cd-företagets webbplats, antingen via elektroniska formulär eller genom att söka information som företaget presenterar där.
Tidigare prioriterade Cd-företaget telefonsamtal högre än kommunikation via
övriga kommunikationsmedier. Dessa hanterades i mån av tid då inga telefonsamtal fanns att besvara. Idag prioriteras dock e-post lika högt som telefonsamtal, till största del på grund av att företaget gärna vill uppmuntra sina kunder att
kommunicera via e-brev. Det innebär att kundtjänstanställda utöver andra arbetsuppgifter ska besvara telefonsamtal. Skillnaden nu är att de som har e-post
som sin huvudsakliga arbetsuppgift kan stänga av telefonen under vissa tider på
dagen, för att hinna besvara e-post.
I genomsnitt får Cd-företaget cirka 1800 telefonsamtal och 420 e-brev per vecka.
Mängden kommunikation som företaget får från sina kunder varierar dock stort.
Den är som störst i anslutning till utskick av medlemstidningen, då antalet fax
de tar emot kan vara så många som ett par hundra på en dag. I Tabell 5-2 redovisas fördelningen av kundinitierad kommunikation mellan de olika kommunikationsmedierna under 2002.

Fax är ett alternativt överföringsmedium för brev och beställningssedlar, som vanligtvis skickas
via post.
6
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Tabell 5-2 Fördelning av kundinitierad kommunikation mellan de olika kommunikationsmedierna.
Kommunikationsmedium

Uppskattad andel av total mängd
kundinitierad kommunikation

Webbplatsen och e-post

35 %

Talsvar

35 %

Brev & beställningssedlar

20 %

Telefon

8%

Fax

2%

Andelen kunder som använder sig av webbplatsen och e-post ökade markant
under det senaste året för studien (2002) och kan förväntas ha ökat ännu mer sedan dess. De kommunikationsmedier som hade minskat till förmån för dessa var
främst brev, men även talsvar hade minskat något.
I följande avsnitt beskrivs och analyseras hanteringen av de olika kommunikationsmedier som Cd-företagets kunder har tillgång till. För varje kommunikationsmedium har möjligheter och hinder identifierats både utifrån företagets och
utifrån kundernas perspektiv. Möjligheterna och hindren redovisas i tabeller per
kommunikationsmedium och där anges till vilka kommunikativa handlingar de
kan hänföras (beställning, avbeställning, fråga eller klagomål). Varje möjlighet
och varje hinder har getts en kod för att enkelt kunna hänvisa till dem senare i
avhandlingen. Första bokstaven i koden anger om det är en möjlighet (M) eller
ett hinder (H). Efterföljande bokstav identifierar företaget, i detta kapitel C för
Cd-företaget. Möjligheterna och hindren är numrerade i kronologisk ordning för
respektive företag och med möjligheter för sig och hinder för sig. Tabellerna redovisas i slutet av varje avsnitt.

5.5.1 Brev och beställningssedlar på Cd-företaget
Tillsammans med medlemstidningarna, som skickas till företagets kunder 17
gånger per år, följer förtryckta beställningssedlar. Ifyllda beställningssedlar är
den vanligaste typen brevförsändelse som kunderna skickar till Cd-företaget.
Beställningssedlarna kan innehålla beställningar och/eller avbeställning av månadens vara. Näst vanligaste postförsändelsen är svar på introduktionserbjudanden, i form av ifyllda kuponger.
På introduktionskupongerna fyller nya kunder i namn, personnummer, adressuppgifter och vilken musikkategori de vill tillhöra. De bekräftar också med
namnteckning att de åtar sig att köpa minst en vara till ordinarie pris inom ett
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halvår och att de är medvetna om att de annars kommer att debiteras mellanskillnaden mellan erbjudandet och ordinarie pris på de rabatterade varorna de
beställer. Med namnteckningen bekräftar de också att de är medvetna om att de
måste avbeställa månadens cd-skiva om de inte vill ha den.
Både introduktionskupongerna och beställningssedlarna skannas av Posten, på
annan ort i Sverige. Det som skannas på introduktionskupongerna är personnummer och artikelnummer. Att endast personnummer och artikelnummer avläses på introduktionskupongerna beror på svårigheter för avläsningsverktyget
att tolka handskriven text. Om fler poster skulle avläsas skulle det medföra mer
manuell hantering, vilket är mycket tidskrävande. Istället för att läsa av kundernas adresser tas de fram genom att jämföra personnummer mot folkbokföringsregistret.
Personnummer för nya kunder kontrolleras minst en gång varje dag, manuellt,
mot en så kallad spärrlista som innehåller kunder med betalningsanmärkning.
Att inte denna kontroll datoriseras beror på att datalagen inte tillåter digital lagring av spärrlistorna. Personer med betalningsanmärkningar accepteras inte som
medlemmar. De registreras som icke kreditvärdiga i företagets kunddatabas och
dessa introduktionskuponger kastas. Att företaget kontrollerar nya kunder mot
spärregistret beror på att medlemskap automatiskt medför att kunderna får kredit hos Cd-företaget eftersom levererade varor huvudsakligen betalas i efterskott.
Alla kuponger som inte kunnat registreras maskinellt gås igenom av kundtjänstpersonal som registrerar dem om de kan tyda vad som skrivits. Vanliga orsaker
till att introduktionskupongerna inte kan läsas av maskinellt är att felaktigt personnummer angivits eller att någon siffra i personnumret eller i ett artikelnummer inte är tydligt skrivet. För att minska antalet fel vid skanning har ledningen
för Cd-företaget övervägt att eliminera tecken som ofta sammanblandas, exempelvis siffrorna 3 och 8. De har dock förkastat denna idé eftersom det skulle
medföra alltför mycket merarbete att gå igenom företagets alla produkter och
revidera artikelnumren för dessa.
Hanteringen av beställningar från registrerade medlemmar är enklare än nyregistreringar eftersom dessa inte behöver kontrolleras mot spärregistret. Dessutom
använder dessa kunder beställningssedlar där kunduppgifterna är förtryckta och
kan läsas av från en streckkod. Avläsningen av beställningssedlar resulterar i en
fil som vanligtvis förs över från Posten till Cd-företaget vid lunchtid samma dag

100

Cd-företaget

som de mottas. I filen finns angivet vilka beställningar som inte kunnat registreras.
Introduktionskuponger och beställningssedlar är de kommunikationssätt som
företaget anser vara de minst kostnadseffektiva. Det beror på att ett stort antal av
dessa, ibland över 10 procent, inte går att avläsa korrekt. Eftersom mycket information är förtryckt på beställningssedlarna, till exempel kundnummer och
artikelnummer på månadens vara, resulterar avläsningen av dessa i färre fel än
introduktionskupongerna. Att manuellt leta fram de felaktiga kupongerna eller
beställningssedlarna och registrera dessa i affärssystemet tar stora personalresurser i anspråk. Enligt studier som företaget genomfört hinner en person hantera cirka 45 av dessa försändelser per timma. Problem med avläsningen gör
också att företaget inte kan ta in kundernas e-postadress via introduktionskupongerna, vilket vore önskvärt eftersom e-post är det kommunikationssätt som
företaget föredrar då de behöver ta kontakt med sina kunder (se avsnitt 5.5.3).
När beställningarna på beställningssedlarna registrerats kastas de.
Introduktionskuponger sparas däremot i tre år. Det görs för att man ska kunna
gå tillbaka och till exempel kontrollera en namnteckning om konflikt skulle uppstå såsom att en kund inte fullföljer sina betalningsåtagande.
Det händer också att kunder skickar vanliga brev men det har blivit alltmer
ovanligt. De vanligaste ärendena via brev är begäran om utträde ur kundklubben, adressändringar och inkassoärenden. Utträde och adressändring går ofta
snabbt att åtgärda. De övriga ärendena via brev betraktas av de anställda ofta
som besvärliga och tidskrävande att hantera. Många kunder vill förklara varför
de har hamnat i ekonomiskt trångmål, som en av de anställda uttrycker det:
Det är ofta massa snyfthistorier och liknande. De kan inte betala sina
fakturor och… då får vi, liksom veta att kusinen har dött och allt vad
det kan vara. Det tar tid.
”Anna” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Det upplevs ofta av personalen som svårt att i brev formulera sig väl och på ett
tydligt sätt få fram det de vill förmedla till kunderna. Ärenden som kommuniceras via brev tar därför ofta längre tid att besvara än via telefon. En anställd uttrycker det enligt följande:
Det är svårt att ta det med en gång när det är mycket på telefon och då
kan man ju… Inte så att det blir liggande länge men det är så att man
inte alltid hinner ta det med en gång. Så kunden får ju vänta ett tag
på besked för att för det första när han har skickat in det och vi har
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öppnat det och vi har… […] det kan bli ganska mycket arbeta runt
omkring just för att få ta på kunden för att meddela att det går bra…
[…] Istället för att bara kunna säga: Ja, det är inget problem.
”Birgitta” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Ett skäl som kunderna anger för att kommunicera med Cd-företaget via beställningssedlar är att det är enkelt. Speciellt gäller detta för avbeställning av månadens vara då enbart ett kryss måste sättas dit eftersom övriga uppgifter redan är
ifyllda. Det ses som ett bra sätt att kommunicera eftersom det är lätt att skicka
iväg kuponger eller beställningssedlar ”när man ändå ska skicka annan post”,
som en kund uttrycker det.
Den övervägande delen av kunderna som anger att de använder beställningssedlar har inte tillgång till Internet. Kunder som inte har möjlighet att kommunicera
med förtaget via telefon under kontorstid och dessutom inte har tillgång till dator ser sig hänvisade till att använda detta sätt att kommunicera istället. När det
inte är bråttom, till exempel att sista dagen för avbeställning av månadens vara
inte är nära eller att det inte är viktigt att få hem beställda varor snabbt, ses beställningssedeln som ett bra kommunikationsmedium.
För att locka nya kunder är portot gratis för introduktionskupongerna. Att insändandet av beställningssedlar medför en kostnad i form av porto reflekterar enbart en av 40 kunder över. Hon anger portot som ett bidragande skäl för att
istället använda talsvar. Mest är det dock besväret att se till att ha ett frimärke till
hands som upplevs som omständligt. Hon uttryckte det så här:
Ja, att ha brevmärke till hands för att skicka in avbeställning upplevs
som besvärligt. Smidigare med talsvar även om det också är en kostnad.
Kvinnlig kund, 40-49 år
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och beställningssedlar på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv redovisas i Tabell 5-3.
Tabell 5-3 Möjligheter och hinder vid kommunikation via brev och beställningssedlar på Cd-företaget ur ett
företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och beställningssedlar - möjligheter för Cd-företaget

MC1

Beställning

När kunderna måste skriva sin namnteckning på beställningssedeln kan denna fungera som ett juridiskt bindande dokument vid
eventuella tvister.
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MC2

Avbeställning

Maskinell avläsning av beställningssedlar snabbar avsevärt upp
registrering av beställningar och avbeställningar.

Beställning
MC3

Beställning

I beställningssedlar kan företaget med fält styra informationen de
vill att kunderna ska kommunicera och därmed begränsa mängden information att hantera.

MC4

Beställning

Redan registrerade kunders uppgifter kan vara ifyllda på beställningssedlar, vilket föreklar hanteringen av registreringen.

MC5

Beställning

Att företaget står för portot för insändandet av introduktionskuponger kan locka fler nya kunder.

Hinder id.

Brev och beställningssedlar - hinder för Cd-företaget

HC1

Beställning

När kunder anger felaktiga uppgifter i beställningssedlar såsom
artikelnummer eller personnummer hindrar det maskinell registrering av beställningen, vilket ger merarbete.

HC2

Beställning

Problem med avläsning av handskriven text gör att alla introduktionskuponger och beställningssedlar inte kan läsas av maskinellt
vilket medför längre, manuellt hantering.

HC3

Beställning

Problem vid maskinell avläsning av handskriven text hindrar
företag från att ta in önskad information såsom e-postadress.

HC4

Fråga

Att besvara brev är ofta mycket tidskrävande.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och beställningssedlar på Cd-företaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell 5-4
Tabell 5-4 Möjligheter och hinder vid kommunikation via brev och beställningssedlar på Cd-företaget ur ett
kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och beställningssedlar – möjligheter för kunder

MC6

Beställning

När kunderna gör beställningar via beställningssedlar är de inte
beroende av företagets öppettider för att kommunicera.

MC7

Avbeställning

Det upplevs som enkelt av kunder att bara behöva fylla i ett
kryss för att avbeställa en vara via beställningssedlar.

MC8

Beställning

Endast mycket begränsad informationsmängd behöver fyllas i på
beställningssedlar med förtryckta kunduppgifter.

MC9

Samtliga

I brev kan kunder förklara sig fritt.
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Hinder id.

Brev och beställningssedlar - hinder för kunder

HC5

Beställning

Portokostnad för insändande av beställningssedlar kan hindra
kunder från att använda detta kommunikationsmedium.

HC6

Beställning

När kunderna måste betala porto kan brist på tillgång frimärke
hindra dem från att använda beställningssedlar.

HC7

Beställning

Beställningssedlar eller brev är inte lämpliga när det är bråttom
med en beställning eller avbeställning.

5.5.2 Brev och beställningssedlar via fax på Cd-företaget
De flesta faxen som Cd-företaget mottar är beställningssedlar och begäran om
utträde ur kundklubben. Dessa ärenden ses som enkla att hantera. Endast undantagsvis skickas andra typer av dokument via fax. När medlemstidningen nyligen skickats ut innehåller de faxade beställningssedlarna främst avbeställningar av månadens vara.
Alla fax som skickas till Cd-företaget avläses maskinellt och överförs till digitalt
format och placeras på en faxserver. Därifrån plockar de anställda upp faxmeddelandet via en datorapplikation.
Företaget faxar i princip aldrig tillbaka ett svar. Fax skickas endast om kunderna
inte kan hittas i systemet med hjälp av den information som de angett i mottagna
fax. Då sänds ett fax till avsändande faxnummer för att begära kompletterande
uppgifter.
Inkomna fax hanteras under ankomstdagen. Vid hantering av mottagna fax söker den anställde efter betydelsefull information i dokumentet. För beställningssedlarna är det om rutan för avbeställning av månadens vara är ikryssad, om
kunderna vill byta produktkategori och om någon artikel lagts in på beställningslistan. Kunderna söks med hjälp av medlemsnumret upp i Cd-företagets
affärssystem där beställning, avbeställning eller annan relevant information registreras. Faxen raderas när de har behandlats. De enda faxen som lagras är introduktionskuponger från nya kunder.
Att inte hela faxet är synligt på skärmen gör att skrollning är nödvändig för att
kunna kontrollera hela dokumentet. Ett större problem är när kunderna har placerat dokumentet som ska faxas upp och ned i faxmaskinen. Det som företaget
mottar är då bara ett vitt ark. Om kunderna inte uppmärksammar detta kontaktar de företaget och undrar varför inte en beställning eller avbeställning som fax-
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ats in, har registrerats. Eftersom de via faxen får kvitto på att det överförda dokumentet har mottagits förväntar de sig också att innehållet överförts.
Inte många av de tillfrågade kunderna använder fax vid kontakter med företaget. Av 40 kunder har enbart fem använt fax. Dessa använder främst fax för att
avbeställa månadens vara. Skälen som de anger för att använda fax är att det är
tillgängligt dygnet runt och att det är enkelt vid rutinärenden såsom avbeställning av en vara. En kund som inte har tillgång till Internet svarar så här på om
tidpunkten för kommunikationen påverkar vilket kommunikationsmedium han
väljer:
Kvällar och nätter finns ingen personlig service då används faxen.
Manlig kund, 40-49 år
Bristen på feedback via fax uppmärksammas av två kunder. En kund anger att
hon efter att ha skickat ett fax istället använde telefonen för att kontakta företaget
eftersom hon ville ha svar direkt. En annan kund, som använder fax för avbeställningar, föredrar telefon när han ska beställa något utöver månadens vara.
En sammanställning över den möjlighet och det hinder som identifierats vid
överföring av brev och beställningssedlar via fax på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv redovisas i Tabell 5-5.
Tabell 5-5 Möjligheter och hinder vid kommunikation via fax på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Fax – möjligheter för Cd-företaget

MC10

Samtliga

När fax skannas och hanteras i en datorapplikation undviks hantering av skrymmande pappersdokument.

Hinder id.
HC8

Fax - hinder för Cd-företaget
Samtliga

När kunder inte uppmärksammar att de lagt det faxade dokumentet upp och ner kan ärendet inte hanteras.

I Tabell 5-6 redovisas de möjligheter och hinder som har identifierats vid överföring av brev och beställningssedlar via fax på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Tabell 5-6 Möjligheter och hinder vid kommunikation via fax på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Fax - möjligheter för kunder

MC11

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MC12

Samtliga

Vid faxkommunikation får kunderna kvitto på att dokumentet
anlänt till mottagande fax.
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Hinder id.

Fax - hinder för kunder

HC9

Samtliga

När kunder inte uppmärksammar att de lagt det faxade dokumentet upp och ner kan ärendet inte hanteras och kunderna vet
inte om detta.

HC10

Samtliga

Brist på feedback vid faxkommunikation kan göra att kunderna
föredrar andra kommunikationsmedier.

5.5.3 E-post på Cd-företaget
När Cd-företaget behöver kontakta en kund väljer de i första hand att skicka epost. Det är därför viktigt för företaget att fånga upp medlemmarnas e-postadress så snart som möjligt. Företaget skulle gärna vilja ta in kundernas e-postadress redan då de anmäler sig via introduktionskupongerna, men på grund av
svårigheten att maskinellt avläsa handskriven text har de valt att inte göra det
(se avsnitt 5.5.1). Företaget har därför inte möjlighet att fånga in kundernas epostadresser direkt då de blir medlemmar, såvida de inte anmäler sig via webbplatsen, vilket inte är vanligt. Rutinen för att registrera kunders e-postadress är
att i mottagna e-brev, kopiera avsändaradressen och lagra den i kunddatabasen.
Ett annat sätt företaget använder för att få tillgång till kundernas e-postadresser
är att anordna olika typer av tävlingar, där kunderna måsta ange sin e-postadress för att få delta. I och med att inte alla kunder har e-post är det dock inte
möjligt att kommunicera med samtliga kunder på detta sätt.
Cd-företaget skickar e-post till sina kunder via två olika system. Från affärssystemet är det möjligt att skicka standardiserade brev. En stor fördel med att skicka
meddelanden direkt via affärssystemet är att det registreras och lagras tillsammans med övrig kundhistorik och kan därmed enklare användas vid uppföljning
av kundärenden. Svar på kunders e-brev skickas dock främst via det fristående
e-postsystemet eftersom det är detta system som tar emot de e-brev som kunderna skickar. Detta e-postsystem är inte kopplat till övriga system vilket medför
att kommunikationen inte enkelt kan kopplas till en specifik kund. För att uppnå
denna koppling skulle de anställda i affärssystemet kunna leta fram den kund
som har skickat ett e-brev, för att från detta system skicka ett svar på meddelanden som mottagits av det fristående e-postsystemet. Det tar dock mycket tid i
anspråk och görs därför i allmänhet inte.
Cd-företaget har som mål att samtliga e-brev de får från sina kunder ska besvaras inom 24 timmar. Relativt ofta uppnås dock inte detta mål. Speciellt svårt har
de att hinna med de e-breven som ackumuleras under helgen, då företaget inte
har någon bemanning. Efter en helg kan det finnas flera hundra obesvarade e-
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brev. De anställda har noterat irritation hos kunder när e-post inte besvaras tillräckligt snabbt. Det visar sig genom att flera e-brev kommer från samma kund
och att tonen i dessa blir mer och mer irriterad ju längre tid ett svar dröjer. Det
innebär att en enkel fråga kan övergå till ett klagomål om kunderna inte får svar
inom rimlig tid.
Vd för Cd-företaget är mycket positivt inställd till e-postkommunikation. Han
anser att företaget via e-post får mycket feedback och idéer från kunderna. Han
anser också att det är lättare att bemanna för e-post eftersom dessa kan besvaras
var som helst och när tid finns. Hos företagets vd finns idén att företaget i framtiden ska kunna använda skolungdom till att svara på e-post. Han ser stora möjligheter i att de skulle kunna arbeta hemifrån och få en viss summa pengar för
varje besvarat e-brev.
Kraven på kundtjänstpersonalen har förändrats i och med att arbetet mer och
mer har datoriserats. För att besvara e-brev krävs mycket tangentbordsanvändning. Det har fått negativa konsekvenser för åtminstone en av de anställda. Hon
är sjukskriven på halvtid och tycker visserligen om att besvara e-brev men känner sig begränsad på grund av att hon lider av musarm:
Jag tycker det är rätt så kul med e-mail också, men då är det det här att
man måste hinna. Man känner kravet att man ska vara så snabb. I och
med att jag redan har musarm. Jag är sjukskriven för det. Så det är lite
påfrestande. […] Ju mer jag skriver på en dag desto mer ont får jag.
”Dagny” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
E-postkommunikation innebär ett annat språk än i vanliga brev, ett språk som
de yngre ofta har lättare för, enligt Cd-företagets vd. Trots att företaget har som
policy att alla anställda ska bemanna alla kommunikationsmedier blir det mer
och mer så att vissa personer besvarar e-post i högre utsträckning än andra.
Ett annat problem, förknippat med e-post, är att e-postadresser ofta blir inaktuella. När Cd-företaget, i reklamsyfte, skickar ut ett stort antal e-brev till sina
medlemmar får de stora mängder returer på grund av att många adresser har
upphört. Det ställer till problem då de returnerade e-breven blandas med ordinarie e-post. Det medför extraarbete att sortera bort returerna och samtidigt
finns risk för att andra e-breven också sorteras bort ”av bara farten”, som en anställd uttryckte det.

107

Kundkommunikation vid distanshandel

Under tiden för studien på Cd-företaget bytte företaget e-postsystem. Det första
systemet hade företaget flera problem med. Bland annat hade det inget stöd för
hantering av standardsvar7. Istället hade företagets anställda formulerat ett antal
svar som de hade skickat till sig själva och lagrade bland övriga mottagna e-breven. Dessa standardsvar kopierades vid behov för att klistras in i de e-brev där
de passade. Det hände dock emellanåt att någon ur personalen råkade raderade
dessa standardsvar och de måste då göras om igen.
Det tidigare e-postsystemet hade inte heller möjlighet att hantera olika samtidiga
användare. De anställda loggade därför in med samma användar-id. De kunde
därför inte använda differentierade signaturer, det vill säga att var och en av de
anställda kunde ha en fördefinierad signatur med namn och kontaktuppgifter
som infogas längst ner i varje avsänt e-brev.
En annan brist, som de anställda påpekar, är att systemet saknade rättstavningshjälp (att systemet signalerar när ett ord stavats fel). En anställd berättar på följande sätt att det är svårt att se om det blir fel efter en längre stunds arbete med
e-post:
Man ser inte att man skriver fel när man arbetat med brevlådan ett
par timmar. Det blir mycket fel och man snubblar på fingrarna.
”Eva” på kundtjänstavdelningen, 2002-04-15
Ytterligare ett problem med det tidigare e-postsystemet var att det inte visade
om en kund skickat e-brev tidigare. Det händer ofta att kunder skickar flera ebrev samma dag, särskilt om de är otåliga på att få svar på sina frågor. Eftersom
systemet inte visade att fler e-brev fanns från samma kund, kunde denne få svar
på de olika e-breven från olika personer, vilket ibland fick till följd att kunderna
fick olika svar eller att den anställde fick skriva tillbaka och fråga till vilket tidigare ärende kunderna hänvisade. Att e-brev kastades så fort de hade besvarats
minskade också möjligheten till uppföljning av tidigare kommunikation.
När företaget skulle köpa in ett nytt e-postsystem var ett av de huvudsakliga
kraven att det skulle möjliggöra en ökning av effektiviteten, från 25 besvarade ebrev per timma och person till 50 e-brev per timma. Det skulle också passa in i
företagets IT-miljö och dessutom, på sikt, kunna integreras med företagets affärssystem.

Svar som har formulerats för att passa på vanligt förekommande ärenden. Används för att
spara tid genom att slippa formulera samma svar upprepade gånger.
7
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I det nya e-postsystemet har alla utgående e-brev samma avslutningsfras. Det
innebär att e-breven som skickas från företaget ser enhetliga ut. Eftersom de anställda nu loggar in med egna användar-id har de dessutom det egna namnet i
signaturen. I det nya systemet kan de anställda dessutom enkelt välja mellan ett
stort antal standardsvar för att besvara kundernas frågor. Det upplevs av samtliga anställda som den största fördelen efter bytet av e-postsystem.
Att använda standardsvar innebär att många e-brev kan besvaras på kort tid
eftersom redan formulerade svar används för att besvara kundernas frågor.
Dock kan det bli fel om de anställda känner sig stressade och därför väljer ett
standardsvar utan tillräcklig eftertanke. Några av de anställda uppmärksammar
just detta problem enligt följande:
Har vi ett färdigt svar… Det är ju effektivt men det är ju ingen vidare
kontakt den vägen. Det är lätt att det blir fel också. Om man har gott
om e-mail och man är stressad så kan det väl hända att de inte alltid
får det svaret de behöver eller att ett av de här färdiga svaren passar
bättre... Eller inte passar bättre men att man tar ett sådant för att
spara lite tid. Det är ju inte alltid 100 % lyckat, kanske...
”Anna” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
En annan anställd pekar på ungefär samma problematik och att kommunikationen blir mindre personlig när standardsvar används:
Vi har ju en massa standardsvar. Det är sällan de passar in perfekt på
vad kunden egentligen frågar om. Men just för att det ska gå så fort
och man ska skynda sig så tar man ju ofta ett sådant standardsvar. Vi
ska ju göra det. Vi ska använda standardsvar. Då tycker jag att om jag
vore kund och fick ett sådant svar så skulle man kanske reagera lite.
Jag tycker ju att man skulle vara lite mer personlig. Det tycker jag.
Det ska finnas folk så att man ska kunna göra det, tycker jag. Men det
gör det ju inte så då blir det ju…
”Dagny” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
En fördel med det nya e-postsystemet är att det har blivit enklare att söka upp en
kund. Som beskrivits tidigare gick det inte att i det tidigare e-postsystemet se om
en kund skickat fler e-brev. De anställda var därför ofta tvungna att skriva tillbaka till kunderna för att fråga vilket ärende de menade om kunderna hänvisade
till tidigare e-brev. I det nya systemet sparas besvarade e-brev en längre tid.
Dessutom lagras alla e-breven från en och samma kund i en mapp och en liten
ikon framför ankomna e-brev informerar om att avsändaren är en kund som företaget tidigare har fått e-post från. Detta underlättar avsevärt uppföljning av
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ärenden. Enligt kundtjänstansvarig är det nu enklare att föra en dialog via ebrev:
Innan fick vi skicka ett mail igen för att fråga vad det gällde men nu
kan vi söka på kundens e-mailadress. Man ser med en gång om vi haft
en kommunikation. Det blir lite chatt även på e-mailen.
Kundtjänstansvarig, 2002-05-30
Arbetssättet med det nya systemet är i övrigt mycket likt det förra. Ärenden
sorteras i bokstavsordning, efter ämnesrubrik, för att likartade ärenden ska
kunna hanteras i följd. Två personer arbetar med att besvara e-post samtidigt. En
av dem börjar besvara e-brev i början av den sorterade listan av ankomna e-brev
och den andra börjar i slutet. Om det finns många e-brev som är äldre än 24
timmar sorteras de istället efter datum, för att kunna svara på de äldsta först. En
stor fördel med det nya e-postsystemet är att det klart markeras om ett ärende
redan är behandlat. Risken för att två personer besvarar samma meddelande är
därför mycket mindre än med det tidigare systemet.
Det nya e-postsystemet har dock inte enbart inneburit fördelar. De anställda
upplever det som ett problem att det inte går att ha flera e-brev öppna samtidigt.
Eftersom de ofta besvarar liknande ärende i följd vill de kunna ha flera e-brev
öppna och besvara dem efter varandra. Det aktuella e-postsystemet tillåter bara
ett e-brev öppet åt gången och när ett e-brev är ivägskickat måste den anställde
leta upp nästa e-brev att besvara. Att slippa skrolla är ett annat önskemål från en
av de anställda. Nu ser de inte hela e-breven utan måste skrolla neråt för att få
fram hela texten, vilket upplevs som irriterande.
Att kunderna inte identifierar sig upplever kundtjänstanställda som ett stort problem vid e-postkommunikation. Det leder till extrakommunikation som är tidskrävande för både företaget och kunderna. Problemet beskrivs vid en intervju
med en anställd på följande vis:
Om en kund har ställt en fråga och så har man inte medlemsnummer
eller personnummer eller e-mailadress registrerad. Då skriver man
tillbaka att man behöver den och då skriver de tillbaka bara ett medlemsnummer och fick inte med ärendet. Det har man ju haft jättemånga gånger innan. Då får man skriva tillbaka igen: Vad gäller det?
”Birgitta” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Att besvara fakturafrågor via e-post upplevs av personalen som besvärligt, eftersom det innebär att flera applikationer måste användas och att växla mellan
skärmbilder uppfattas som omständligt. Också att formulera sig tydligt i vissa
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ärenden upplevs som svårt. På en fråga om vilket kommunikationsmedium som
är svårast att arbeta med svarar en av de anställda:
Ibland att formulera sig på mail. Det är ju alltid lättare om man pratar med en kund och man ska formulera en krånglig fråga med ett bra
svar, egentligen. Och skriva det är ju lite värre än när man pratar
med någon, ibland. Så att de förstår. Man kan aldrig vara tydlig nog,
tror jag.
”Frida” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Just att det kan vara svårt att formulera sig tydligt kan resultera i flera e-brev innan kunderna blir nöjda. Det innebär också merarbete för personalen vilket inte
alltid är så uppskattad som följande citat visar:
E-mail kan ju vara lite krångligt också. Man kanske svarar och sen
återkommer de [kunderna] och återkommer och återkommer.
”Dagny” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
På kundtjänstavdelningen har de märkt att e-post som kommunikationsmedium
har lett till att kunder ställer fler och mer spontana frågor än via andra kommunikationsmedier. Kunderna skickar frågor som de kanske inte hade ställt via
andra kommunikationsmedier. Det leder till extra kommunikation som uppenbarligen fyller ett behov hos kunderna men som inte alltid ses som positivt av
företaget.
En uppmärksammad egenskap hos e-post är att de kan lagras. Alla positiva ebrev som kommer till Cd-företaget skrivs ut och lagras i en pärm. När en pärm
är full får alla anställda på kundtjänst en gratis biobiljett. Också kunder uppskattar e-post för att det innebär att de får ett skriftligt svar. Särskilt vid frågor
och klagomål ser kunderna fördelar med att få ett skriftligt svar. En kund formulerar sina skäl för att väja e-post för att framföra klagomål på följande sätt:
Bra med dokumentation.
Manlig kund, 50 år eller äldre
En fördel med att kunderna kommunicerar sina klagomål via e-post är att de oftast har lugnat ner sig något när de formulerar sig skriftligt. Tonen i klagomålen
via e-post är mycket lugnare än den kan vara per telefon. Trots att personalen
upplever att klagomålen blir mer sansade vid e-post tycker de att det är svårare
att besvara klagomål via e-post än via telefon. En anställd uttrycker det så här:
Det kan ju vara svårare än att svara muntligt. Att svara på ett bra
sätt, att formulera det i ord så att det inte låter… Så att det låter trev-
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ligt. Så att man verkligen visar att man beklagar någonting som har
hänt.
”Birgitta” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Konsekvenserna av att det upplevs som besvärligt att formulera sig i e-brev belyser följande uttalande från en annan anställd:
Om det krävs ett långt svar så hade det varit bättre om de ringt. Om
det bara är det här kalla som ska fram så är ju e-mail helt oöverträffat,
tycker jag. Det är ju bara att ta fram färdiga svar och skriva i sitt
namn och skicka iväg det. Det blir inte bättre än e-mail. Men om de
vill något annat, så hade jag nog föredragit att de ringde, tror jag. […]
Och så kan det ju dra iväg också, om man ska skriva någon förklaring.
Det är ju lätt att ett e-mail blir liggande. Det orkar man inte svara på
nu, så skjuter man på det hela dagen och så ska man visst hem... Eller
så blir man sjuk eller så kommer det ett möte. För kunderna är det nog
bäst om de bara ringer hit, tror jag.
”Anna” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Den personal som hanterar e-post svarar ofta också samtidigt på telefonsamtal
vilket ibland uppfattas som stressande.
En kund anger att ett skäl för att använda e-post är att hon då slipper ringa. Det
kan möjligtvis tolkas som att vissa kunder upplever den personliga kontakten
som telefonkontakt innebär som besvärande. Att slippa telefonköer är ett annat
skäl som kunderna anger för att kommunicerar via e-post. Enligt följande kund
är det möjligheten att kommunicera dygnet runt och att ärendet inte är bråttom
som gör att han använder sig av e-brev:
Bra när det är stängt i växeln och mina svar kan dröja
Manlig kund, 50 år eller äldre
Intressant att notera är att ingen av kunderna som besvarade enkäten använder
e-post för avbeställning eller beställning, kommunikativa handlingar som om de
genomförs via beställningssedlar, talsvar och formulär på webbplatsen enbart
kräver mycket begränsad information av kunderna eftersom kundinformation
och månadens vara redan är ifyllda. En annan intressant iakttagelse är att av
dem som väljer e-post för att framföra klagomål och frågor använder samtliga
Internet eller talsvar för övriga typer av ärenden. Detta indikerar att kunder som
föredrar att betjäna sig själva vid beställningar och avbeställningar hellre kommunicerar via e-post än via telefon. Det skulle kunna bero på att e-post tillåter
kommunikation dygnet runt eller att ingen personlig kontakt är nödvändig via
e-post.
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En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via e-post på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 5-7.
Tabell 5-7 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

E-post - möjligheter för Cd-företaget

MC13

Samtliga

När e-brev skickas direkt från affärssystemet kan de enkelt kopplas till rätt kund vid senare kommunikation.

MC14

Samtliga

Att e-brev inte måste besvaras på en viss plats eller vid en viss
tidpunkt möjliggör en flexibel hantering av bemanning av kommunikationsmediet.

MC15

Samtliga

Att e-brev kan sorteras efter titel möjliggör hantering av liknande
ärenden i följd vilket effektiviserar svarshanteringen.

MC16

Samtliga

E-postsystem med stavningskontroll ökar sannolikheten för att ebrev från företag ger ett korrekt intryck.

MC17

Fråga

E-postsystem som hanterar standardsvar möjliggör effektiv hantering av vanligt förekommande ärenden.

MC18

Samtliga

E-postsystem där e-brev från en och samma avsändare kopplas
till varandra ökar möjligheten att följa upp en kunds ärende.

MC19

Samtliga

När e-brev lagras
kommunikation.

MC20

Samtliga

Ärenden som inkommer via e-brev kan sorteras på olika sätt och
därmed besvaras i turordning eller samma typ av ärenden i följd.

MC21

Samtliga

Att personal som svarar i telefon kan besvara e-brev under tiden
de talar i telefon innebär att personalens tid kan utnyttjas effektivt.

MC22

Klagomål

Klagomål som kommuniceras via e-brev uppfattas ofta som
mindre aggressiva än via telefon.

Hinder id.

möjliggörs

uppföljning

av

tidigare

E-post - hinder för Cd-företaget

HC11

Samtliga

När e-postsystemet är fristående från övriga system försvåras
uppföljning av kundärenden.

HC12

Samtliga

E-posthantering innebär datorhantering vilket kan ge fysiska besvär hos personalen.

HC13

Samtliga

Att e-postadresser ofta blir inaktuella kan försvåra företagets
möjligheter att kontakta kunder via e-brev.
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HC14

Samtliga

När samma e-postadress används för massutskick som den
företaget använder vid övrig kundkommunikation resulterar det
i att returnerade e-brev blandas med övrig kundkommunikation.

HC15

Samtliga

Att företag måste rensa sina brevlådor från mycket skräppost
medför att de riskerar att av misstag även radera e-brev från sina
kunder.

HC16

Samtliga

E-postsystem som inte kopplar samman e-brev från samma
avsändare hindrar effektiv uppföljning av ärenden.

HC17

Samtliga

Om besvarade e-brev raderas försvåras uppföljning av tidigare
kundkommunikation.

HC18

Fråga

När e-postsystemet inte hanterar standardsvar hindras effektiv
hantering av vanligt förekommande ärenden.

HC19

Fråga

När standardsvar används utan att tillräckligt kontrollera dess
överensstämmelse med vad kunderna frågar kan kunderna bli
missnöjd.

HC20

Fråga

När kunder glömmer att identifierar sig i e-breven kan många
frågor inte besvaras.

HC21

Fråga

När kunderna inte ger tillräcklig information för att besvara
ställda frågor kan det behövas fler e-brev innan kunderna kan få
svar på dessa.

HC22

Fråga

Via e-brev ställer kunder fler/andra frågor än via andra
kommunikationsmedier.

HC23

Fråga
Klagomål

Det kan av de anställda upplevas som svårt att formulera tydliga
svar till kunders frågor och klagomål via e-post vilket kan innebär lång svarstid.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid e-postkommunikation på Cd-företaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell 5-8.
Tabell 5-8 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

E-post - möjligheter för kunder

MC23

Samtliga

Via e-brev kan kunderna kommunicera till företaget när de vill.

MC24

Samtliga

När företaget använder standardsvar kan kunderna snabbare få
sina e-brev besvarade

MC25

Samtliga

När kommunikation sker via e-brev får kunderna skriftliga svar
som är lätt att referera till.

MC26

Fråga
Klagomål

E-post ger kunder som inte tycker om den personliga kommunikation som telefon innebär möjlighet att formulera sig skriftligt.
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Hinder id.

E-post - hinder för kunder

HC24

Samtliga

Inte alla kunder kan kommunicera via e-brev eftersom det kräver dator och internetuppkoppling.

HC25

Fråga

När standardsvar används i alltför hög utsträckning för att spara
tid kanske kunderna inte får relevanta svar på sina frågor.

HC26

Samtliga

När företaget använder standardsvar kan kunderna uppleva att
kommunikationen via e-brev blir opersonlig.

HC27

Fråga

När e-brev inte besvaras inom rimlig tid kan det göra kunder
missnöjda.

5.5.4 Telefon på Cd-företaget
Kundernas telefonsamtal dirigeras till de anställda via en växel. Genom telefonväxeln får Cd-företagets personal information om hur många samtal som står på
kö. Via detta system kan kundtjänstledningen även kontrollera hur många samtal var och en av de anställda tar emot per dag. Trots att personalen vet att de
kan kontrolleras på detta sätt upplevs det inte som speciellt stressande. Däremot
känner de sig ofta stressade gentemot kunderna, som de vill ge så bra service
som möjligt. Kundtjänstansvarig, som också bemannar de olika kommunikationsmedierna, beskriver hur det kan kännas då hon vet att kunder väntar i telefonkö:
Har man en kund i telefonen som man vet betalar pengar och som
kanske pustar och stånkar lite, datorn hänger sig och man känner adrenalinet pumpar… Det är en helt annan sak när det är telefonkö.
Kundtjänstansvarig, 2002-05-30
Det de tillfrågade kunderna upplever som mest negativt med
telefonkommunikation är just telefonköer. Att behöva vänta på att bli betjänad
upplevs som mycket negativt. Det är också ett skäl som kunderna anger för att
de i vissa ärenden väljer att kommuniceras på annat sätt. Det finns kunder som,
när de inte kommer fram på telefonen, väljer att kommunicera på annat sätt. Så
här uttrycker en kund detta:
Det är trist att vänta i telefon, därför oftast brev eller fax, då avgör jag
när kontakten tas.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Kostnaden för telefonsamtal verkar inte påverka kunderna generellt. En kund
som enbart har tillgång till mobiltelefon anger dock att hon väljer att ringa (tal-
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svar) efter klockan 19:00. Om hon använder den bemannade telefontjänsten, ser
hon till att telefonsamtalen blir så korta som möjligt.
Statistik som företaget tagit fram över vilka olika kundgrupper som använder de
olika kommunikationsmedierna visar att det är fler äldre än yngre som använder
telefon. Telefonen används också i högre utsträckning av kunder som tillhör
vissa produktkategorier än andra vilket en anställd raljerar lite över i följande
citat:
Dansbandskunder föredrar telefon [fniss]. De är väl ofta lite äldre,
kanske. De har kanske inte ens en dator hemma, eller så står den i
ungarnas rum och de tittar på den och är väldigt misstänksamma.
”Anna” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Från företagets sida har de märkt att telefon i stor utsträckning används när kunderna vill få bekräftelse på att en vara verkligen är beställd eller när de har bråttom med ett ärende. Det stämmer även med enkätsvaren. En kund uttrycker det
så här:
Ja om svarsdatum går ut så blir det bråttom (för mig telefon).
Kvinnlig kund, 40-49 år
Även om en beställning har gjorts med någon av självbetjäningsteknikerna (se
avsnitt 4.5.5) webbplats eller talsvar (se avsnitten 5.5.5 och 5.5.6 nedan), ringer
många kunder för att få en muntlig bekräftelse på att deras beställningar har registrerats och att varorna är på väg. Framför allt före jul är detta fenomen extra
tydligt. Sannolikt beror det på att kunderna vill försäkra sig om att julklapparna
kommer fram i tid. Den personliga kommunikationen ger för många kunder den
feedback de behöver för att kunna lita på att kommunikationen mottagits på företaget.
De flesta av kundernas frågor är enkla för de anställda att besvara via telefon.
Exempel på frågor som kunderna ställer efter gjorda beställningar är om de kan
få förfallodagen för betalning framflyttad eller när deras varor kommer att levereras. Före beställningen är många frågor specifika för produkterna och kan vara
lite svårare att besvara. Kunder kan vilja få hjälp med att hitta ett visst musikstycke som de har hört på radio eller tv eller få hjälp att hitta en bra skiva i en
viss genre. Om kunderna inte vet namnet på artist och/eller musikstycke kan det
vara svårt för personalen att hjälpa dem. Dessa frågor förekommer dock inte så
ofta och de anställda känner inte att de måste kunna besvara dem.
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Den genomsnittliga samtalstiden för telefonsamtal på Cd-företaget är mellan 87
och 120 sekunder. Att den varierar så mycket beror på att olika ärenden dominerar i olika delar av 3-veckorscykeln som företaget arbetar efter. Exempelvis inkommer många avbeställningar strax efter att medlemstidningen har skickats ut
och de tar kort tid att hantera.
Många av skälen som kunder anger både för och emot användning av telefonkommunikation kan kopplas till tidsaspekter. Samma kund som på dagen använder telefon kommunicerar via webbplatsen på kvällar och helger. De kunder
som har svårt att komma åt en telefon under arbetstid ser sig hänvisade till att
använda andra kommunikationsmedier.
Den personliga kontakten är en faktor som kunderna lyfter fram som värdefull
vid vissa ärenden. Samma kunder som vid rutinärenden såsom beställning och
avbeställning använder sig av webbplatsen väljer att vid frågor och klagomål
använda telefonen. Så här uttrycker två kunder detta:
Skönt att prata med en ”levande” människa i vissa frågor.
Manlig kund, 40-49 år
Det är lättare att förklara för en ”röst”.
Manlig kund, 50 år eller äldre
Kundtjänstanställda anser också att det är positivt om kunder med komplexa
frågor kommunicerar via telefon eftersom det per telefon anses vara enklare att
reda ut ett ärende direkt och att reda ut eventuella oklarheter. När ett ärende
hanteras via telefonen blir det ofta avslutat och det är enklare att förklara per telefon:
För att man får uppklarat med en gång. Att det är okej. Att man är
överens. Istället för att man skickar ett mail att man… Det kan vara
jättebra att skicka ett mail också men har man telefon så är det helt
klart sen. Ett mail: då kan man få tillbaka frågor och det kanske inte är
jag som har hand om brevlådan just då eller det kanske är någon annan som tar det och det kan ta rätt lång tid innan de får svar igen. Det
blir liksom en längre process. Jag tycker att det är enklast per telefon.
Så behöver man inte ha det liggande på bordet eller tänka att det är
något som ligger och väntar eller så.
”Birgitta” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Även kunderna anser att det är en stor fördel att de via telefon kan få sina problem eller frågor lösta direkt. Att ta emot telefonsamtal från kunder kräver dock,
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enligt både vd och personalen, mer kunskap än de övriga kommunikationsmedierna. Kunderna är där i realtid och vill ha svar på sina frågor.
Att besvara kunders frågor via telefon upplevs dessutom ofta av kundtjänstanställda som mer stimulerande än via andra kommunikationsmedier. Det upplevs
som positivt att få personlig kontakt med kunderna. När kunderna har frågor
och är intresserad av företagets produkter kan de anställda ge lite extra information, som en av de anställda uttrycker det:
Ja, det finns ju de som ringer för att… Ja, de är på gott humör liksom,
och då smittar det av sig. Då är det ju mer än att bara beställa en
skiva och så där. Det blir som att prata med en småbekant eller något
sådant. Då har vi i alla fall ett gemensamt intresse. Ibland ringer det
ju folk och frågar om man har hört ditten- och dattenskivan och om
man kan rekommendera och sådant. Det är ju kul.
”Anna” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Den största negativa aspekten med telefon, som det upplevs av personalen, är att
vissa kunder som är missnöjda och vill klaga kan vara väldigt aggressiva per telefon. De hinner ofta inte lugna ner sig och tänka igenom sitt ärende innan de
ringer. Det upplevs många gånger som mycket påfrestande, vilket belyses i följande uttalande:
Det händer ju att man får sådana som är helt vansinniga utav ingen
anledning. De kan kalla en både det ena och det andra. Det är inte roligt.
”Dagny” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Genom att det personliga samtalet ger möjlighet att känna av kundernas humör
ger det dock företagets personal större möjlighet att omvända negativa kunder
än via andra kommunikationsmedier. Personalen kan, genom att vara lyhörd
och uttrycka förståelse för kundernas problem och till exempel erbjuda någon
form av extra service eller kompensation lättare få kunderna nöjda via telefon än
via andra kommunikationsmedier. Eller som en anställd uttrycker det:
Om de bara är sådana som lyssnar så kan man ju ändå försvara det
lite. Eller försöka eller reda ut på något sätt så att kunden kan bli nöjd
lite lättare per telefon. Försöka få kunden att förstå varför det blivit så.
Och är det så att det verkligen är vårt fel så får man ju kanske ge något plåster på såret. Det är ju också lite lättare att komma överens med
en kund per telefon än vad det är över mail. Man vet inte riktigt hur
irriterad kunden är. Det får man inte riktigt fram genom ett mail. Det
får man ju fram mer på telefon och man hör om de är totalt jättebesvi-
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ken och ilsken eller att de liksom… En del, de accepterar ju om man
förklarar och ber om ursäkt.
”Frida” på kundtjänstavdelningen, 2002-06-18
Telefon är det vanligaste kommunikationsmediet då kunderna vill framföra klagomål. Två kunder uttrycker varför de använder telefonen för att framföra klagomål som följer:
Så att det går fram ordentligt!
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
Bättre respons samt snabb rättelse.
Manlig kund, 50 år eller äldre
Den direkta feedbacken som telefonkommunikation erbjuder verkar vara ett
starkt skäl till varför många kunder fördrar att framföra sina klagomål per telefon.
En sammanställning över möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via telefon på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 5-9.
Tabell 5-9 Möjligheter och hinder vid kommunikation via telefon på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon – möjligheter för Cd-företaget

MC27

Samtliga

När telefonsamtal från kunder dirigeras via telefonväxel kan antal samtal som varje anställd mottar kontrolleras.

MC28

Samtliga

Via telefonväxeln kan de anställa få information om hur lång
telefonkön är så att de kan anpassa arbetstempot efter det.

MC29

Fråga

Via telefon kan kunders frågor ofta redas ut vid ett enda kommunikationstillfälle.

MC30

Samtliga

Den personliga kontakten som telefonkommunikation innebär
uppskattas av personal.

MC31

Klagomål

Via telefon kan missnöjda kunder lättare omvändas än via andra
kommunikationsmedier.

Hinder id.

Telefon - hinder för Cd-företaget

HC28

Samtliga

När de anställda informeras om att det är många kunder i telefonkö kan det upplevas som stressande.

HC29

Fråga

Att besvara kunders frågor per telefon kräver stor kunskap hos
personalen vilket kan vara ett hinder för att nyanställd personal
bemannar detta kommunikationsmedium.
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HC30

Klagomål

Klagomål från upprörda kunder som kommuniceras per telefon
kan vara mycket påfrestande för personalen.

HC31

Samtliga

När de anställda talar för länge med kunderna innebär telefonkommunikation ineffektivt utnyttjande av personalen.

I Tabell 5-10 redovisas de möjligheter och hinder som identifierats vid telefonkommunikation på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Tabell 5-10 Möjligheter och hinder vid kommunikation via telefon på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon – möjligheter för kunder

MC32

Fråga

Via telefon får kunderna ofta sina frågor utredda direkt.

MC33

Samtliga

Den muntliga feedbacken per telefon är viktig för att vissa kunder ska känna sig säkra på att det de kommunicerat registreras.

MC34

Fråga
Klagomål

Den personliga kontakten som telefonkommunikation innebär
uppskattas av många kunder och kan underlätta framförandet
av många ärenden.

MC35

Klagomål

Kunderna kan känna sig säkra på att klagomål som kommuniceras per telefon når företaget.

Hinder id.

Telefon - hinder för kunder

HC32

Samtliga

Tiden för personlig betjäning av telefon påverkar kundernas
möjlighet att kommunicera via detta kommunikationsmedium.

HC33

Samtliga

Telefonköer kan vara ett hinder för att kunder ska uppfatta telefon som ett effektivt kommunikationsmedium.

HC34

Samtliga

När kunderna enbart har tillgång till mobiltelefon kan telefon
upplevas som ett kostsamt kommunikationsmedium.

5.5.5 Webbplatsen på Cd-företaget
Förutom de ovan beskrivna sätten att kommunicera, där personalen är mer eller
mindre involverad, kan kunderna kommunicera direkt med affärssystemet via
Cd-företagets webbplats och via talsvar (se avsnitt 5.5.6 nedan). Beställningar
och avbeställningar som kunderna kommunicerar via dessa kommunikationsmedier går direkt in i affärssystemet och kräver ingen manuell hantering av de
anställda. På webbplatsen kan kunderna dessutom själva söka information om
företagets produkter. För företagsledningen uppfattas de kunder som gör sina
ärenden via webbplatsen som bra kunder, eftersom de i stort sett sköter sig
själva. Företaget försöker därför styra kunderna till att använda webbplatsen så
mycket som möjligt. Dock har de märkt att högre användning av webbplatsen
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leder till fler e-brev när dessa kunder har frågor, vilket till viss del uppväger den
minskade belastningen på kundtjänstavdelningen.
Webben är ett mycket sårbart kommunikationsmedium. Tekniska problem, som
får till följd att webbplatsen inte är tillgänglig, ger genast effekter i form av
många fler e-brev och telefonsamtal. Om systemet står still en dag innebär det
dessutom märkbara ekonomiska konsekvenser för företaget i form av minskad
orderingång.
Webbplatsen är det enda kommunikationsmedium där det kommer in nya medlemmar utan att det föregåtts av en värvningskampanj. Trots att det inte är vanligt har företaget märkt att antalet nya kunder som registrerar sig på webbplatsen ökar. En nackdel med att kunderna registrerar sig via webben är att företaget
då inte har ett undertecknat dokument som när kunderna anmäler sig via introduktionskuponger (se avsnitt 5.5.1) vilket kan ställa till problem vid en eventuell
tvist om huruvida kunderna har åtagit sig att uppfylla medlemsvillkoren.
Via webbplatsen erbjuds kunderna ett antal fler produkter än via medlemstidningen. Det större utbudet är ett skäl till varför vissa kunder väljer att kommunicera via webbplatsen. Via webbplatsen finns också mer information om de olika
produkterna än via något annat kommunikationsmedium (förutom telefon). För
varje produkt finns dessutom korsreferenser som visar vilka produkter andra
personer som har köpt den förevisade produkten också har köpt. Kunderna kan
också på webbplatsen enkelt se vilka varor som finns i lager och hur snart de kan
levereras. Dessa kan vara några skäl till att beställningssummorna från webbplatsen i genomsnitt är högre än för de andra kommunikationsmedierna. En
kund förklarar varför han föredrar att beställa varor via webbplatsen så här:
Ser hela utbudet och lätt att beställa och avbeställa, bra översikt över
kundkorg.
Manlig kund, 20-29 år
För att kunna beställa varor via webbplatsen måste kunderna logga in med
användarnamn och lösenord. När kunderna är inloggade kan de få tillgång till
kundspecifik information såsom att se status på sin beställning eller vilka tidigare beställningar eller avbeställningar de har gjort. De kan också själva ändra
adressuppgifter eller byta musikkategori på webbplatsen. Användarnamn och
lösenord glöms dock ibland bort av kunderna vilket då ofta resulterar i extra epostkommunikation.
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När kunderna gör sina beställningar via webbplatsen får de leveransbesked via
e-post. Det är en fördel gentemot beställningar som görs via andra kommunikationsmedier där inga leveransbesked ges.
En nackdel, som företaget upplevt i samband med Internets införande och
expansion, är att bedrägerier är mycket vanligare via webben jämfört med andra
kommunikationsmedier. Det noterades särskilt under 2001 då ”alla”, enligt ansvarig för inkassoärenden, verkade tro att de var anonyma på Internet. Något år
senare verkar bedrägerierna dock ha minskat något. På företaget tror de att det
delvis kan bero på de motåtgärder företaget vidtagit. När bedrägerierna ökade
började företaget exempelvis lagra alla besökares IP-adresser8 och de har vid ett
tillfälle lämnat över detta till polisen vilket ledde till att ett brott kunde bindas
till en viss person och att åtal därmed kunde väckas. Anställda på Cd-företaget
besöker också de hemsidor som dessa mindre nogräknade personer använder
sig av för att tipsa varandra om hur man kan gå förbi kontroller på olika företags
webbplatser. På en webbplats delade besökarna exempelvis ut rabattnummer
som var personliga. Denna webbplats stängdes dock ner sedan Cd-företagets vd
varit i kontakt med ansvarig för den aktuella webbplatsen och påtalat att det de
ägnade sig åt var olagligt.
För att kunna kommunicera via webbplatsen måste kunderna naturligtvis ha tillgång till dator med Internetuppkoppling. Det utestänger vissa kunder från att
använda detta kommunikationsmedium. En kund som inte har tillgång till Internet anger att han anser tekniken vara för dyr och att han därför kommunicerar via brev eller telefon. Det finns också kunder som inte har dator hemma men
som kommunicerar via webbplatsen på dagtid, eftersom de har tillgång till dator
på sin arbetsplats. En kund uppger att hon använder webbplatsen för att avbeställa månadens vara ”när jag ändå är ute och surfar”. En annan kund berättar
att han kommunicerar via webbplatsen ”om datorn är på”. Några av kunderna
som har besvarat enkäten uppger att de använde andra kommunikationsmedier
innan de skaffade Internet men att de efter anskaffandet övergått till att alltid
kommunicera via detta medium.
De kunder som främst använder webbplatsen för beställningar och avbeställningar anser att det är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera på. Just att
webbplatsen är tillgängligt dygnet runt framstår som ett annat viktigt argument

8

IP-adress är ett nummer som identifierar en specifik dator.
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för att använda det vid kommunikation med företaget. Två kunder förklarar som
följer varför de kommunicerar via webbplatsen:
Har man Internet är man ej beroende av att ringa mellan vissa tider
och man behöver ej vara beroende av postens tider.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Internet har ”öppet” när jag är ledig.
Kvinnlig kund, 40-49 år
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Cd-företagets webbplats ur ett företagsperspektiv redovisas
i Tabell 5-11.
Tabell 5-11 Möjligheter och hinder vid kommunikation via Cd-företagets webbplats ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Webbplats – möjligheter för Cd-företaget

MC36

Beställning

Att kunder via webbplatsen kan administrera sina beställningar
själva innebär en kostnadseffektiv beställningshantering.

MC37

Beställning

Via webbplatsen kan företaget hittas av nya kunder utan att det
föregås av värvningskampanjer.

MC38

Fråga

Via webbplatsen har företaget möjlighet att presentera mycket
information om produkter och tjänster vilket minskar mängden
kommunikation via andra kommunikationsmedier.

MC39

Beställning

Användning av korsreferenser mellan olika produkter på webbplatsen ökar företagets möjligheter till merförsäljning.

MC40

Fråga

När webbplatsen erbjuder personliga sidor kan kundspecifik information presenteras vilket minskar mängden kommunikation
via andra kommunikationsmedier.

HC35

Fråga

Webbplatskommunikation leder till fler e-brev från kunderna när
de har frågor.

HC36

Samtliga

Vid driftstörningar på webbplatsen ökar kommunikationen via
övriga kommunikationsmedier.

HC37

Beställning

En nackdel med att nya kunder registrerar sig via webbplatsen är
att de inte på ett bindande sätt lovar att uppfylla vissa krav som
när de signerar ett dokument.

HC38

Fråga

Att kunderna glömmer användarnamn eller lösenord leder till
extra kommunikation via andra kommunikationsmedier.

Hinder id.

Webbplats - hinder för Cd-företaget
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HC39

Beställning

Bedrägerier tycks mer vanliga vid beställning via webbplatsen än
via andra kommunikationsmedier.

HC40

Samtliga

Kunder utan Internettillgång kan inte nås av information som
publiceras på webbplatsen.

I Tabell 5-12 presenteras möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Cd-företagets webbplats ur ett kundperspektiv.
Tabell 5-12 Möjligheter och hinder vid kommunikation via Cd-företagets webbplats ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Webbplats - möjligheter för kunder

MC41

Fråga

Via webbplatsen kan kunder själva söka information om företagets produkter.

MC42

Beställning

När korsreferenser finns mellan produkter på webbplatsen kan
det hjälpa kunderna att hitta intressanta produkter.

MC43

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna få information om en vara finns i
lager.

MC44

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna få information om leveranstiden
för varorna.

MC45

Beställning
Fråga

När kunderna kan logga in på webbplatsen kan de få tillgång till
kundspecifik information.

MC46

Beställning
Fråga

Webbplatsen ger kunderna möjlighet att kommunicera alla tider
på dygnet.

Hinder id.

Webbplats - hinder för kunder

HC41

Beställning
Fråga

När det krävs inloggning för att använda företagets webbplats
kan kunder som glömmer sitt användarnamn eller lösenord
hindras från att kommunicera via detta.

HC42

Samtliga

Inköp av dator och Internetuppkoppling upplevs som alltför dyrt
för många kunder vilket hindrar dem från att använda webbplatsen för att kommunicera.

5.5.6 Talsvar på Cd-företaget
Den andra självbetjäningstekniken, talsvar, innebär att kunderna ringer upp ett
nummer där kommunikationen med företagets affärssystem sker via knapptelefon. Talsvar är uppbyggt som en trädstruktur med olika menyer där kunderna
förväntas följa olika alternativa vägar.
Den största fördelen med talsvar, från företagets perspektiv, är att de transaktioner som kunderna kommunicerar via detta kommunikationsmedium registreras
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direkt i affärssystemet, utan någon hantering av kundtjänstpersonal. Den vanligaste transaktionen som utförs via talsvar är avbeställningar. Den övervägande
majoriteten av alla avbeställningar av månadens vara inkommer via detta kommunikationsmedium. Också beställningar görs i stor utsträckning via talsvar.
Nästan hälften av orderingången kommer via talsvar. En negativ aspekt av mediet är dock att den genomsnittliga ordersumman via talsvar generellt är låg. Ett
skäl till detta kan, enligt vd, vara bristen på interaktion och att möjlighet till merförsäljning därmed minskar.
För att underlätta för kunderna att använda talsvar finns det i varje medlemstidning en beskrivning av hur menysystemet är uppbyggt, tillsammans med instruktioner om hur det ska användas (se Figur 5-1).
Ring 012-345 678
Slå ditt medlemsnummer
följt av #

Du har nu kommit till
huvudmenyn. Välj 1, 2, 3

1
Tryck 1 om du vill beställa

2
Tryck 2 om Du vill
avbeställa månadens vara

3
Tryck 3 om du vill ha din
beställning repeterad

Art nr.

1
Tryck 1 om du vill lyssna
på månadens CD.

2
Tryck 2 för att bekräfta
avbeställningen

Art nr.
Art nr.

*
Tryck * om du ångrar din
avbeställning

Figur 5-1 Beskrivning av trädstrukturen för talsvar (Cd-företagets medlemstidning)

Cd-företagets vd upplever att det är svårt att utforma talsvarsstrukturen eftersom det gäller att tänka sig in i de olika behov kunderna kan ha när de använder
talsvar. Han uttrycker det som följer:
Man måste forma talsvar efter en viss meny och kan man [kunden]
inte svara på den frågan så blir kunden undrande. De måste lägga sin
order precis som vi har tänkt.
Vd för Cd-företaget, 2002-05-30
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Trots instruktionerna i medlemstidningen är det dock inte alltid som kunderna
agerar på det sätt som företaget förväntar sig. Företaget uppmanar exempelvis
kunderna att trycka ”*” för att bekräfta en beställning. Efter denna knapptryckning erbjuds kunderna extratjänsten att få produkten levererad redan nästa dag.
Många kunder avslutar dock samtalet utan att trycka ”*”. Det medför att kunderna går miste om möjligheten till denna extra service. Att det är svårt att
kommunicera via talsvar visar följande observationsanteckningar från ett avlyssnat telefonsamtal:
Kunden har gjort en beställning via talsvar, men har fått månadens
CD också. ”Birgitta” informerar om att om man inte avbeställer månadens vara så kommer den automatiskt, även om man beställer andra
varor. Kunden berättar att han i talsvaret fick alternativen att antingen avbeställa månadens vara eller att göra en beställning. Eftersom beställningen kändes mer angelägen valde han det alternativet
och tänkte avbeställa efter beställningen, men det gick inte.
Anteckningar från samtal mellan kund och ”Birgitta”, 2002-04-18
Det är inte möjligt att ge mycket extra tjänster via talsvarssystemet. En information som dock ges är om en beställd vara finns i lager. En fördel som talsvar har
framför många andra kommunikationsmedier är att företaget kan låta kunderna
provlyssna på musiken innan de bestämmer sig för om de vill köpa en cd-skiva.
Kunderna kan lyssna på delar av månadens cd-skiva till en mycket låg kostnad
via talsvar medan de kan lyssna på andra cd-skivor på ett annat telefonnummer
till en betydligt högre kostnad.
Möjligheten att kommunicera med företaget vilken tid på dygnet som helst är en
faktor som gör att många kunder väljer talsvar som kommunikationsmedium.
En kund uttrycker så här varför hon använder talsvar för att kommunicera med
företaget:
Det har varit enklast att beställa och avbeställa produkter på tider när
det passar en själv.
Kvinnlig kund, 30-39 år
För många kunder är det speciellt viktigt att komma ihåg att avbeställa månadens vara i tid. Att kunna göra det vilken tid som helst på dygnet minskar risken
för att det glöms bort. Då medlemstidningen kommer, med erbjudande om
bland annat månadens vara, upplevs det som praktiskt att direkt kunna kommunicera avbeställningar till företaget. En heltidsarbetande kvinnlig kund uttrycker varför hon väljer att kommunicera via just talsvar enligt följande:
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Ja, om det är senare på kvällen och jag går igenom medlemstidningen
brukar jag avbeställa respektive beställa just då för att inte glömma
bort det.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Att det är ett smidigt och snabbt kommunikationsmedium och att det är lätt att
komma fram, utan att behöva stå i telefonkö är andra kommentarer från kunder
som använder detta kommunikationsmedium.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
talsvarskommunikation på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 5-13.
Tabell 5-13 Möjligheter och hinder vid talsvarskommunikation på Cd-företaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Talsvar – möjligheter för Cd-företaget

MC47

Beställning

Beställningar som kunder gör via talsvarssystemet registreras
direkt i affärssystemet vilket möjliggör en kostnadseffektiv hantering av beställningar.

MC48

Beställning
Fråga

När talsvarsstrukturen beskrivs grafiskt för kunderna kan deras
möjlighet att använda kommunikationsmediet öka.

MC49

Beställning
Fråga

Via talsvar kan företaget låta kunderna provlyssna
ljudprodukter, vilket kan öka möjligheterna till försäljning.

MC50

Beställning
Fråga

Via talsvar kan företaget styra vilken information de vill att kunderna ska kommunicera och därmed begränsa mängden information att hantera.

Hinder id.

på

Talsvar - hinder för Cd-företaget

HC43

Beställning

Möjligheter till merförsäljning är mycket små via talsvar på
grund av svårigheten att presentera mycket information.

HC44

Beställning

Den genomsnittliga ordersumman via talsvar är generellt låg.

HC45

Beställning
Fråga

Det kan vara svårt att strukturera talsvarsmenyer tillräckligt tydligt.

HC46

Beställning
Fråga

Via talsvar är företagens möjlighet att presentera information
mycket begränsad.

HC47

Beställning
Fråga

När kunderna inte följer de alternativa vägar som företaget tänkt
sig via talsvarsmenyn kan företaget inte kommunicera den information de önskar via talsvar.

I Tabell 5-14 presenteras de möjligheter och hinder som identifierats vid talsvarskommunikation på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
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Tabell 5-14 Möjligheter och hinder vid talsvarskommunikation på Cd-företaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Talsvar – möjligheter för kunder

MC51

Beställning
Fråga

Via talsvar kan kunderna få information om en vara finns i lager.

MC52

Beställning

Via talsvar kan kunderna provlyssna på ljudprodukter innan de
bestämmer sig för att köpa.

MC53

Beställning
Fråga

Talsvar möjliggör för kunderna att kommunicera med företaget
dygnet runt.

MC54

Beställning

Via talsvar kan beställningar och avbeställningar kommuniceras
snabbt.

Avbeställning
MC55

Beställning
Fråga

Hinder id.

Vid talsvarskommunikation behöver kunder inte stå i telefonkö.
Talsvar - hinder för kunder

HC48

Beställning
Fråga

Det kan vara svårt
talsvarsstrukturen.

HC49

Beställning
Fråga

Kunderna kan gå miste om information om de inte följer instruktionerna i talsvarsmenyn.

5.6

för

kunder

få

en

överblick

över

Sammanfattning av de studerade kommunikativa

handlingarna på Cd-företaget
I kapitlet har resultat från fallstudien på Cd-företaget redovisats enligt de
kommunikationsmedier som företagets kunder erbjuds använda. I detta avslutande avsnitt sammanfattas dessa enligt de kommunikativa handlingarna beställningar och avbeställningar, frågor och klagomål. Avslutningsvis presenteras
en matris över via vilka kommunikationsmedier som respektive kommunikativ
handling kan genomföras och vilka av dessa som föredras av kunder och av Cdföretaget.

5.6.1 Beställningar och avbeställningar på Cd-företaget
Beställningar till Cd-företaget kan göras via alla de kommunikationsmedier som
företaget erbjuder sina kunder. Den första beställningen kunderna gör är ofta via
en introduktionskupong där de med sin namnteckning förbinder sig att fullfölja
vissa åtaganden såsom att beställa ett visst antal varor under en bestämd tid.
Många av dessa kuponger kräver en del manuell hantering trots att de skannas
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för att kunna registreras direkt i affärssystemet. Det beror på att avläsningsverktygen har svårt att tyda handskriven text.
När kunderna väl är medlemmar får de beställningssedlar med de månatliga utskicken. Dessa innehåller förtryckta kunduppgifter vilket gör att flera av dessa
kan läsas in direkt i systemet. Om kunderna skrivit fel artikelnummer måste
dock även dessa beställningar hanteras manuellt. Brev och fax används mycket
sällan för att göra beställningar. Via fax sänds främst beställningssedlar, som
skannas och hanteras i en datorapplikation. Beställningar via e-post är också
sällan förekommande. Beställningar som kommuniceras via telefon går ofta
snabbt att hantera om kunderna vet vad de vill ha. Om kunderna har frågor i
samband med beställning använder de helst telefon. Annars är talsvar och
webbplatsen kommunikationsmedier som kunderna uppskattar för beställningar. Talsvar är det kommunikationsmedium som kunderna använder i allra
störst utsträckning när de ska avbeställa månadens vara eftersom det låter dem
kommunicera snabbt och när som helst på dygnet vilket är extra uppskattat för
att avbeställa en vara före ett visst datum.
De kommunikationsmedier som företaget föredrar att kunderna använder för
beställningar är webbplatsen och talsvar eftersom dessa registreras direkt i affärssystemet vilket innebär en mycket kostnadseffektiv beställningshantering.
Företaget styr därför medvetet kunderna mot att använda dessa kommunikationsmedier i högre utsträckning. Korsreferenser mellan produkter på webbplatsen uppmuntrar till merköp. Företaget uppmuntrar kunderna att använda talsvar genom att grafiskt presentera en tydlig struktur i varje medlemstidning och
användning av webbplatsen uppmuntras genom att där erbjuda fler produkter
och erbjudanden samt genom att vid inloggning ge tillgång till personspecifik
information. Genom begränsade öppettid för telefonbetjäning samt att låta kunderna stå för porto för beställningssedlarna bidrar företag inte heller till att öka
intresset för dessa kommunikationsmedier.

5.6.2 Frågor på Cd-företaget
Om kunderna har frågor till företaget kan de använda samtliga
kommunikationsmedier utom beställningssedlar. Via talsvar kan kunderna endast få svar på om en vara finns i lager. Av återstående kommunikationsmedier
är brev det minst frekvent använda för att ställa frågor. E-post och telefon är de
sätt som främst används av kunderna när de vill få svar på sina frågor.
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Via företagets webbplats kan kunderna själva söka svar på många frågor om
produkter och tjänster. Frågor som kunder ställer före beställningar är ofta produktspecifika medan frågorna de har efter beställningar ofta är kundspecifika.
Eftersom webbplatsen kräver inloggning får kunderna här även kundspecifik
information såsom information om betalningar och tidigare beställningar. Företaget föredrar att kunderna hittar svar på sina frågor på webbplatsen. Om frågorna är enkla, som många av Cd-företagets kunders frågor är, ser företaget
gärna att de kommunicerar via e-post eftersom e-post kan hanteras när det finns
tid. När frågorna är mer komplicerade vill de istället att kunderna använder telefonen eftersom det är enklare att ställa följdfrågor och därmed reda ut kundernas
frågor vid ett tillfälle.

5.6.3 Klagomål på Cd-företaget
Om kunderna vill framföra klagomål kan de använda brev, fax, e-post, eller telefon. Det kommunikationsmedium som främst föredras av de tillfrågade kunderna för klagomål är telefon. Med den personliga kommunikationen är de säkra
på att någon har tagit emot deras missnöje och de flesta anser att det är enklare
att reda ut oklarheter vd muntlig kommunikation. Även företaget föredrar att
kunder som är irriterade kontaktar dem per telefon eftersom det låter dem
lyssna på kundernas tonläge och känna av om de lyckas få kunderna belåtna. Att
kommunikationen via e-post är skriftlig gör att vissa kunder föredrar e-post för
att kommunicera missnöje eftersom de gärna vill få skriftliga svar.

5.6.4 Sammanställning av Cd-företagets kundkommunikation
I nedanstående affärshandlingsmatris (Johansson & Axelsson, 2004, 2005) visas
en sammanställning av de kommunikationsmedier som Cd-företaget erbjuder
sina kunder samt vilka av de studerade kommunikativa handlingar som är möjliga att realisera via dessa (se Tabell 5-15). Dessutom redovisas vilka
kommunikationsmedier som företag ( ) och kunder (☺) föredrar för respektive
kommunikativ handling.
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Tabell 5-15 Kommunikationsmedier tillgängliga för de studerade kommunikativa handlingarna på Cd-företaget.
Beställningssedel

Brev

Fax

E-post

Telefon

Beställning

X

X

X

X

X

X

☺

X

☺

Avbeställning

X

X

X

X

X

X

☺

X

☺

Frågor

X

X

Klagomål

X

X

X = tillgängligt,

Webbplats

X☺

X
X

X

☺

= föredras av Cd-företaget, ☺= föredras av kunder
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Kapitlet behandlar den andra av de tre fallstudier som genomförts inom ramen för denna
avhandling. Klädföretaget skiljer sig från Cd-företaget i och med att produkten är av en
helt annan typ och att Klädföretagets kunder inte är medlemmar i någon kundklubb och
därför inte måste kommunicera med företaget varje månad om de inte vill få hem en vara.
Detta är en väsentlig skillnad som påverkar kommunikationsmönstret. I kapitlet beskrivs
och analyseras hanteringen av kundkommunikation via olika kommunikationsmedier och
möjligheter och hinder för varje kommunikationsmedium identifieras. Kapitlet är därmed
en del i uppfyllandet av forskningsfrågorna ett och två. Kapitlet inleds med en kortfattad
beskrivning av Klädföretagets verksamhet. Därefter beskrivs kundtjänstavdelningen och
de IT-system de använder. En beskrivning av kundkommunikationen via de olika kommunikationsmedierna följer därpå och redovisas i olika avsnitt där varje avsnitt avlutas
med en tabell över de identifierade möjligheterna och hindren. Kapitlet avslutas med en
sammanställning över de kommunikationsmedier som används av Klädföretagets kunder
för beställningar, frågor och klagomål, samt vilka kommunikationsmedier som föredras
för respektive kommunikativ handling av kund och av företaget. I kapitel åtta analyseras
resultaten från fallstudien på Klädföretaget i relation till de andra två fallstudierna, som
presenteras i kapitel fem och sju.

6.1

Klädföretagets verksamhet

Klädföretaget är ett traditionellt svenskt postorderföretag som grundades för
cirka 50 år sedan. Företaget tillhör sedan drygt 30 år en större postorderkoncern
med säte i Europa. Företaget finns i en mellanstor svensk stad och har, förutom i
Sverige, även försäljning i två andra länder. Studien behandlar dock endast den
del av verksamheten som omfattar den svenska marknaden. Klädföretaget har
totalt cirka 250 anställda.
Klädföretagets huvudsakliga målgrupp är kvinnor mellan 25 och 45 år och drygt
80 procent av Klädföretagets kunder är just kvinnor. Klädföretagets produkter är
kopplade till den miljö som målgruppen lever i. Namnet Klädföretaget har valts
eftersom kläder är företagets huvudsakliga produkt. Hemtextil, hemelektronik
och möbler ingår också i företagets produktsortiment.
Företagets produktutbud presenteras för kunderna två gånger per år när de
stora säsongskatalogerna, vår/sommar respektive höst/vinter, skickas till registrerade kunder. Mellan dessa två utskick får kunderna också mindre kataloger.
Produktutbudet presenteras även på företagets webbplats. Utöver postorder-
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verksamheten har företaget en butik i anknytning till det svenska lagret där de
säljer ett begränsat utbud, främst rabatterade varor. Försäljningen i butiken utgör en ytterst liten del av företagets omsättning och ingår inte i studien eftersom
kommunikationen med kunderna där sker ansikte mot ansikte.
De produkter som säljs av Klädföretaget lagerhålls både i Sverige och av
moderföretaget i ett annat europeiskt land. Vissa varor, såsom möbler, tillverkas
på beställning och levereras direkt från producenten till kunderna. När beställningar omfattar varor som lagerhålls både i Sverige och hos moderföretaget
samordnas packningen och samtliga varor levereras i en försändelse till kunderna, såvida inte någon vara är restnoterad. Då delas leveransen upp i flera försändelser. Leverans till kunderna görs av Posten, Privpak och DHL. Den största
leverantören är DHL och de övriga två tillsammans står för ungefär lika stor del.
Klädföretagets kunder kan betala sina varor via konto, faktura eller lösa ut dem
mot postförskott. Kunder som vill slippa postförskottsavgiften kan ansöka om
konto- eller fakturabetalning. Med fakturabetalning betalar kunderna varuleveransen nästföljande månad och med konto delas kostnaderna för levererade varor upp i mindre delar som betalas varje månad under ett bestämt antal månader.

6.2

Studien på Klädföretaget

Studien på Klädföretaget genomfördes under 2004. Metoder för insamling av
data har varit observationer, intervjuer, dokumentstudier samt en enkätstudie
bland företagets kunder. Dokument som har studerats har bland annat varit ebrev, produktkataloger, diverse kundutskick, företagets webbplats samt intern
statistik från företaget.
Observationerna har gjorts på kundtjänstavdelningen med huvudsakligt fokus
på de anställdas arbete med e-post och telefonkommunikation. Intervjuer har
genomförts med kundtjänstansvariga, kundtjänstanställda samt anställd och ansvarig för IT-avdelningen. För att undersöka kundernas synpunkter på och erfarenheter av att kommunicera med Klädföretaget gjordes en enkätundersökning
(se bilaga 4). Enkäten skickades till 200 av företagets kunder. Fördelning av de 80
respondenternas ålder och kön redovisas i Tabell 6-1.
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Tabell 6-1 Enkätsvar fördelade per kön och per åldersgrupp.

Totalt

Fördelat per
åldersgrupp

Kvinnor

Män

74

6

20–29

30–39

40–49

>50

9

20

18

27

20–29

30–39

40–49

>50

1

2

3

Av respondenterna är 50 % heltidsarbetande, 20 % arbetar deltid och 15 % är
pensionärer. Övriga är studerande, arbetssökande eller annat. För en närmare
beskrivning av fallstudiens genomförande hänvisas till kapitel två.

6.3

Kundtjänstavdelningen på Klädföretaget

Kundtjänstavdelningen har cirka 60 anställda. De flesta av dessa arbetar deltid
och många tjänstgör enbart vid stora försäljningstoppar. Alla fast anställda är
kvinnor och de flesta av dessa har arbetat i företaget mer än tio år. Antalet personer som arbetar samtidigt varierar mycket. Det styrs av kampanjer. Det är flest
personer som arbetar samtidigt veckorna efter att de stora säsongskatalogerna
skickats ut. Perioderna mellan dessa försäljningstoppar arbetar som mest 15 personer samtidigt. För kundtjänstavdelningens operativa verksamhet ansvarar två
kundtjänstansvariga. De har båda en bakgrund som anställda vid kundtjänstavdelningen.
Klädföretaget har en särskild reklamationsavdelning inom kundtjänstavdelningen. Där arbetar fyra personer. De hanterar reklamationsärenden som övrig
personal inte klarar av eller inte hinner lösa själva. De handhar också kreditreklamationer samt alla reklamationsärenden som rör möbler och andra tyngre varor.
Uppdelning av kunder i olika segment görs i marknadsföringssyfte.
Marknadsenheten använder den till olika erbjudande och gör olika utskick exempelvis till kunder som är de bästa kontokunderna eller bäst kontantbetalande
kunder. Klädföretagets kundtjänstavdelning gör dock ingen gradering av kunderna de kommunicerar med. De anser att alla kunder ska få samma service när
de kontaktar dem. Den information om kunderna som finns registrerad i affärssystemet används dock i samband med kundkontakter. Beroende på hur väl
kunderna skött sitt konto, det vill säga om de betalat i tid, kan exempelvis uppskjutande av betalning beviljas, om kunderna efterfrågar det. Också för att be-
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sluta om kompensationer i form av gratis frakt, om en kund är missnöjd, används informationen som finns om kunderna i affärssystemet.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för de flesta kundtjänstanställda är att ta
emot telefonsamtal. När huvudkatalogerna just har skickats ut består deras arbete mest i att ta emot och registrera beställningar. Andra arbetsuppgifter de har
är att registrera beställningssedlar som ankommit med post eller fax (se avsnitten 6.5.1 och 6.5.2). Kundtjänstanställda ringer också upp kunder som inte har
betalat sina räkningar i tid. En annan uppgift är att per brev informera kunder
som fortfarande har restnoterade varor sex veckor efter beställning. Om kunderna fortfarande är intresserade av varan måste de göra en ny beställning.
Kontakten mellan anställda och kundtjänstansvariga är tät. Därför fångas kunders klagomål och frågor ofta upp och åtgärdas när de uppstår. Personalen har
också möjlighet att ta upp problem eller oklarheter som kommuniceras från
kunderna vid de informationsmöten som kundtjänstansvariga håller med de anställda ungefär var tredje vecka. Förutom att diskutera händelser vid kundkontakter informeras personalen om innehållet i nya trycksaker och aktiviteter så att
de är informerade om vilken typ av frågor och beställningar de kan förvänta sig
den närmaste tiden. Dessa informationsmöten syftar främst till att personalen
ska vara så väl informerad att kunderna inte behöver kopplas vidare till någon
annan för att få svar på sina frågor.
Kundtjänstanställda som nämns i kapitlet är ”Greta”, ”Helena”, ”Inger” och
”Jenny”. De är alla i övre medelåldern och har arbetat på Klädföretaget mellan
18 och 29 år. Eftersom respondenterna garanterades anonymitet vid studiens genomförande används inte deras verkliga namn.

6.4

Klädföretagets IT-system

Klädföretaget har en mängd olika IT-system såsom personalplaneringssystem,
tullsystem och marknadssystem. Det IT-system som främst är kopplat till försäljning och kundkommunikation är ett affärssystem som har utvecklats av den
egna IT-avdelningen. Huvudkomponenterna i det är Postorder och Finans. I
postorderdelen hanteras kunder och produkter. I finansdelen hanteras allt som
rör kundernas betalningar. Systemet innehåller också information om leverantörer och distributörer. Affärssystemet är dessutom kopplat till externa lager och
till det utländska moderbolaget.
Det som lagras om företagets kunder i affärssystemet är namn, adress och om de
har konto hos företaget. Information om hur mycket kunderna har handlat för
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och hur mycket de har returnerat för lagras också. För kontokunder lagras även
information om skuldens storlek samt avbetalningarnas antal och storlek. Uppgift om hur hög skuld en kund har haft som högst finns också i systemet. Därutöver ger systemet möjlighet att lägga in fritext. Denna möjlighet används när en
kundtjänstanställd anser att något från en viss kundkontakt behöver vidareföras.
Det kan till exempel vara ett meddelande till returavdelningen som beskriver
varför en viss vara returneras. Om den är defekt ska den antingen reklameras
hos leverantören eller kasseras. Ett annat exempel på meddelande är om en anställd vill att en kund ska kopplas till just denne om kunden återkommer i ett
visst ärende. Det görs främst vid komplicerade ärenden för att kunderna inte ska
behöva förklara sina problem upprepade gånger. Information som skrivs in i
fritextfältet föreslås, som standard, att ligga kvar i ett år i systemet. De anställda
kan dock välja att öka eller minska denna tid.
De anställda vid Klädföretagets kundtjänstavdelning använder kundinformationen i affärssystemet när de kommunicerar med kunderna. De tar alltid fram
kundinformationen så snart kunderna har identifierat sig. När kommunikationen sker via telefon läser de anställda informationen under tiden som de kommunicerar med kunderna. När kommunikationen sker via e-post växlar personalen skärmbild mellan e-postsystemet och affärssystemet. Information som är
intressant för den anställde är till exempel om kunderna har några betalningsanmärkningar sedan tidigare.
Klädföretaget har en webbplats sedan 1997. Den har utvecklats i flera steg. Till
skillnad mot affärssystemet har webbgränssnittet utvecklats av ett externt konsultföretag. Klädföretaget har dock beslutat att själva utveckla ett nytt webbgränssnitt. Det görs i första hand för att de själva ska kunna styra utveckling och
underhåll av detta kommunikationsmedium, som används i allt högre utsträckning av företagets kunder. En annan fördel de ser med en egenutvecklad webbplats är att det blir enklare att integrera den med affärssystemet. Nyutvecklade
funktioner i affärssystemet ska med det nya gränssnittet kunna integreras med
webbplatsen utan omvägen via konsulter.
E-postsystemet som företaget använder är helt fristående från övriga system.

6.5

Kundkommunikation på Klädföretaget

En stor del av kommunikationen från företaget till kunderna handlar om att
informera. Företaget kommunicerar huvudsakligen genom de produktkataloger
de skickar till sina kunder. Där finns information om företagets produkter och
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tjänster. Dessutom informeras kunderna via olika trycksaker. När information
som går ut till kunderna är oklar eller felaktig visar det sig i en ökad mängd
kommunikation från kunderna. Ett utskick som orsakar mycket extrakommunikation från företagets kunder är retursedeln som skickas med varje leverans.
Trots att det på retursedeln står beskrivet hur kunderna ska hantera eventuella
returer är det många som hör av sig för att fråga hur de ska gå till väga. Det är
frågor som vore överflödiga om informationen varit tydligare. Ett annat utskick
som görs till kunderna är leveransbesked. Det skickas till kunderna om någon
förändring i den ursprungliga beställningen görs. Det kan till exempel vara att
en vara är slutsåld, blivit restnoterad eller har förändrat leveransdatum. All sådan information skickas brevledes till kund. Den enda information som skickas
via e-brev, förutom svar på kunders e-brev, är leveransbekräftelse om kunderna
beställt via Internet.
Ett relativt nytt sätt att sända information till kunderna på är sms. Kunder som
gör sin beställning via telefon erbjuds att få leveransmeddelande per sms istället
för brev, när varorna har levererats till uthämtningsstället. Meddelandet innehåller en kod som kunderna anger som kvittering vid uthämtningen av försändelsen. Med detta tror Klädföretaget att kunderna ges större möjlighet att hämta
ut sina paket samma dag som de anländer i och med att de kan aviseras innan de
åker hem från arbetet och inte först måste åka hem och kontrollera brevlådan för
att därefter bege sig till Posten. Sms används inte för någon annan kommunikation än just leveransavisering.
När kunderna vill kommunicera med Klädföretaget har de följande kommunikationsmedier att välja mellan:
− Brev och beställningssedlar (som skickas via post eller fax)
− E-post
− Telefon
− Webbplatsen
− Talsvar
Av dessa kommunikationsmedier betjänar kunderna sig själv helt och hållet via
webbplatsen och talsvar och kundtjänstavdelningen kommer inte i kontakt med
dessa ärenden om inget problem uppstår. Övriga kommunikationsmedier hanteras av personalen på kundtjänstavdelningen.
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Kundtjänstavdelningen har personlig telefonbetjäning mellan klockan 8:00 och
21:00 på vardagar och från klockan 10:00 till 15:00 på lördagar och söndagar. Inte
alla kundernas frågor kan besvaras direkt av den som tar emot e-brev eller telefonsamtal. Ibland behövs kunskapen från personer från andra avdelningar, exempelvis tekniska frågor om radioapparater eller lite mer komplicerade frågor
om konton. För att kunna besvara så många av kundernas frågor som möjligt har
telefontiden för faktura och övriga frågor begränsats till klockan 17:00 på vardagar. Utanför denna tid är det mest beställningar som rings in. Det är ett sätt att
ge kunderna bra service men också att minska personalkostnaderna.
Tidigare besvarade kundtjänstanställda e-brev under samma tider som telefonsamtal. För en tid sedan drog företaget dock ner tiden för bemanning av e-brev.
Det berodde dels på att de hade svårt att tekniskt lösa att flera personer besvarade e-brev och dels berodde det på att de inte fick fler e-brev än att de utan problem hann besvara alla som inkom under helgen efterföljande måndag. De personer som tidigare besvarade e-brev men som nu enbart svarar i telefon tycker
att det är en förbättring för kunderna. Många av dem var aldrig positivt inställda
till kommunikationsmediet och tyckte det var fel att de var tvungna att besvara
e-brev när det fanns kunder som väntade i telefonkö. Numera besvaras e-brev
enbart mellan klockan 8:00 och 16:00 måndag till fredag.
Klädföretaget säger sig inte ha någon strategi för att styra kunderna mot ett
speciellt kommunikationsmedium. Visserligen har kunderna mer och mer börjat
kommunicera via webbplatsen men det är inte på grund av uppmuntran från
företaget utan företaget har, enligt kundtjänstansvariga, dragit nytta av den generella trenden att använda webbplatsen i allt högre utsträckning. Mer än att se
webbplatsen som ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med kunderna tror
kundtjänstansvariga att möjligheten att beställa via Internet och dygnet runt
lockar en ny kundgrupp.
Den generella fördelningen av kundinitierad kommunikation via de olika
kommunikationsmedierna har tyvärr inte varit tillgänglig. I Tabell 6-2 visas
fördelningen av antalet inkommande beställningar under en vecka i mars 2004.
Antalet beställningar är strax efter utskick av säsongskatalogerna mycket högre
men fördelningen är i paritet med den kundtjänstansvariga anger på årsbasis.
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Tabell 6-2 Fördelning av beställningar via de olika kommunikationsmedierna under en vecka i mars 2004.
Kommunikationsmedium

Andel av antal
beställningar

Antal beställningar per
kommunikationsmedium

Telefon

53 %

12 000

Brev & beställningssedlar

25 %

5 700

Webbplatsen

19 %

4 300

Talsvar

4%

816

E-post är inte ett prioriterat kommunikationsmedium på Klädföretaget. De vill
inte uppmuntra kunderna att använda detta sätt att kommunicera. Företaget ser
e-post som ett komplement till telefonsamtalen och hoppas minska andelen ebrev i framtiden. På en direkt fråga till en av kundtjänstansvariga menar hon att
företaget naturligtvis hellre ser att kunderna skickar ett e-brev än att de blir irriterade över de långa telefonköerna, men e-post ses generellt som ett mycket
tidskrävande medium.
I följande avsnitt beskrivs och analyseras hanteringen av de kommunikationsmedier som används på Klädföretaget. För varje kommunikationsmedium har möjligheter och hinder identifierats, både utifrån företagets och utifrån kundernas
perspektiv. Möjligheterna och hindren redovisas i tabeller per kommunikationsmedium och där anges till vilka kommunikativa handlingar de kan hänföras (beställning, fråga eller klagomål). Varje möjlighet och varje hinder har getts
en kod för att enkelt kunna hänvisa till dem senare i avhandlingen. Första bokstaven i koden anger om det är en möjlighet (M) eller ett hinder (H). Efterföljande bokstav identifierar företaget, i detta kapitel K för Klädföretaget. Möjligheterna och hindren är numrerade i kronologisk ordning för respektive företag
och med möjligheter för sig och hinder för sig. Tabellerna redovisas i slutet av
varje avsnitt.

6.5.1 Brev och beställningssedlar på Klädföretaget
Med produktkatalogerna som Klädföretaget skickar till sina kunder följer
beställningssedlar som kunderna kan använda för att skicka sina beställningar.
Det är främst denna typ av brevförsändelser som företaget tar emot. Cirka 20
procent av beställningarna kommer via beställningssedlar och liknande. En förklaring till att det är så stor andel är att vissa erbjudanden endast accepteras via
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tryckta medier. Ett exempel är värvande av nya kunder där den värvande kunden får ett antal lotter som tack för hjälpen. De administrativa rutinerna är planerade så att värvningen endast kan registreras om kunderna använder den särskilda kupongen för detta. Företaget överväger dock att ändra dessa rutiner. De
inser att det kan vara ett hinder för vissa kunder att behöva fylla i en beställningssedel och komma ihåg att posta den i tid. Ett annat skäl till att beställningssedlarna är många är möjligtvis att kunderna inte behöver betala porto när de
skickar dem och därmed slipper se till att ha frimärke. Avgiften för portot läggs
istället på slutleveransen.
Ifyllda beställningssedlar registreras av ett externt företag. För att de ska kunna
kontrollera att angivna artikelnummer är korrekta får detta ”stansningsföretag”
en uppdaterad artikeldatabas en gång per vecka. En datafil med både registrerade och icke kompletta beställningar skickas från stansningsföretaget till Klädföretaget en gång per dag, där felaktiga beställningar kompletteras av kundtjänstpersonalen. Exempel på felaktigheter som kan förekomma på beställningssedlarna, eller som systemet reagerar på, är att någon beställer 20 meter tyg eller
att en kund anger kreditbetalning trots att denne inte genomgått prövning för att
bli kreditkund. Åtta till tio procent av beställningssedlarna behöver gås igenom
igen för att tolka det kunderna har skrivit. Detta medför mycket merarbete för
Klädföretaget.
Kunderna anger olika skäl till varför de föredrar att använda beställningssedlar
när de beställer varor. Trots att Klädföretaget har generösa öppettider kan tiden
vara en avgörande faktor. På frågan om tiden påverkar val av kommunikationsmedium svarar en kund så här:
Yes! Jag jobbar jättemycket, har inte möjlighet att ringa från jobbet
därför skickar jag brev. Är jag ledig ringer jag.
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
Att fylla i en blankett och skicka in kan för vissa kunder vara ett bekvämt sätt att
kommunicera i och med att det inte innebär någon personlig kontakt. En kund
har följande skäl för varför hon helst använder beställningssedlar:
Har svårt att tala m. nya människor.
Kvinnlig kund, 20-29 år
Om en beställning görs via beställningssedel vet inte kunderna om de beställda
produkterna finns i lager. Det påtalas av kunder som en negativ aspekt av att
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beställa på detta sätt. Kunderna får inte heller någon information om leveranstid
vid användning av beställningssedel. En kund skriver så här:
Via brev vet man ej leveranstiden eller om varan finns.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Frågor och klagomål inkommer ibland i vanliga brev till företaget. De är dock
inte frekventa. Ibland skriver missnöjda kunder långa brev och förklarar vad
som hänt vid en kontakt med företaget eller om de haft problem med en produkt. Då väljer företaget ofta att ringa upp kunderna för att visa engagemang
och för att eventuellt reda ut oklarheter. Särskilt då kunderna har klagomål föredrar kundtjänstansvariga att reda ut det via telefon hellre än via brev. En av
kundtjänstansvariga uttrycker det så här:
Så är det ju inte en fråga utan ett långt brev och så är det mycket att:
så var det. De vill ha förklaring på det och så vidare. Då tycker man
nästan att… Vi tror att kunden uppskattar att vi ringer upp och säger: Hej ”Klädföretaget” vi har fått ett brev från dig och du har de här
frågorna. Och sedan att vi reder ut det här tillsammans, än att formulera sig i ett skrivet brev.
Kundtjänstansvarig, 2004-04-21
Ett skäl för varför kunderna kanske föredrar att uttrycka sig i brev istället för per
telefon när de vill framföra klagomål beskrivs av en av kundtjänstansvariga:
Det kan ju vara svårt att ringa och skälla på någon. Och man kan bli
kopplad hit och dit och vem ska jag fråga efter. Skriver du ett brev ja
då är det deras uppgift att se till att rätt person får det och den personen kommer att kontakta mig.
Kundtjänstansvarig, 2004-04-21
Om kunderna skriver för att förklara sitt problem överlåter de till företaget att
framföra det till rätt person eller avdelning och riskerar inte att skälla ut fel person.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och beställningssedlar på Klädföretagets ur ett företagsperspektiv redovisas i Tabell 6-3.
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Tabell 6-3 Möjligheter och hinder vid kommunikation via brev och beställningssedlar på Klädföretaget ur ett
företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och beställningssedlar - möjligheter för Klädföretaget

MK1

Beställning

Registrering av beställningar via beställningssedlar kan läggas ut
på ett externt företag.

Hinder id.

Brev och beställningssedlar - hinder för Klädföretaget

HK1

Beställning

Felaktiga uppgifter i beställningssedlar medför tidskrävande
merarbete.

HK2

Klagomål

Det upplevs ofta som svårt att per brev formulera sig tillräckligt
tydligt vid svar på missnöjda kunders brev.

HK3

Samtliga

Långa handskrivna brev är tidskrävande att hantera.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och beställningssedlar på Klädföretaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell 6-4.
Tabell 6-4 Möjligheter och hinder via brev och beställningssedlar på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och beställningssedlar – möjligheter för kunder

MK2

Beställning

När kunderna inte behöver betala porto vid insändande av
beställningssedlar slipper de skaffa frimärken och användningen
blir därmed enklare.

MK3

Beställning

Med beställningssedlar kan kunderna skicka sina beställningar
när som helst på dygnet.

MK4

Klagomål

Det kan upplevas som enklare för kunderna att formulera klagomål i brev då det inte kräver direkt personlig kommunikation.

MK5

Klagomål

När kunder framför klagomål via brev överlämnar de till företaget att se till att ansvariga blir informerade om problemet.

MK6

Beställning

Via beställningssedlar ges kunder möjlighet att kommunicera
kortfattat i skrift.

MK7

Samtliga

Via brev kan kunderna uttrycka sig fritt.

HK4

Beställning

När beställning görs via beställningssedel får kunderna inte
information om en vara finns i lager eller är slutsåld.

HK5

Beställning

När beställning görs via beställningssedel får kunderna ingen
information om leveranstid.

Hinder id.

Brev och beställningssedlar - hinder för kunder
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6.5.2 Brev och beställningssedlar via fax på Klädföretaget
Få kunder skickar fax till företaget. Endast åtta av de 80 kunder som besvarade
enkäten har någon gång kommunicerat via fax och då var det just beställningar
de hade skickat. Beställningssedlar som skickas via fax behandlas på samma sätt
som de som skickas via posten. Samma problem som förknippas med beställningssedlar är därför aktuella även för faxen. Om kunderna anger fel artikelnummer eller har skrivit något annat fel innebär det merarbete för företaget. Den
manuella registreringen av dessa beställningar tar också mycket resurser i anspråk.
Via fax, liksom via brev, får kunderna inte veta om en vara finns i lager vilket
upplevs som en brist enligt följande kund:
Använder mest fax – telefon när jag omgående vill veta om varan
finns.
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
Klädföretaget skickar sällan fax till kunderna. Om kunderna begär bruksanvisning eller dylikt för någon produkt används däremot faxen ofta som kommunikationsmedium. Ett skäl till att faxen lämpar sig väl för detta är att manualerna
till företagets olika produkter inte finns i digitalt format. Annars skulle e-brev
kunna vara ett alternativt medium.
En sammanställning över de möjligheter som identifierats vid kommunikation
via fax på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i Tabell 6-5.
Tabell 6-5 Möjligheter vid kommunikation via fax på Klädföretaget ur företagets perspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Fax – möjligheter för Klädföretaget

MK8

Beställning
Fråga

Fax kan vara ett lämpligt kommunikationsmedium för att skicka
bruksanvisningar eller dylikt.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
faxkommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell
6-6.
Tabell 6-6 Möjligheter och hinder vid kommunikation via fax på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Fax - möjligheter för kunder

MK9

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.
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Hinder id.

Fax - hinder för kunder

HK6

Beställning

När kunderna gör sina beställningar via fax får de inte veta om
varorna finns i lager.

HK7

Beställning

När kunderna gör sina beställningar via fax får de inte veta när
varorna beräknas levereras.

6.5.3 E-post på Klädföretaget
E-brev kan skickas till företaget i två former. Dels kan det skapas i vanliga epostprogram och dels kan e-brev skapas genom att kunderna fyller i ett formulär
på Klädföretagets webbplats. Mellan 60 och 70 procent av e-breven som företaget tar emot genereras på företagets webbplats.
Alla e-brev som mottas från företagets kunder besvaras. Det finns ingen policy
för att e-brev ska besvaras inom en viss tidsrymd, men enligt uppgifter från
kundtjänstansvariga besvaras de flesta e-brev samma dag de mottas eller nästföljande dag. I studien av e-post ingår en analys av 142 e-brev som skickades
från företaget under en dag (2004-03-10)9. Av de analyserade e-breven hade enbart 16 ankommit föregående dag innan klockan 16, vilket visar att uppgifterna
från kundtjänstansvariga stämde under denna dag. Bland e-breven som inkom
under hela den aktuella veckan var det endast de kunder som skickat e-brev under helgen som fick vänta mer än 24 timmar på svar.
I genomsnitt mottar Klädföretaget mellan 150 och 200 e-brev per dag från sina
kunder. Mängden varierar dock kraftigt. Vissa dagar mottas så få som 30 e-brev
och andra kan det vara upp emot 500. Liksom övriga kommunikationsmedier
beror variationen i antal på närheten i tiden till utskick av produktkatalogerna.
Från att ha varit flera som besvarade e-brev på företaget är det nu i huvudsak en
enda person som har detta som sin arbetsuppgift. Det finns ett fåtal andra personer som besvarar e-brev om mängden obesvarad e-brev skulle bli stor eller om
den ordinarie personen är ledig.
När Klädföretaget övergick till att enbart besvara e-brev på vardagar mellan kl.
8:00 och 16:00 (se avsnitt 6.5 ovan) införde de autogenererade brev som svar på
varje e-brev. I det autogenererade e-brevet står tiderna för besvarande av e-brev.

En veckas e-post från Klädföretagets kunder har ingått i studien. Av dem valdes slumpmässigt
e-posten från onsdagen den 10 mars 2004 för detaljerad analys.
9
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Trots att det inte informerar kunderna om när de kan räkna med svar ger det en
indikation om när kunderna tidigast kan förvänta sig ett svar från företaget.
Skickas ett e-brev på helgen inser kunderna av meddelandet att svar inte kan erhållas förrän tidigast följande vardag. Detta görs för att undvika att kunderna
blir irriterad över för lång väntetid på svar på e-brev.
Av de 142 analyserade e-breven skickades 25 mellan klockan 21:00 dagen innan
och klockan 08:00 den aktuella dagen, det vill säga under tiden då den personliga telefonservicen inte är tillgänglig. Det visar att det finns ett behov av att
kommunicera när personlig bemanning inte är tillgänglig. En fördel som kunderna kopplar till e-postkommunikation är just att de kan kommunicera oberoende av tid på dygnet. Om det inte är så bråttom med ett ärende kan kunder som
ofta väljer att kommunicera via telefon också föredra e-post. Två kunder svarar
på följande sätt på frågan när de använder e-post:
Är det ingen panik är det enklare att slänga iväg ett mail.
Ärenden som inte är så bråttom eller efter stängning.
Kvinnliga kunder, 30-39 år
Att det inte bör vara bråttom vid användande av e-post visar nedanstående
exempel av kommunikationsutbyte via e-post som inleds med att kunden försöker göra en beställning på företagets webbplats. Detta resulterar i ett autogenererat svar från systemet.
Autogenererat e-brev från webbplatsen:
Ingen order har bokats: Inmatat Betalningssätt är ogiltigt. Välj ’Kontant’ vid inmatning!
Ring 011-22 22 22 för ytterligare information om detta felmeddelande.
Svar från kund:
Skickat: den 4 mars 2004 11:17
Tack för svar! Jag önskar betala per faktura – hur skall jag göra för att
få iväg min order???
Mvh
Lotta Larsson
Svar från Klädföretaget:
Hej
Om du inte har faktura sen tidigare kan du ej söka via Internet. Du
måste ringa till vår kundtjänst 011-22 22 22 och där ansöka om faktura samtidigt som du beställer din order.
Med vänliga hälsningar
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Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson
Svar från kund:
Skickat: den 9 mars 2004 16:25
Hej Anna!
Ang order.
Jag har kundnummer 111111 och jag har bestämt för mig att jag
handlat per faktura tidigare…. Eller?
Mvh
Lotta Larsson
Svar från Klädföretaget:
Hej
Ja när jag kollar ditt kundnummer så har du faktura, kanske orderbeloppet var större än din kredit. Du har 4000 kr i köputrymme.
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson
Svar från kund:
Skickat: den 10 mars 2004 11:07
Är det OK så här långt? Är min order emottagen?
Mvh
Lotta Larsson
k-nr1111111
Svar från Klädföretaget:
Skickat: den 10 mars 2004 11:38
Hej
Nej det finns ingen order registrerad
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson
E-postkommunikation mellan kund och Klädföretaget, oktober 2004
Det tar sex dagar mellan första och sista e-brevet i detta kommunikationsutbyte,
vid första anblicken främst beroende på att kunden inte identifierar sig vid första
tillfället och delvis på grund av den knapphändiga informationen som ges i ebreven. Hade systemet å andra sidan fångat upp kundnumret vid den första,
misslyckade beställningen, hade en mer konkret felsökning kunnat påbörjas tidigare.
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E-brev besvaras alltid i samma ordning som de ankommer och när de är besvarade kastas de. Det finns därför ingen möjlighet att läsa tidigare e-postutbyten.
Kundtjänstansvariga anser inte att det uppstår några problem på grund av att
besvarade e-brev inte lagras. De menar att så länge kunderna bygger på tidigare
e-postsvar så uppstår inga problem och de har uppfattningen att kunderna gör
så. Ett exempel på att detta inte alltid stämmer är nedanstående e-brev:
Skickat: den 10 mars 2004 08:35
Ämne: om längder på metervara
jag vill ha fem meter på både kappmetervara och på längderna
mvh/Eva
Skickat: den 10 mars 2004 11:13
Ämne: SV: om längder på metervara
Hej
Jag kan inte finna dig i vårt register på de uppgifter du lämnat. Jag behöver ditt kundnummer, personnummer eller din adress för att kunna
hjälpa dig.
Skriv ditt svar på detta mail och sänd det åter
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson
E-postkommunikation mellan kund och anställd, 2004-03-10
Kunden i exemplet ovan har uppenbarligen haft en tidigare e-postkontakt med
företaget. Eftersom hon inte bifogar denna vet den anställde varken vem kunden
är eller vilka gardiner hon hänvisar till. Det innebär mer kommunikation och
längre tid innan kundens ärende kan slutföras. E-brevet visar också på ett annat
vanligt förekommande problem i samband med e-postkommunikation: att
många kunder glömmer att identifiera sig. Vem kunderna är är nödvändig information för att besvara många frågor såsom om en beställning har registrerats
eller när en leverans är beräknad.
Att kunderna inte tillhandahåller tillräcklig information i e-brev skapade i vanliga e-postprogram kan företaget inte göra mycket åt. I de e-brev som skapas på
företagets webbplats har de dock större möjligheter att i viss mån styra upp innehållet. För att minska antalet kunder som inte identifierar sig finns i e-postformuläret på webbplatsen ett fält för kundnummer som kunderna ombeds fylla
i. Detta fält är dock inte obligatoriskt eftersom många frågor inte kräver kundspecifika svar. Av 17 analyserade e-brev som saknade nödvändiga uppgifter för
att identifiera kunderna hade inget genererats från webbplatsen. Det skulle tyda
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på att företaget genom att strukturera information som de vill att e-brev ska innehålla, minskar den extra kommunikation som det innebär att skriva tillbaka
till kunderna för att få kompletterande uppgifter. Det betyder fördelar både för
företaget och för kunderna. Företaget sparar tid när anställda inte behöver skicka
extra e-brev och för kunderna innebär det förbättrad service eftersom deras
ärenden snabbare kan avslutas. Eftersom många av e-breven som Klädföretaget
mottar skapas på webbplatsen får uppstyrningen av innehållet av e-breven som
skapas där märkbara effekter.
På kundtjänstavdelningen är de generellt sett inte positivt inställda till att kunderna kommunicerar via e-brev, i synnerhet inte beställningar. Skäl som kundtjänstansvariga anger för denna inställning är att om kunderna skrivit fel artikelnummer kan det ta tid att ta reda på vilken produkt de vill beställa. Också om en
kreditkund gör en beställning per e-brev och kreditutrymmet är överskridet anser de att e-brev innebär mycket merarbete eftersom kunden måste kontaktas.
För att enklare kunna registrera en e-postbeställning i affärssystemet skrivs ebrevet ut på papper och matas därefter manuellt in i affärssystemet. När detta är
klart informeras kunderna om att beställningen är registrerad. Eventuella restnoteringar meddelas inte eftersom företaget anser att kunderna hade valt ett annat sätt att kommunicera om de varit intresserade av denna information. Beställningarna via e-brev utgör dock inget större problem eftersom de inte är så
många. Av de e-brev som analyserades var tio beställningar. Endast en var en
beställning där kunden inte använt webbplatsen utan ville att personalen skulle
registrera den. De övriga var kompletteringar av tidigare beställningar eller beställningar där personen på grund av problem med webbplatsen inte kunnat registrera sin beställning själv.
Många av frågorna som kunderna skickar via e-brev handlar om beställningar
de har gjort eller försökt göra via webbplatsen. I och med att kunderna inte kan
logga in och få personlig information via webben (se avsnitt 6.5.5) är de hänvisade till e-post eller andra kommunikationsmedier för sina kundspecifika frågor.
Kundtjänstledningen anser att Internet och möjligheten att ställa frågor via ebrev skapar mycket onödig kommunikation. Även kundtjänstanställda anser att
frågor via e-brev är av den typen som kunderna aldrig hade kommit på att ställa
via andra kommunikationsmedier. En anställd som är glad över att hon inte
längre behöver besvara e-brev uttrycker det så här:
Det tyckte jag inte var roligt. Det tyckte jag inte om, inte. Jag tyckte
inte… Det gav inte mig någonting. De har så mycket konstiga frågor.
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Mycket... jag vet inte... Det var många dumma frågor som de kom
med.

”Greta” på kundtjänstavdelningen, 2004-04-21
För att besvara kundernas e-brev används ofta standardsvar. Det är svar som
formulerats för att kunna passa på flera liknande frågor. Företaget hade vid tillfället för studien cirka 20 standardsvar. De lagras i ett Worddokument varifrån
de kopieras och klistras in i passande e-brev. Standardsvaren är ofta allmänt
formulerade för att passa in på många ärenden. De används flitigt, vilket sparar
mycket tid vid e-postkommunikation. 30 av de 142 analyserade e-breven besvarades med standardsvar. Nedan följer ett exempel på ett ofta använt standardsvar:
Hej
Någon Internetbeställning har inte kommit fram till oss och jag har
ingen förklaring varför det inte fungerat.
Jag föreslår att du lägger in en ny beställning.
Du måste gå ur (ta bort den gamla beställningen helt och hållet) och
börja om från början med en ny beställning. Om problem ändå uppstår är det säkrast att du denna gång ringer in beställningen till vår
kundtjänst 011-222222
Med vänlig hälsning
Klädföretagets kundtjänst
Karin Karlsson
På frågan hur kundtjänstansvariga ser på användningen av standardsvar säger
de:
Kundtjänstansvarig I: Jag ser liksom en fördel. Det tycker jag. Där är
det ju ett genomtänkt svar på den frågan. Man har ju tänkt igenom
och det är ett svar som fungerar. Så jag ser bara fördelar på sådana
och det ökar ju också snabbheten att i sin tur… att snabbt kunna ge
svar till kunden. Så jag ser bara en fördel med det.
Kundtjänstansvarig II: Jag vet inte om faran i så fall skulle kunna
vara att man… ja att det går av bara farten, så rätt som det är så passar inte det svaret till den frågan.
Kundtjänstansvariga, 2004-02-27
Ovanstående uttalanden belyser de huvudsakliga för- och nackdelarna med
standardsvar. Dels är det genomtänkta svar som dessutom sparar tid och dels
finns risken att de, av bekvämlighet, används när de inte passar så bra på kundernas frågor.
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Många e-postfrågor kan dock inte besvaras med standardsvar vilket nedanstående e-brev som har skapats på i webbformuläret visar:
Kontakt från siten
Förnamn: Beda
Efternamn: Bengtson
Telefon: 033-33 33 33
E-post: beda.bengtson@e-post.se
Kundnummer/personnummer: 4444444
Meddelande: Hejsan
Först så undrar jag varför ni inte har en medlemssida på er hemsida
där man kan gå in och kolla tex. på sitt konto. Hur mycket man skall
betala i slutet på varje månad? Det har både ”Xftg” och ”Yftg” och
det tycker jag är bra för då kan jag gå in och kolla där hur mycket jag
skall betala i slutet på varje månad. Kan man inte få den informationen på något sätt varje månad? Sen så undrar jag om inte ni kan göra
om mitt konto på något sätt så att jag får betala mindre varje månad,
för jag tycker att jag har betalat 350 kr varje månad länge nu och det
verkar aldrig minska… vad beror det på? jag går i skolan just och har
fått det kärvt ekonomiskt pga. att jag fått besked att jag ska betala tillbaka bostadsbidrag på 400 kr. kan ni snälla hjälpa mig på något sätt?
Mvh Beda Bengtson
Skickat: den 10 mars 2004 15:19
Ämne: SV: Kontakt frn siten
Hej
varför vet jag inte om jag kan svara på, vi har helt enkelt ingen medlemssida. Däremot kan du använda dig av vårt talsvarsnummer för
att få reda på skuld, returer m.m. på din redovisning som du får varje
månad står beloppet som du ska betala. Inbetalningen sjunker inte efterhand. När du gör ett köp delar vi upp din skuld med ränta i 24 lika
stora delar, därefter betalar du samma belopp tills det är slutbetalt om
du inte handlar igen för då sker samma procedur igen med uppdelning
på 24 nya månader. Om du vill kan jag räkna om din avisering till
april månad, din inbetalning kommer då att sjunka till ca 250 kr. Hör
av dig om du vill att jag ska göra det
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Karin Karlsson
E-postkommunikation mellan kund och anställd, 2004-03-10
Informationen som kunden ger i ovanstående e-brev är mycket tydlig och komplett. I och med att kunden har identifierat sig har den kundtjänstanställde kun-
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nat ta fram kunduppgifterna och räknat på den nya summan och kan därmed ge
ett utförligt svar.
Ibland uttrycker sig kunderna inte lika utförliga i sina e-brev och följdfrågor kan
då behövas. Exempel på detta visas i nedanstående e-postutbyte där en kund
framför ett klagomål i form av en fråga:
Hej! Jag har tidigare beställt en svart tröja med vitt tryck på bröstet.
Har tvättat den två ggr och nu är trycket nästan borta, vad gör jag?
Mvh Mia
Svar från Klädföretaget:
Hej
Jag tycker du ska skicka hit den till oss så får vi undersöka vad som
hänt.
Skriv några rader i paketet om hur du tvättat den osv.
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Karin Karlsson
E-postkommunikation mellan kund och anställd, 2004-03-10
Förutom att be kunden att beskriva hur hon hanterat varan vill den anställde i
detta fall dessutom att varan skickas in så att de på företaget kan göra en visuell
bedömning.
Generellt ser kundtjänstansvariga en risk med att besvara missnöjda kunder med
e-brev. De är rädda att kunderna ska missförstå en ursäkt eller förklaring och bli
ännu mer missnöjda. Även när missnöjda kunder väljer att kommunicera sina
klagomål via e-brev ringer företaget ofta upp kunderna för att förklara och reda
ut problemen. I några fall har det också hänt att de skickat ett e-brev tillbaka till
kunderna för att få ett telefonnummer där de kan nås dagtid eftersom kunderna
sällan är anträffbara på sin hemtelefon under kontorstid. Kundtjänstansvarig beskriver svårigheten att uttrycka sig tydligt i skrift så här:
Om jag skriver någonting. Är jag säker på att du uppfattar det så som
jag verkligen vill att du ska uppfatta det? Det blir ju kanske ytterligare ett missförstånd. Men får jag då prata med kunden så kan jag ju
själv göra henne nöjd.
Kundtjänstansvarig, 2004-02-27
Risken att bli missförstådd i skriftlig kommunikation betonas också av en av de
anställda som ofta hjälper till att besvara e-brev. Hon säger:
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Man måste nästan prata som med barn, man måste vara övertydlig.
”Helena” på kundtjänstavdelningen, 2004-03-12
Trots de negativa erfarenheterna av e-postkommunikation ser de på
kundtjänstavdelningen dock en fördel med att kunder kommunicerar klagomål
via e-brev: att de kan bifoga digitala bilder på defekta varor. När det görs förenklar det avsevärt beskrivningen av en skadas art. Särskilt värdefullt är detta
när det gäller tyngre varor såsom möbler där kunderna inte kan skicka tillbaka
dem för inspektion och där ersättningarna ofta kan bli höga för företaget.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via e-post på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 6-7.
Tabell 6-7 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

E-post - möjligheter för Klädföretaget

MK10

Samtliga

Att informera kunder om under vilka tider e-post besvaras i
autogenererade svar kan göra att kundernas förväntningar om
svarstid läggs på en rimlig nivå.

MK11

Samtliga

Genom att erbjuda e-postformulär på webbplatsen kan företag
styra vilken information kunderna kommunicerar i e-breven.

MK12

Fråga

När standardbrev används förkortas tiden för att besvara e-post.

MK13

Fråga

Genom att använda standardsvar kan företaget ge genomtänkta
svar på kunders frågor.

MK14

Fråga

När standardsvar formuleras allmänt passar de in på många
ärenden.

MK15

Klagomål

När kunderna bifogar digitala fotografier till e-brev förenklas
bedömningen av defekta varor.

Hinder id.

E-post - hinder för Klädföretaget

HK8

Fråga

När kunder som vill ha kundspecifik information inte identifierar sig krävs extra kommunikation i form av fler e-brev.

HK9

Samtliga

När besvarade e-brev raderas minskas möjligheten att följa upp
kunders ärende.

HK10

Samtliga

När kunder glömmer att bifoga tidigare e-postkommunikation i
längre ärenden försvåras uppföljning och medför extra kommunikation.

HK11

Samtliga

När kunderna inte uppger tillräcklig information krävs det flera
e-brev innan kundernas ärenden är avklarade.
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Beställning

När kunderna skriver fel artikelnummer i e-postbeställningar
kan det ta tid att ta reda på vilka produkter kunderna vill beställa.

HK13

Fråga

Via e-post skickar kunderna fler och andra typer av frågor än via
andra kommunikationsmedier vilket innebär extra kommunikation.

HK14

Fråga

När standardsvar används i alltför hög utsträckning riskeras att
kunderna får felaktiga svar.

HK15

Klagomål

Kundtjänstanställda upplever det många gånger som svårt att på
ett tydligt sätt uttrycka svar i e-brev när kunderna är missnöjda.

I Tabell 6-8 redovisas de möjligheter och hinder som har identifierats vid e-postkommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Tabell 6-8 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

E-post - möjligheter för kunder

MK16

Samtliga

Via e-post kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MK17

Samtliga

När företaget i ett autogenererat e-brev informerar om när e-brev
besvaras läggs kundernas förväntning på en rimlig nivå och de
får dessutom bekräftat att e-brevet mottagits av företaget.

MK18

Fråga

När företaget använder standardsvar kan kunderna snabbare få
svar på vanliga frågor.

MK19

Klagomål

Att kunna bifoga digitala fotografier till e-brev förenklar beskrivningen av fel på defekta varor.

Hinder id.

E-post - hinder för kunder

HK16

Beställning

När företaget inte meddelar eventuella restnoteringar i en kunds
beställning innebär det en nackdel för kunderna att beställa via
e-brev.

HK17

Fråga

När kunderna glömmer att identifierar sig i e-post kan de inte få
kundspecifik information.

HK18

Fråga

Kunderna kan få vänta länge på att få frågor besvarade via ebrev om det krävs följdfrågor för att reda ut ärendena.

HK19

Samtliga

E-post är inte lämpligt när kunderna snabbt vill ha svar.

6.5.4 Telefon på Klädföretaget
Alla telefonsamtal till Klädföretagets kundtjänstavdelning dirigeras via en
telefonväxel. De uppringande kunderna möts av en telefonsvarare där följande
information läses upp:
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Välkommen till Klädföretaget. Gäller det en beställning: tryck 1.
Konto- eller fakturafrågor: tryck 2.
Frågeservice och komma till kundtjänst: tryck 3.
För talsvar: tryck 4.
Klädföretagets telefonsvarare, 2004-03-09
Kundernas ärenden delas alltså in i:
–

Beställningar

–

Konto- och fakturafrågor

–

Övriga frågor

Därutöver kan kunderna välja att betjäna sig själva via talsvarstjänsten som är
det sista alternativet (se avsnitt 6.5.6). Om kunderna väljer något av de tre första
alternativen kan de bli placerade i telefonkö. Under tiden som kunderna väntar i
telefonkö får de regelbundet meddelande om att det fortfarande är kö. Företaget
utnyttjar dessutom kötiden till att informera kunderna om olika nyheter och erbjudanden. Kunderna ombeds också att ha kundnummer till hands för snabbare
service. Det görs för att minska antalet kunder som inte har nödvändig information tillgänglig när det blir deras tur att bli betjänade.
Klädföretaget har valt att inte informera kunderna om hur lång telefonkön är. De
ser dock både för- och nackdelar med att presentera denna information. Främst
anser kundtjänstansvariga att upplysning om beräknad kötid eller antal samtal i
kö inte ger korrekt information. De menar att beräknad tid baseras på de senast
X antal samtal och att tiden som anges därmed inte ger information om hur lång
tid de närmast framtida samtalen kommer att ta. Antal samtal före i kön ger heller inte användbar information eftersom kunderna inte vet hur lång tid dessa
samtal kommer att ta att besvara eller hur många anställda som besvarar telefonsamtal. Kundtjänstansvariga är rädda att de genom att informera kunder om en
ungefärlig väntetid skulle skrämma bort många av dem om väntetiden som anges är lång. Å andra sidan är de också rädda för att genom att inte tala om hur
lång kön är avskräcka kunder från att vänta kvar när det bara är något enstaka
samtal före.
Bland företagets kunder är det många som anser att just köerna är den största
nackdelen med telefonkommunikation. På frågan om tidsfaktorn påverkar hur
kunderna kommunicerar svarar en av Klädföretagets kunder:
Ja, det är inte roligt att stå i telefonkö ex. 30 min.
Kvinnlig kund, 30-39 år
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I telefonväxeln kan kundtjänstansvariga prioritera de olika samtalstyperna mellan personalen. Om telefonkön till beställningar exempelvis blir mycket lång kan
de låta några i personalen enbart ta emot denna samtalstyp. De kan också välja
att en viss person i första hand ska få exempelvis kontofrågor. När denna person
är ledig och det kommer en kontofråga går samtalet då till denna person.
De flesta av samtalen till Klädföretaget är beställningar. Drygt 60 procent av alla
beställningar inkommer via telefon. Stor del av kundtjänstanställdas arbetsuppgifter består därför i att ta emot och registrera beställningar.
Att prata i telefon med olika människor ser många av de anställda på
kundtjänstavdelningen som den största fördelen med sitt arbete. Så här förklarar
en av de anställda varför hon trivs så bra med telefonkommunikation:
Jag tycker det är kul att prata med folk över huvud taget. Jag tycker att
det är jättekul. Och så berättar de till exempel hur vädret är och så.
Lite småsaker kan man prata om. Det tycker jag är kul!
”Inger” på kundtjänstavdelningen, 2004-04-21
Den genomsnittliga samtalstiden är 2 minuter och 24 sekunder. Det finns inga
tydliga riktlinjer för hur länge personalen får prata med kunderna. De anställda
anser själva att det är självklart att inte ägna alltför mycket tid åt tomt prat men
att det ibland är helt i sin ordning att småprata med kunderna en stund, vilket
belyses i följande uttalande:
Det är klart att är det en som bara sitter och, du vet, som sitter och
svamlar och de pratar och babblar. Och de vet över huvud taget inte
om de ska beställa. Då ber jag faktiskt kunden att återkomma. Man
kan ju inte sitta en kvart, tjugo minuter med flera kunder varje dag.
Och det ger inte något. Det är ju meningslöst! Men annars, fem minuter och så där och tio minuter... Det gör jag! Det bryr jag mig inte
om över huvud taget. Så gör jag i alla fall!
”Inger” på kundtjänstavdelningen, 2004-04-21
Om personalen lägger mycket tid på småprat med kunderna hinner de inte ta
emot så många samtal. För att personalen som tar emot telefonsamtal ska veta
hur många kunder som står i kö kan de i bildskärmen se hur långa telefonköerna
är för de olika ärendena. En anställd erkänner att det kan kännas lite pressande
att veta att det är många kunder som väntar. Några i personalen väljer dock att
stänga av informationen om kölängd och anpassar därmed inte sitt arbetssätt till
mängden kunder som väntar på att komma fram. De anser att de alltid försöker
ge så bra service som möjligt, oavsett längd på telefonkön. Om de behöver lämna
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sitt arbetsbord och sin telefon och lösa något komplicerat ärende åt någon kund
kontrollerar även dessa dock huruvida det är någon telefonkö. Visar det sig då
att kön är lång kan de be kunden att få återkomma istället.
Om en kund har ett ovanligt problem kan det ibland kännas pressande för de
anställda att ha kunden i telefonen samtidigt som de funderar över hur de bäst
ska lösa dennes problem. Det händer därför att de ber kunderna att få återkomma när de har en lösning på problemet. När de har kopplat bort kunderna
kan de överlägga med kollegor innan de ger ett svar.
Trots att andra kommunikationsmedier är mer kostnadseffektiva ser
kundtjänstansvariga generellt telefonkontakten med kunderna som överlägsen
den via de andra kommunikationsmedierna. De anser att den personliga kontakten är nödvändig för de flesta kunderna. De är också rädda att skrämma bort
kunderna om kommunikationen blir för opersonlig, som de menar att den kan
bli via webben. Kundtjänstansvariga ser även större möjligheter till merförsäljning vid personliga samtal. Kundtjänstanställda uppmuntras att erbjuda kunderna ersättningsvaror om något de vill beställa är slut. De anställda har också
möjlighet att tjäna extra pengar genom att sälja aktuella erbjudande till de kunder som ringer. De får provision för varje såld vara. Vissa av de anställda ser
detta som en möjlighet till extrainkomst medan andra inte ägnar någon tid åt
denna försäljning. I följande observationsanteckning visas hur en av de anställda
lyckas sälja ett extraerbjudande till en kund:
Kunden vill beställa kläder och bestick. ”Greta” talar om att de har
kampanjpris på de besticken kunden vill beställa. Hon föreslår att
kunden köper två set istället för ett eftersom det skulle bli samma pris.
Det tycker kunden är ett bra förslag och beställer två set. ”Greta” säger att de även har kampanjpris på gratängformar och kunden beställer även en sådan.
Anteckningar från telefonsamtal, 2004-04-21
Att bli erbjuden varor till extrapris uppskattas av många kunder. En kund svarar
så här på varför hon föredrar att göra sina beställningar per telefon:
Om varor ej finns, kan beställa ngt annat i stället – kan få veta om
olika erbjudande just idag.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Att kommunicera per telefon tror kundtjänstpersonalen upplevs som nästan enbart positivt av kunderna. De menar att kunderna får bättre information via telefon eftersom de kan föreslå ersättningsvaror om en vara är slutsåld. Annan in-
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formation kunderna kan få vid personlig telefonkommunikation är hur passformen är på kläderna och om plaggen är små eller stora i storleken eller om färgen
inte riktigt överensstämmer med bilden i katalogen. En av de anställda, som absolut inte ser någon fördel i att kunderna använder företagets webbplats istället
för att ringa, säger så här om varför hon tycker att kunderna ska kommunicera
per telefon:
De får ju direkt veta att den är slut, men jag har den istället. Kan du
tänka dig att ta den istället? Likadant när de frågar om till exempel
gardiner. Hur mycket går det åt om jag har ett fönster som är si och
så. Hur mycket ska jag köpa av kappan då, för att det ska bli lite lagom
rynkat? Då vet vi ju hur det ska vara. Och mycket annat också, tycker
jag, som man kan hjälpa till med. Sådana saker som inte alls går att få
ut på nätet.
”Inger” på kundtjänstavdelningen, 2004-04-21
Det finns kunder som inte kan tänka sig att beställa varor på något annat sätt än
via telefon. De uppskattar den personliga servicen som det innebär. På frågan
om vilka för- eller nackdelar som kunderna upplever med telefonkommunikation uttrycker sig en kund som följer:
Har bara positivt att säga: man kan ju fråga om råd/hjälp om vissa varor. Dom ställer verkligen upp med att försöka hjälpa till.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Vid utförsäljning gäller det för kunderna att vara ute i tid för att inte varorna ska
hinna ta slut. Då är det telefon som gäller enligt följande svar en kund ger på
frågan när han använder telefon för att kommunicerar med Klädföretaget:
[…] om det är t.ex. rea på varorna så måste man ringa på dagen annars är risken att det tar slut.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Frågor som företagets kunder ställer per telefon är många och av mycket varierat
slag. Nedanstående kommentarer från Klädföretagets kunder visar varför de anser att telefonkommunikation är att föredra om de har frågor:
Ja, mer komplicerade saker t.ex. byten och pengaöverföring kräver personlig kontakt, dvs. telefon.
Det blir inga missförstånd.
Kvinnliga kunder, 20-29 år
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Ja, är det riktigt bråttom med ett svar så ringer jag.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Att få prata med en levande människa som vänligt kan ge svar.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Kundernas synpunkter visar att de föredrar telefon för att de värdesätter den
personliga kontakten, för att det via telefon är enklare att reda ut vissa frågor och
att de uppskattar telefonkontakt när de har bråttom med att få en fråga besvarad.
Vanliga klagomål från kunderna är att passformen på ett plagg är dåligt eller att
det inte stämmer överens med bilden i katalogen. Dessa och andra klagomål föredrar de flesta kunderna att kommunicera via telefon. Två kunder förklarar varför de kommunicerar klagomål per telefon på följande sätt:
Fått svar direkt. Lättare i detta fall med en muntlig kommunikation
än en skriftlig.
Kvinnlig kund, 20-29 år
Lättare att förklara vad som är fel och hur man skall gå tillväga med
beställning/vara.
Kvinnlig kund, 40-49 år
Ovanstående kunder föredrar att framföra sina klagomål per telefon eftersom de
anser att det är enklare att förklara ett problem i telefon och för att frågan blir
utredd omgående. Även på kundtjänstavdelningen föredrar de att kunderna
ringer när de har problem. Det visas genom att de ofta föredrar att ringa upp en
kund som klagat via e-post (se avsnitt 6.5.2). Om en klagande kund är upprörd
kan det dock vara mycket påfrestande för de anställda vilket följande uttalanden
visar:
De jobbigaste är de som inte säger att de är missnöjda men man kan
läsa det mellan raderna. De är ironiska och låter det lysa igenom: att
de är missnöjda. De som ”kryper under skinnet” är de jobbiga. De
som skäller eller är mycket kritiska är enklare att hantera.
”Jenny” på kundtjänstavdelningen, 2004-03-12
[…] man får ju försöka. Det är inte alltid det går. Det ska jag ju säga.
Då ljuger jag. För ibland känner jag att jag blir riktigt irriterad på
dem när de är för bedrövliga. Men för det mesta så lyssnar jag bara
hela tiden och så skäller de och så… När de har skällt färdigt: Då kan
man prata lite grann. Då börjar man lite försiktig så där så.
”Inger” på kundtjänstavdelningen, 2004-04-21
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En annan nackdel som nämns av en av de anställda i samband med telefonkommunikation är att det kan vara svårt att förstå kunder som inte har svenska som
modersmål. Personalen har tillgång till Statliga personadressregistret (SPAR)10
där de kan kontrollera personuppgifter om de har fått kundens personnummer.
Det utnyttjas främst i samband med att de har svårt att uppfatta utländska kunders namn eller adress.
De anställda som främst besvarar telefonsamtal ser webben och talsvar som
kommunikationsmedier som hotar deras arbeten. De är därför inte benägna att
hänvisa kunderna till information på företagets webbplats. Detta går stick i stäv
med IT-ansvarigs syn på kundkommunikation. Han ser det som en nödvändighet att styra kunderna mot att betjäna sig själva i så hög grad som möjligt, för att
bli mer kostnadseffektiva.
En sammanställning över möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via telefon på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 6-9.
Tabell 6-9 Möjligheter och hinder vid kommunikation via telefon på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon – möjligheter för Klädföretaget

MK20

Samtliga

Med hjälp av telefonväxel kan kundernas ärenden sorteras och
dirigeras till olika personer beroende på kompetens.

MK21

Samtliga

Under tiden kunderna väntar i telefonkö har företaget möjlighet
att presentera aktuell information och erbjudanden.

MK22

Samtliga

När kunderna ombeds ha nödvändig information redo under
tiden de väntar i telefonkö kan samtalstiderna förkortas.

MK23

Samtliga

En telefonsvarare ger företaget möjlighet att informera kunderna
om längden på telefonkön.

MK24

Samtliga

Den personliga kommunikationen som telefon innebär uppskattas av många anställda.

MK25

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas ersättningsvara om en produkt är slutsåld.

MK26

Beställning

Via telefon finns stora möjligheter till merförsäljning.

SPAR innehåller uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska
medborgare
10
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MK27

Fråga

Via telefon kan företaget presentera mycket information om sina
varor och tjänster.

MK28

Klagomål

Kundtjänstanställda uppfattar det ofta som enklare att reda ut
klagomål per telefon.

Hinder id.

Telefon - hinder för Klädföretaget

HK20

Samtliga

Telefonkommunikation kan vara ineffektiv för företaget om
personalen pratar för länge med kunderna.

HK21

Fråga

När en kund har ett ovanligt problem kan det upplevas som
svårt att hitta en lösning under tiden kunden väntar i telefon.

HK22

Klagomål

Aggressiva kunder som kommunicerar via telefon kan vara påfrestande för personalen.

HK23

Samtliga

Vid telefonkommunikation kan det vara svårt att uppfatta vad
kunder med utländsk brytning säger.

I Tabell 6-10 redovisas de möjligheter och hinder som identifierats vid telefonkommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Tabell 6-10 Möjligheter och hinder vid kommunikation via telefon på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon – möjligheter för kunder

MK29

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas ersättningsvaror om en vara är slutsåld.

MK30

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas varor
till extrapriser.

MK31

Fråga

Vid telefonkommunikation kan kunderna få mycket information
om företagets varor och tjänster.

MK32

Klagomål

Det är enklare för många kunder att förklara sitt klagomål muntligt, via telefon.

MK33

Beställning

När kunderna vill hinna utnyttja utförsäljning innan varorna tar
slut upplevs direktkommunikationen via telefon som det säkraste kommunikationsmediet.

MK34

Fråga
Klagomål

Via telefonkommunikation kan kunderna oftast få sina problem
lösta eller frågor besvarade vid ett enda kommunikationstillfälle.

MK35

Samtliga

Telefonkommunikation är lämpligt då ett ärende brådskar.

MK36

Samtliga

Det personliga samtalet via telefon uppskattas av många kunder.

Hinder id.
HK24

Telefon - hinder för kunder
Samtliga

Telefonköer kan göra att ärenden tar lång tid att genomföra per
telefon.
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HK25

Samtliga

Telefon passar inte för kunder som inte tycker om att prata i telefon med okända människor.

6.5.5 Webbplatsen på Klädföretaget
Under studien pågick arbete på företagets IT-avdelning med att utveckla ett eget
webbgränssnitt (se avsnitt 6.4). Tidigare webbplatser har utvecklats av ett
konsultföretag. I och med att utvecklingsarbetet med den nya webbplatsen pågår
har underhållet av den befintliga dragits ner till minsta möjliga. Nya funktioner
utvecklas inte alls, enbart små korrigeringar i befintlig information görs vid behov.
De beställningar som kunderna gör via webbplatsen registreras direkt i företagets affärssystem utan någon manuell hantering av personalen. I och med att
informationen som kunderna fyller i är fördefinierad och att det inte går att fylla
i ogiltiga artikelnummer eller storlekar försäkrar sig företaget om att få in korrekt information när beställningarna görs på webbplatsen.
När kunderna har bekräftat sina beställningar på webbplatsen visas en kopia på
de registrerade beställningarna där kunderna kan se vad som har registrerats.
Företaget hade vid tiden för studien problem med sin webbplats vilket är ett
sannolikt skäl för varför kunder i många telefonsamtal och e-brev bad kundtjänstanställda att kontrollera om beställningen de försökt göra på webbplatsen
hade registrerats. Inte mindre än 39 av 142 analyserade e-brev adresserade problem med beställningar via webbplatsen. Istället för att åtgärda problemen i det
befintliga systemet hoppas företaget kunna bygga bort problemen i det nya,
egenutvecklade systemet.
Skälen för att kunder använder företagets webbplats vid beställning är många.
Det visas i följande svar från tre kunder:
Enkelt och snabbt. Ser direkt om varan finns och leverans. Chans att
fundera som ej finns m. telefonkontakt.
Kvinnlig kund, 20-29 år
Enkelt, får svar direkt och jag kan avbryta mitt i eller pausa när barnen ropar.
Eftersom jag oftast beställer när barnen lagt sig blir det via Internet =
alltid öppet.
Kvinnliga kunder, 30-39 år
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Kunderna uppskattar alltså att kunna kommunicera vilken tid som helst på dygnet och att de kan se om en vara finns i lager. Också att i lugn och ro kunna tänka
över en beställning och eventuellt avbryta den, är uppskattade fördelar med
kommunikation via webbplatsen.
På webbplatsen kan kunderna se produktutbudet, söka information om produkter och tjänster, beställa katalog och göra beställningar. De kan också skicka epost till företaget via ett formulär på webbplatsen (se avsnitt 6.5.2). På webbplatsen finns också en sida med vanligt förekommande frågor. Där finns 21 olika
frågor. Frågorna är hyperlänkar och när besökaren klickar på en fråga presenteras svaren i en liten grå ruta bredvid ett fotografi av ett leende kvinnoansikte.
Frågorna är av mycket varierat slag. De sträcker sig från hur en beställning går
till och hur metervara av tyg beställs till frågor om lämplig skärmupplösning och
webbläsare.
När sidan med frågor först utvecklades baserades den på de vanligaste förekommande frågorna från kunderna. Uppdatering av informationen på sidan görs
numera enbart två gånger per år, i samband med att nya kataloger skickas till
kunderna. Då görs endast småjusteringar såsom förändringar i avgifter.
Kundtjänstansvariga anser inte att utformningen av sidan är användarvänlig. De
tror att kunderna tycker att det är för omständligt att söka svar på sina frågor
som sidan är strukturerad. Med den struktur den nu har måste kunderna söka
en fråga som passar på det problem kunderna har. I framtiden hoppas de att det
ska bli möjligt för kunderna att skriva in sina frågor och bli länkade till lämpligt
svar. Företaget har ingen uppfattning om i hur hög grad kunderna använder sig
av frågesidan. Ingen mätning av besöksfrekvens görs. Det framgår dock ganska
tydligt från frågor från kunderna att webbsidan med vanligt förekommande frågor inte utnyttjas i särskilt hög grad eftersom svaren på många av de frågor
kunderna kommunicerar via andra kommunikationsmedier finns på företagets
webbplats (och i produktkatalogerna).
Det finns dock kunder som använder webbplatsen för att få svar på sina frågor
vilket följande enkätsvar visar:
I nästan alla fall hittar jag mina svar på Internet
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
På sidan med vanligt förekommande frågor, och på andra sidor på webbplatsen,
kan kunderna få svar på många generella frågor. De har dock inte tillgång till
kundspecifik information via detta kommunikationsmedium eftersom inlogg-

163

Kundkommunikation vid distanshandel

ningsfunktion saknas. Möjlighet att få åtkomst till personlig information är något
som kunderna saknar och som de är vana vid från andra företag. En kund beskriver de för- och nackdelar hon erfarit från att kommunicera via webbplatsen
så här:
Leveransinformation står. Bra överblick. Negativt att man inte kan se
sitt eget kontosaldo, beställningar, returer mm. Typ som ”Xftg” har
”mina sidor”.
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
Inloggningsfunktion är något som företaget planerar att införa. Det finns dock
ingen tidsplan för när det kan ske. På IT-avdelningen ser de stora säkerhetsrisker
med att låta kunderna få åtkomst till systemet. På frågan om det inte vore positivt om kunderna kunde ändra sina kunduppgifter själva svarar en person som
är anställd på IT-avdelningen:
Ja, inom vissa ramar kan man väl acceptera att de lämnar sina uppgifter. Det är ju alltid för- och nackdelar med sådant. Risken är ju att
man också får in skräp. Det har ju lite med säkerhet och identifikation
att göra också. Är vi säkra på att det är den kunden som är påloggad
då är det ju okej att de kan göra vissa ändringar av sina uppgifter, kan
man ju tycka.
Anställd IT-avdelningen, 2004-04-21
Kundtjänstansvariga är också något tveksamma till införandet av personliga sidor. De ser inte inloggningsförfarandet som en möjlighet att minska antalet frågor från kunderna. De misstänker istället att kundernas frågor bara kommer att
ändra karaktär såsom att många kunder kommer att ringa för att få veta sitt lösenord när de glömt det. Ansvarig för IT-enheten ser dock stor potential i utbyggnaden av webbplatsen och även nya möjligheter då överföringshastigheten
ökar. Han ser ett framtidsscenario där kunderna via webbplatsen kan göra allt
som kundtjänstanställda har möjlighet att göra för kunderna idag.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Klädföretagets webbplats ur ett företagsperspektiv redovisas i Tabell 6-11.
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Tabell 6-11 Möjligheter och hinder vid kommunikation via Klädföretagets webbplats ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet id.

Komm.
handling

Webbplats – möjligheter för Klädföretaget

MK37

Beställning

Beställningar som görs av kunderna via webbplatsen
registreras i affärssystemet utan manuell hantering.

MK38

Beställning

Genom att bygga in kontroller så att endast giltiga artikelnummer och storlekar kan anges vid webbeställningar försäkrar sig företagen om korrekt information.

MK39

Fråga

Via webbplatsen kan mycket information om företagets varor
och tjänster presenteras.

MK40

Fråga

Via webbplatsen kan företaget presentera svar på kundernas
vanligaste frågor och därmed minska den personliga kommunikationen till företaget.

MK41

Beställning
Fråga

När kunderna får tillgång till personliga sidor på webbplatsen kan kundspecifik information presenteras.

MK42

Fråga

När kunderna kan logga in på personliga sidor kan de själva
ändra sina kunduppgifter vilket kan minska den personliga
kommunikationen till företaget.

Hinder id.

Webbplats - hinder för Klädföretaget

HK26

Beställning
Fråga

När tekniska problem uppstår med webbplatsen medför det
mer kommunikation via andra kommunikationsmedier.

HK27

Fråga

När kunderna tillåts ändra sina personuppgifter
webbplatsen krävs omfattande säkerhetsåtgärder.

på

I Tabell 6-12 presenteras möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Klädföretagets webbplats ur ett kundperspektiv.
Tabell 6-12 Möjligheter och hinder vid kommunikation via Klädföretagets webbplats ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Webbplats - möjligheter för kunder

MK43

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MK44

Beställning

När det på webbplatsen visas en kopia på beställningen när den
är slutförd kan kunderna kontrollera vad som registrerats.

MK45

Beställning

När beställningar görs via webbplatsen kan kunderna informeras
om varorna finns i lager.

MK46

Beställning

När beställningar görs via webbplatsen kan kunderna göra
uppehåll om det skulle behövas.

MK47

Fråga

Via webbplatsen kan kunderna själva söka svar på många frågor.
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Hinder id.
HK28

Webbplats - hinder för kunder
Beställning
Fråga

När webbplatsen inte har personliga sidor är kunderna hänvisad
till andra kommunikationsmedier för att kontrollera eller uppdatera sina beställningar.

6.5.6 Talsvar på Klädföretaget
När kunderna kommunicerar med Klädföretaget per telefon får de fyra alternativ i växeln (se avsnitt 6.5.4). Det sista av de fyra alternativen är talsvar. Förutom
att kunna beställa varor via talsvarssystemet kan de få information om en returnerad vara har mottagits, katalog kan beställas och för fakturakunder ges information om betalningsfri månad kan utnyttjas och vilken som är den senast mottagna betalningen. Det är alltså ett fåtal frågor som kunderna kan få svar på via
talsvar.
Kundtjänstansvariga är positivt inställda till att kunderna använder
talsvarssystemet. Beställningar som kunderna gör via detta kommunikationsmedium registreras direkt i affärssystemet och kunderna kan få information utan
någon inblandning av kundtjänstpersonalen. Talsvar används dock inte i den
utsträckning som företaget önskar. Kundtjänstledningen tror att kunderna inte
känner till de olika tjänsterna som är möjligt att genomföra via kommunikationsmediet trots att de presenterar information om det både i produktkatalogerna och på webbplatsen. De har också insett att det är en brist att kunderna
inte kan ångra sig när de väl valt något av alternativen i telefonväxeln. Om kunder som exempelvis väljer beställning i växeln placeras i telefonkö och därför
istället vill välja talsvar måste de lägga på och ringa upp igen. Denna brist i systemet planerar företaget att bygga bort.
Just telefonköer är ett skäl till att vissa kunder föredrar att kommunicera via talsvar vilket följande svar från två kunder visar:
Positivt är att jag får info direkt och slipper sitta i telefonkö.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Bäst att få prata med ngn. Talsvar om det är svårt att komma fram.
Kvinnlig kund, 50 år eller äldre
Talsvar är ett mycket begränsat medium både för att presentera och för att ta
emot information från kunderna. Det belyses av en anställd på Klädföretagets
IT-avdelning:
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[…] och sedan har man ju egentligen bara det här med numeriskt. Det
är ju bara siffror som kunden kan ange. Vi kan ju aldrig ta in någon
adressändring till exempel med en knapptelefon.
Anställd IT-avdelningen, 2004-04-21
En nackdel som kunderna upplever med talsvar är bristen på feedback. Kunder
som gjort sina beställningar via talsvar ringer därför ibland för att få bekräftelse
på att de registrerats via personlig kommunikation med företaget. Det brukar i
regel ha fungerat bra. En kund berättar så här om sina erfarenheter från att använda talsvar:
Jag har provat en gång. Tyckte att allt tog så lång tid. Fick inget leveransbesked. Så jag fick ringa efteråt i alla fall.
Kvinnlig kund, 30-39 år
Ovanstående svar visar på ett behov av feedback. Detta skulle möjligtvis kunna
åtgärdas genom att kundernas beställningar upprepas.
Det finns kunder som inte tycker om att kommunicera via talsvar på grund av
bristen på personlig kontakt. Följande kund upplever dessutom en viss tidspress
när hon måste välja något av alternativen som talsvarsrösten uppger:
Det är jobbigt för man blir så stressad när det inte finns någon att
prata med.
Kvinnlig kund, 40-49 år
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via talsvar på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 6-13.
Tabell 6-13 Möjligheter och hinder vid talsvarskommunikation på Klädföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Talsvar – möjligheter för Klädföretaget

MK48

Beställning

Beställningar som kunderna kommunicerar via talsvar registreras i affärssystemet utan någon manuell hantering vilket innebär
en kostnadseffektiv beställningshantering.

MK49

Beställning

Genom att bygga in kontroller så att endast giltiga artikelnummer och storlekar kan anges vid talsvarsbeställningar försäkrar
sig företagen om korrekt information.

MK50

Fråga

Via talsvar kan företaget presentera kundspecifik information.
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Hinder id.

Talsvar - hinder för Klädföretaget

HK29

Fråga

Via talsvar är möjligheterna att presentera information för kunderna mycket begränsad.

HK30

Samtliga

Via talsvar är möjligheterna att ta emot information från kunderna mycket begränsad.

HK31

Beställning

Bristen på feedback via talsvar kan leda till att kunder som gör
beställningar använder andra kommunikationsmedier (främst
telefon) för att bekräfta talsvarskommunikationen.

I Tabell 6-14 presenteras de möjligheter och hinder som identifierats vid talsvarskommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Tabell 6-14 Möjligheter och hinder vid talsvarskommunikation på Klädföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Talsvar – möjligheter för kunder

MK51

Fråga

När kunderna måste identifiera sig för att använda talsvar kan de
få kundspecifik information.

MK52

Beställning
Fråga

Via talsvar kan kunderna kommunicera dygnet runt.

Hinder id.

Talsvar - hinder för kunder

HK32

Beställning
Fråga

Den begränsade tiden som kunderna har på sig att välja alternativ i talsvarsmenyn kan upplevas som stressande.

HK33

Beställning

När det kunderna kommunicerar via talsvar inte bekräftas eller
upprepas kan kunderna bli osäker på om det registrerats hos företaget.

6.6

Sammanfattning av de studerade kommunikativa

handlingarna på Klädföretaget
I kapitlet har resultat från fallstudien på Klädföretaget redovisats enligt de kommunikationsmedier som företagets kunder erbjuds använda. I detta avslutande
avsnitt sammanfattas dessa enligt de kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål. Avslutningsvis presenteras en matris över via vilka
kommunikationsmedier som resp. kommunikativ handling kan genomföras och
vilka av dessa som föredras av kunder och av Klädföretaget.
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6.6.1 Beställningar på Klädföretaget
Beställningar kan Klädföretagets kunder göra via samtliga kommunikationsmedier som företaget erbjuder. Beställningar som kunderna gör via beställningssedlar registreras främst av ett externt företag. Mer än hälften av alla beställningar görs via telefon, det kommunikationsmedium som företaget föredrar att
kunderna använder eftersom de då har större möjlighet att hjälpa dem med råd.
Genom att ha generösa tider för telefonbetjäning styr företaget kunderna mot att
använda telefon för beställningar. Också genom att erbjuda kunder som ringer
olika varor till extrapriser varje vecka lockar de kunderna till detta kommunikationsmedium. Genom att i efterhand ta betalt för portot för beställningssedlar
underlättar de även för kunderna att skicka sina beställningar via beställningssedlar.
Beställningar via webbplatsen blir mer och mer vanligt trots att företaget inte
medvetet styr sina kunder mot kommunikationsmediet. Talsvar är inte ett frekvent använt kommunikationsmedium av Klädföretagets kunder. Det kommunikationsmedium som företaget inte vill att kunderna använder för att göra sina
beställningar är e-post eftersom de anser att det är mycket tidskrävande.

6.6.2 Frågor på Klädföretaget
Kunderna kan få svar på frågor via samtliga kommunikationsmedier utom
beställningssedlar. På webbplatsen kan kunderna hitta svar på många generella
frågor men eftersom de inte har tillgång till personliga sidor kan de inte få svar
på kundspecifika frågor. Via talsvar är antalet frågor som kunderna kan få svar
på mycket begränsade. De kan dock få svar på vissa kundspecifika frågor. Talsvarssystemet används ytterst sparsamt av företagets kunder trots att företaget
är mycket positivt inställda till att de använder det. Telefon är det kommunikationsmedium som föredras av både kund och företag när kunder har frågor.
Kunderna för att de anser att det är enklare att ställa följdfrågor per telefon och
företaget för att de anser att det är enklare att förklara genom att prata med kunderna. Frågor via e-brev uppskattas inte av företaget. Att begränsa tiden för besvarande av e-brev kan vara ett sätt att minska dess användning.

6.6.3 Klagomål på Klädföretaget
För att framföra klagomål är kunderna hänvisade till brev, e-brev, fax eller telefon. Brev och fax kan jämställas och används ytterst sällan för klagomål. Kunderna föredrar att framföra klagomål via telefon eftersom de då direkt kan få en
förklaring eller få sitt problem löst snabbare än via e-post. Företaget å sin sida ser
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också gärna att kunderna ringer upp dem när de är missnöjda eftersom det ger
företaget större möjlighet att förklara och att, vid behov, enklare kompensera
kunderna så att denne blir nöjd. Om klagomål framförs i e-brev ringer kundtjänstansvariga ofta upp kunderna eftersom de ser e-post som ett kommunikationsmedium där information lätt kan misstolkas. De ser stora risker för att kunderna kan bli ännu mer missnöjda om de inte får det svar de önskar på sitt klagomål.

6.6.4 Sammanställning av Klädföretagets kundkommunikation
I nedanstående affärshandlingsmatris (Johansson & Axelsson, 2004, 2005) visas
en sammanställning av de kommunikationsmedier som Klädföretaget erbjuder
sina kunder samt vilka av de studerade kommunikativa handlingar som är möjliga att realisera via dessa. Dessutom redovisas vilka kommunikationsmedier
som företag ( ) och kunder (☺) föredrar för respektive kommunikativ handling
(se Tabell 6-15).
Tabell 6-15 Kommunikationsmedier tillgängliga för de studerade kommunikativa handlingarna på Klädföretaget.
Beställningssedlar
Beställning

X

Brev
X

Frågor

X

Klagomål

X

X = tillgängligt,

e-post
X
X
X

= föredras av Klädföretaget,

Telefon

X

X

☺

X

X

☺

X

X

☺

Webbplats
X

Talsvar

☺
X

X
X

= Företaget föredrar att ej används, ☺= föredras

av kund
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Kapitlet behandlar den tredje av de tre fallstudier som genomförts inom ramen för denna
avhandling. Fotoföretaget skiljer sig från de övriga två fallen genom att en av huvudprodukterna delvis är digital. I kapitlet beskrivs och analyseras hanteringen av kundkommunikation via olika kommunikationsmedier och möjligheter och hinder för varje kommunikationsmedium identifieras. Kapitlet är därmed en del i uppfyllandet av forskningsfrågorna ett och två. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av Fotoföretagets verksamhet. Därefter beskrivs kundtjänstavdelningen och de IT-system de använder.
En beskrivning av kundkommunikationen via de olika kommunikationsmedierna följer
därpå och redovisas i olika avsnitt där varje avsnitt avlutas med en tabell över de identifierade möjligheterna och hindren. Kapitlet avslutas med en sammanställning över de
kommunikationsmedier som används av Fotoföretagets kunder för beställningar, frågor
och klagomål, samt vilka kommunikationsmedier som föredras för respektive kommunikativ handling av kund och av företaget. I kapitel åtta analyseras resultaten från fallstudien
på Fotoföretaget i relation till de andra två fallstudierna, som presenteras i kapitel fem
och sex.

7.1

Fotoföretagets verksamhet

Fotoföretaget utför olika fototjänster via postorder. Företaget grundades för cirka
30 år sedan och ägs sedan 15 år av ett europeiskt bolag. Moderbolaget äger också
ett antal andra europeiska företag i fotobranschen. Fotoföretaget har cirka 130
anställda och förutom den svenska marknaden vänder sig Fotoföretaget till kunder i ytterligare tre länder. Denna studie behandlar dock endast kundkommunikation med kunderna i Sverige. Hela företagets produktion av fotoprodukter
sker i lokalerna på en mindre ort i Sverige.
Tidigare bestod företagets verksamhet nästan uteslutande av att framkalla filmer
som kunderna skickade in i fotopåsar till företaget. Med den ökade användningen av digitalkameror och möjligheten att lagra fotografier digitalt har verksamheten förändrats. Nu skickar kunder även in foton i digitalt format, antingen
lagrade på minneskort från digitalkameror eller på cd-skivor. Kunderna kan
även ladda upp foton via företagets webbplats. Kunderna får där tillgång till en
personlig bildlagringsplats. Dit laddar kunderna upp sina bilder och kan därefter göra sina beställningar därifrån. På bildlagringsplatsen lagras kunderna bilder i 30 dagar. Många människor nöjer sig dock, enligt kundtjänstansvarig, med
att lagra sina fotografier digitalt på den egna datorn eller skriver ut dem på egna
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skrivare, vilket har medfört en kraftigt minskad produktionsvolym för Fotoföretaget och andra företag i branschen.
Företagets produkter presenteras på företagets webbplats och i broschyrer som
skickas till befintliga och potentiella kunder. Som lockvaror erbjuder företaget
ofta billiga kampanjvaror såsom miniräknare, pennor eller stegräknare. När
kunderna beställer fotografier kan de också beställa dessa varor som då skickas
tillsammans med fotografierna.
För att kompensera för den minskade fotovolymen har nya tjänster och produkter utvecklats. En sådan produkt är fotoalmanackor där kunderna skickar in ett
foto för varje månad som trycks upp i form av en almanacka. Att skicka foton via
mobiltelefonen tillsammans med text som företaget omvandlar till vykort som
skickas till angiven mottagaren är exempel på en annan ny produkt som tagits
fram. Dessutom säljer de produkter där kundernas fotografier är en del av produkten såsom fotoalmanackor och foton på t-shirt och musmatta. Fotoprodukter
såsom kameror, fotoalbum och ramar ingår också i företagets sortiment.
Företaget tar i genomsnitt emot cirka 10 000 fotopåsar per dag. Mängden varierar dock stort. Efter somrarna samt före och efter jul har de som högst arbetsbelastning. Posten levererar fotopåsar till laboratoriet varje vardag. Påsarna skärs
upp och kunduppgifterna på påsens framsida läses av maskinellt. Mottagna filmer förs in i en skarvmaskin som sammanfogar dem om cirka 130 filmer till
stora rullar. I maskinen är all hantering ljusfri. Alla filmer innehåller streckkoder
med information om densitet som maskinen läser av och framkallningen anpassa därefter. Dessutom läses varje bild av maskinellt för att bedöma ljuskvaliteten.
Framkallning av filmerna görs i linjeproduktion. Filmerna som sammanfogats
för framkallningen kopieras också på pappersrullar tillsammans. Manuell kontroll sker av alla papperskopior. En person observerar papperskopiorna när de
passerar förbi i hög hastighet. Med en pedal stannar denna person bandet och
kryssar över de foton som inte ska skickas till kund. En anledning att de gör
detta är att kunderna får skicka tillbaka alla kopior de inte är nöjd med och får
kostnaden för dessa tillgodoräknade vid en senare beställning.
De färdiga bilderna klipps och packas tillsammans med negativen. Packningen
sker automatiskt och styrs av streckkoder. Beroende på vilket land bilderna
skickas till används olika kartonger och formulär. Uppgifter om vilka produkter
som ska bipackas (exempelvis minialbum eller extraprodukter) läses också av
maskinellt.
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Digitala bilder färdigställs i ett så kallat ”minilab”. Det innebär att allt görs på
samma ställe och inte i linje som filmrullarna. Företaget planerar att införa linjeproduktion även för digitala bilder. I minilabbet hämtas de bilder som kunderna
har laddat upp via företagets webbplats. Cd-skivor och minneskort hanteras i en
medialäsare.
Leverans av de färdiga produkterna görs av Posten. Kunderna betalar sina produkter i efterskott med det inbetalningskort som bifogas leveransen av de färdiga fotoprodukterna.

7.2

Studien på Fotoföretaget

Studien på Fotoföretaget genomfördes huvudsakligen mellan september 2004
och mars 2005. Metoder för insamling av data har varit observationer, intervjuer
samt studier av e-brev, företagets webbplats, utskicksmaterial till kunder och företagsintern statistik. Vid observationerna har främst kundtjänstpersonalens arbete med brev, e-brev och telefonkommunikation studerats. Även arbetet i laboratoriet har studerats, för att få en förståelse för verksamheten som kundtjänsten
är en del av. Intervjuer har gjorts med kundtjänstansvarig och anställda på
kundtjänstavdelningen samt ansvarig för IT-avdelningen. Kundernas perspektiv
har studerats i den e-post som har analyserats samt vid de telefonsamtal som jag
har tagit del av i samband med observationerna. Det var inte möjligt att genomföra en kundenkät på Fotoföretaget eftersom företagen inte ansåg det lämpligt.
Kundperspektivet är därför inte lika väl genomlyst som i de andra två fallen. För
en närmare beskrivning av genomförandet av studien hänvisas till metodkapitlet
(se kapitel två).

7.3

Kundtjänstavdelningen på Fotoföretaget

Kundtjänstavdelningens uppgift är att hjälpa kunderna om de har frågor eller
problem och att kompensera missnöjda kunder i möjligaste mån så att de blir
nöjda och vill fortsätta att vara kunder hos Fotoföretaget.
För kundtjänstavdelningen finns en kundtjänstansvarig. Förutom att leda och
organisera verksamheten på kundtjänsten deltar han också aktivt i kundtjänstärenden. Dels genom att ta emot telefonsamtal när det är många kunder som
ringer men främst genom att ta hand om de ärenden de anställda inte klarar av
att lösa på egen hand samt tala med kunder som av någon anledning vill tala
med ansvarig chef. På grund av nedgången i produktionsvolymen har kundtjänstavdelningen minskat antalet anställda från 18 till 11 personer.
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Kundtjänstavdelningen är öppen och bemannad måndag till torsdag mellan kl.
8:00 och 17:00 och fredagar kl. 8:00 till 15:00. Lördagar och söndagar är kundtjänstavdelningen stängd.
De anställda vid kundtjänstavdelningen sitter i ett öppet telefonlandskap med
grupper om fyra arbetsplatser tillsammans. Personalen växlar mellan att svara i
telefon, besvara e-brev samt andra ärenden såsom att besvara brev och fax. Att
besvara telefonsamtal anses som mycket krävande (se vidare avsnitt 7.5.1) och
arbetsdagarna delas därför upp i två pass där personalen halva dagen besvarar
e-brev eller brev och andra halvan telefonsamtal. Att byta arbetsuppgifter görs
också för att all personal ska ha en bred kompetens och kunna hantera alla typer
av ärenden.
Företagets kunder delas, av marknadsföringsskäl, in i olika segment. Denna
uppdelning används dock inte på något sätt av kundtjänstavdelningen. Där får
alla kunder samma service. Kundtjänstanställda använder dock kundhistoriken
som finns i affärssystemet för att exempelvis bedöma om kunder kan få uppskov
med en inbetalning.
Kundtjänstanställda som nämns i kapitlet är ”Karin”, ”Lotta” och ”Maria”.
”Lotta” har arbetat på Fotoföretaget i mer än tio år medan ”Karin” är nyanställd
men har tidigare arbetat som semestervikarie. ”Maria” har arbetat på företaget i
cirka två år. ”Karin” och ”Maria” är i 25-årsåldern medan Lotta är i 35-årsåldern.
Eftersom respondenterna garanterades anonymitet vid studiens genomförande
används inte deras verkliga namn.

7.4

Fotoföretagets IT-system

Fotoföretaget använder sig huvudsakligen av tre IT-system: ett affärssystem, ett
e-postsystem samt en modul i ett annat affärssystem som körs mot moderbolaget
för rapportering och inköp. Det systemet som kundtjänstavdelningen främst använder är affärssystemet, ett system som har utvecklats speciellt för Fotoföretagets behov av ett konsultföretag. Affärssystemet innefattar följande moduler:
–

Produktionssystem (inkl. fakturering)

–

Lagersystem (artikelregister)

–

Kundreskontra/kundtjänst

–

Marknadsaktiviteter

–

Rapportering
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I modulen ”Kundreskontra/kundtjänst” i affärssystemet registreras information
om kunder och deras köp. Information som lagras om kunderna är namn och
adressuppgifter, datum då kunderna registrerats, hur många köp de har gjort
under innevarande år samt det totala antalet köp och när betalning mottagits.
Varje gång kunderna ringer företaget registrerar personalen dessutom deras
ärende i systemet. Ärenden från 1997 och framåt finns lagrade i systemet. Denna
information används för att följa upp ärenden när kunder ringer eller skickar ebrev och hänvisar till tidigare kontakter. Vissa ärenden registreras automatiskt
när en förändring görs i systemet. När en kund exempelvis får uppskov med en
betalning registreras detta automatiskt som ett ärende.
Olika ärenden registreras under olika koder och varje ärende får ett unikt nummer. De olika kategorierna av ärenden som registreras är:
–

Leveranstid

–

Reklamationer

–

Leveransfel

–

Skador

Dessa kategorier delas i sin tur in i olika underkategorier. Exempel på
underkategorier är: filmtyp, cd, efterbeställningar, postorder och digitala tjänster. Exempelvis loggas reklamationer för 135-filmer, APS-filmer, efterbeställningar etc. under olika kodbeteckningar.
Förutom vid själva kundkontakten används informationen om de olika ärendena
för en övergripande uppföljning av företagets verksamhet. Varje vecka och månadsvis görs sammanställningar över de olika ärendena. Förändringar i kommunikationsmönstret används för att upptäcka, och därmed kunna åtgärda,
eventuella problem så snart som möjligt. De olika avdelningscheferna, såsom
produktionsansvarig och ansvariga för kundtjänst-, marknadsförings- och ITavdelningen, träffas regelbundet för att gå igenom vad som är nytt och om något
behöver åtgärdas. Då är informationen som sammanställs från kundtjänstavdelningen ett viktigt underlag. Om sammanställningen exempelvis skulle indikera
att en viss extravara inte bipackas leveranserna till kund, informeras produktionsavdelningen om detta för att kunna vidta åtgärder. Om många ärenden rör
försenade leveranser analyseras de olika posterna under denna kategori för att se
om det är en speciell ort som drabbats och vad det i så fall kan bero på.
I produktionsmodulen i affärssystemet kan varje beställning följas, från mottagande genom produktion till packning. Denna del av affärssystemet använder
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de anställda på kundtjänstavdelningen till exempel för att spåra beställningar
som kunderna anser vara försenade. Genom information från detta system kan
de se var en viss beställning befinner sig och därigenom beräkna leveransdatum
eller informera kunderna om att leveransen redan är på väg.
E-postprogrammet som Fotoföretaget använder är helt fristående från övriga system.

7.5

Kundkommunikation på Fotoföretaget

När Fotoföretaget vill kommunicera något till sina kunder använder de nästan
uteslutande brev. De skickar regelbundet brev till sina kunder med information
om nyheter och fotopåsar med olika erbjudanden. Tillsammans med de färdiga
beställningarna skickas också informationsmaterial.
Trots den kraftiga nedgången av arbetsvolymen på Fotoföretaget har mängden
kommunikation som inkommer till kundtjänst inte minskat i nämnvärd utsträckning. Den ligger istället på en relativt konstant nivå. Det beror till största
del på att digitala fotografier är nytt för många kunder och många ärenden till
kundtjänstavdelningen handlar om just detta. Arbetsbelastningen har på grund
av de ändrade arbetsuppgifterna och personalneddragningar blivit högre på
kundtjänstavdelningen.
När kunderna vill kommunicera med Fotoföretaget har de följande urval av
kommunikationsmedier att välja mellan:
–

Telefon

–

Brev och fotopåsar

–

Fax

–

E-post

–

Webbplatsen

På kundtjänstavdelningen hanteras de flesta av dessa kommunikationsmedier.
Fotopåsar går dock direkt till laboratoriet. Det är främst meddelanden som kunder lägger i fotopåsarna som når kundtjänstavdelningen. Även påsar som kunderna glömt skriva sina namn på går till kundtjänstavdelningen för utredning.
Via webbplatsen administrerar kunderna själv sina beställningar och kundtjänstavdelningen är därför inte heller involverad i denna kommunikation. Det
är endast om problem uppstår som kundtjänstavdelningens personal blir enga-
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gerad i dessa ärenden. Telefon, e-brev, brev och fax går däremot direkt till kundtjänstavdelningen.
Det vanligaste sättet som kunderna kommunicerar på till kundtjänstavdelningen
är telefon. Brev är det kommunikationssätt som är näst mest frekvent. Brev är
ofta meddelanden som kunderna skickar med i de fotopåsar de använder för
sina beställningar. Brev kan också skickas via fax men används endast av mycket
få kunder. E-post är det kommunikationsmedium som ökar mest. Totalt mottog
Fotoföretaget under året 2004 cirka 65 000 telefonsamtal, 25 000 brev, 18 000 ebrev och 700 fax. En sammanställning över fördelningen mellan de olika kommunikationsmedierna redovisas i Tabell 7-1.
Tabell 7-1 Fördelning mellan olika kommunikationsmedier avseende kommunikation mottagen på
kundtjänstavdelningen under året 2004 samt i vilken ordning dessa prioriteras av företaget.
Kommunikationsmedium

Andel

Genomsnitt
antal
per vecka

Totalt

Prioritetsordning

Telefon

61 %

1 281

66 630

1

Brev

22 %

460

23 905

3

E-brev

16 %

344

17 901

2

Fax

1%

13

670

4

Tyvärr har företaget inte siffror på antal beställningar som görs via webbplatsen.
Dessa utgör dock endast en liten del av den totala orderingången. Enligt beräkning av kundtjänstansvarig utgör beställningarna av digitala bilder cirka 20 procent av det totala antalet beställningar. Av dessa är det endast runt 20 procent
som görs via webbplatsen. Vid övriga digitala beställningar skickas bilderna antingen på cd-skiva eller på minneskort.
Kundernas
kommunikation
besvaras
vanligtvis
med
samma
kommunikationsmedium som kunderna valt, undantaget e-brev som ibland besvaras med telefonsamtal (se vidare avsnitt 7.5.2). Prioritetsordningen för att besvara kundernas kommunikation överensstämmer inte riktigt med frekvensen
(se Tabell 7-1). Företaget prioriterar visserligen telefonsamtal framför de andra
medierna men i andra hand är det e-brev som besvaras när arbetsbelastningen är
hög. I sista hand hanteras brev och fax. Anledningen till att telefon prioriteras
högst är att företaget inte vill att telefonkunderna ska behöva vänta i telefonkö.
Att e-breven hanteras före brev, trots att brev är mer frekvent använda av företagets kunder, beror på att kundtjänstansvarig förutsätter att kunder som skickar
e-brev förväntar sig snabbare svar än de som skickar brev.
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Att registrera kundärenden i affärssystemet kan ibland ta mycket tid för
personalen och vara svårt att hinna med när det är telefonkö. Många gånger gör
de anställda därför kortfattade noteringar om ärendena i ett anteckningsblock
och för in dessa i systemet när de får en lugn stund mellan telefonsamtal. Att
oregistrerade ärenden läggs på hög innebär att ärenden riskerar att inte bli registrerade. Ärenden per e-brev registreras dessutom inte i samma omfattning som
telefonkommunikation i systemet. Det beror dels på att kunderna inte identifieras i samma utsträckning som vid telefonsamtal och dels kan det bero på att det
är omständligt för personalen att växla mellan e-postsystem och affärssystemet.
Om ärenden inte registreras försvåras kommunikationen med kunder vid uppföljning av desamma. Att inte veta vilken kommunikation som förts tidigare
med en viss kund gör att kunderna måste upprepa sina ärenden vid ny kontakt,
vilket är tidsödande både för kunderna och för Fotoföretaget.
På kundtjänstavdelningen föredrar de, generellt, att kunderna använder telefon
för att kommunicera med dem. De flesta ärendena anses enklare att hantera vid
direktkontakt med kunderna. E-postkommunikation är inte särskilt uppskattad
då den ofta ger mycket merarbete (se vidare avsnitt 7.5.2). Även om
kundtjänstansvarig skulle vilja, anser han inte att det är möjligt att låta bli att erbjuda kunderna att kommunicera via e-brev eftersom det uppskattas av många
kunder.
Talsvar och chatt är kommunikationsmedier som Fotoföretaget har valt bort. Ett
skäl till att talsvar valts bort är att det inte är möjligt att skicka bilder via kommunikationsmediet och det är därmed inte lämpligt för beställningar av fotoutskrifter. När det gäller chatt tror kundtjänstansvarig att kunderna skulle ställa
alltför stora krav på snabba svar vilket skulle ta för mycket av personalens tid i
anspråk.
I följande avsnitt beskrivs och analyseras hanteringen av de olika kommunikationsmedier som Fotoföretagets kunder har tillgång till. För varje kommunikationsmedium har möjligheter och hinder identifierats. Kundperspektivet är inte
lika väl representerat som vid de båda tidigare fallen på grund av att ingen enkätstudie gjorts med Fotoföretagets kunder. Det är därför främst möjligheter och
hinder från företagets perspektiv som har identifierats. Möjligheterna och hindren redovisas i tabeller per kommunikationsmedium och där anges till vilka
kommunikativa handlingar de kan hänföras (beställning, fråga eller klagomål).
Varje möjlighet och varje hinder har getts en kod för att enkelt kunna hänvisa till
dem senare i avhandlingen. Första bokstaven i koden anger om det är en möjlig-
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het (M) eller ett hinder (H). Efterföljande bokstav identifierar företaget, i detta
kapitel F för Fotoföretaget. Möjligheterna och hindren är numrerade i kronologisk ordning för respektive företag och med möjligheter för sig och hinder för
sig. Tabellerna redovisas i slutet av varje avsnitt.

7.5.1 Brev och beställningssedlar (fotopåsar) på Fotoföretaget
På Fotoföretaget trodde de att övergången till digitala bilder skulle innebära att
kunderna i mycket hög utsträckning skulle övergå till att kommunicera via Internet. Så har det inte blivit. Under studiens genomförande (2005) dominerar
fotopåsar fortfarande beställningarna, även de från digitala medier. I fotopåsarna
lägger kunderna filmrullar, cd-skivor eller minneskort från digitalkameror. På
framsidan av fotopåsen markerar de alternativen de önskar, exempelvis dubbla
kopior eller utskrift på blankt papper. De som är kunder sedan tidigare får fotopåsar med förtryckt namn och kundnummer vilket förenklar registreringen av
beställningarna.
Fotopåsarna ankommer direkt till laboratoriet där de töms och behandlas (se avsnitt 7.1). Förutom beställningar skickar kunderna ofta med brev i olika ärenden
i fotopåsarna. Ofta är breven relaterade till något som skickats tidigare. Det kan
vara bilder som kunderna är missnöjda med och skickar tillbaka. Då skriver de
ofta ett brev och förklarar varför de är missnöjda. På laboratoriet åtgärdar de
många av kundernas önskemål. Övriga meddelande skickas vidare till kundtjänstavdelningen.
Många fotopåsar har specialerbjudanden och gäller bara till ett visst datum. Om
kunderna använder fotopåsar med utgånget datum kan priset för levererade varor bli ett annat än de tänkt. Det finns också olika fotopåsar för olika produkter.
De som är avsedda för beställningar från filmrullar ska exempelvis inte användas för beställningar från cd-skivor. Ibland skickar kunderna beställningar i fel
sorts fotopåse och det kan medföra att de inte får det de trott de beställt eller får
det till ett annat pris än det förväntade, som följande telefonsamtal visar:
”Karin”: Välkommen till kundservice det är ”Karin”.
Kund: Hej jag fick mina bilder igår. Det är inga fel på korten men jag
saknar kopiorna.
[…].
Kund: Jag har fått en cd men den använder jag inte.
”Karin”: Nej, du har antagligen skickat in i en cd-påse istället för att
skicka i den vanliga påsen. I cd-paketet ingår det inte dubbla kopior.
Istället ingår det en cd-skiva. Så det är därför. Men har du ingen cd
eller dator så får du självklart skicka tillbaka cd:n tillsammans med
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negativen och fakturan så gör vi om det till ett pluspaket, helt enkelt.
Vi gör dubbla kopior åt dig och så gör vi en ny faktura åt dig.
Kund: Hur skickar jag dem?
”Karin”: Dem kan du skicka in i en vanlig fotopåse.
Kund: Då stoppar jag ner cd:n och fakturan.
”Karin”: Ja, och negativen. Och så får du skriva på fakturan att du
inte ville ha cd-paketet utan att du ville ha det vanliga pluspaketet
med dubbla kopior. Vad heter du i efternamn, så ska vi skriva in det
här.
[…]
Telefonsamtal mellan kund och ”Karin”, 2005-01-20
Kunden i ovanstående telefonsamtal har använt en fotopåse avsedd för cd-skiva
när hon egentligen ville beställa dubbla kopior av en filmrulle. För att få dubbla
kopior måste hon göra om beställningen.
När kunderna gör beställningar från cd-skivor skickas kundernas cd-skiva efter
bearbetning av beställningen tillbaka till kunden tillsammans med de beställda
bilderna. Kunden får också en ny cd-skiva att använda vid nästa beställning.
Om kunderna skriver brev till Fotoföretaget får de nästan alltid svar brevledes
eftersom företaget förutsätter att det är det sätt som kunderna föredrar att kommunicera på. Vid ersättningskrav anser kundtjänstansvarig också att det är bra
med skriftliga svar för att båda parterna ska ha skriftligt på vad de kommer
överens om, för att undvika missförstånd.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och fotopåsar på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv
redovisas i Tabell 7-2.
Tabell 7-2 Möjligheter och hinder vid kommunikation via brev och fotopåsar på Fotoföretaget ur ett
företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och fotopåsar - möjligheter för företag

MF1

Samtliga

Skriftlig kommunikation förtydligar för företaget vad som är
överenskommet, vilket minskar risken för missförstånd.

MF2

Beställning

När kunderna gör sina beställningar på beställningssedlar
(fotopåsar) kan företaget styra vilken information de vill att
kunderna ska ange.

MF3

Beställning

När tidigare kunders kunduppgifter är förtryckta på beställningssedlar förenklas registreringen av beställningarna.
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Hinder id.

Brev och fotopåsar - hinder för företag

HF1

Beställning

När det finns olika beställningssedlar (fotopåsar) för olika produkter finns risk för sammanblandning vilket kan hindra
kunderna att få de varor de vill beställa.

HF2

Beställning

När kunder av misstag använder beställningssedlar (fotopåsar) med utgångna erbjudande kan de bli missnöjda om de får
betala högre belopp.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via brev och fotopåsar på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv
redovisas i Tabell 7-3.
Tabell 7-3 Möjligheter och hinder vid kommunikation via brev och fotopåsar på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Brev och fotopåsar – möjligheter för kunder

MF4

Samtliga

Skriftlig kommunikation förtydligar för kunderna vad som är
överenskommet, vilket minskar risken för missförstånd.

Hinder id.

Brev och fotopåsar - hinder för kunder

HF3

Beställning

När kunder använder beställningssedlar (fotopåsar) med
tidsbegränsade erbjudanden som gått ut kan de bli besvikna
om de får betala ett annat pris än det förväntade.

HF4

Beställning

När det finns olika beställningssedlar (fotopåsar) för olika produkter finns risk för sammanblandning vilket kan hindra
kunderna att få de varor de vill beställa.

7.5.2 Fax på Fotoföretaget
Fax är inte ett frekvent använt kommunikationsmedium av Fotoföretagets kunder. En orsak till detta är att beställningar inte är möjliga att göra via fax eftersom kunderna måste skicka sina bilder för att få dem framkallade eller utskrivna. Fotoföretaget mottar endast cirka 10 till 15 fax per vecka från sina kunder. Det är också det kommunikationsmedium som företaget prioriterar lägst
vilket innebär att mottagna fax kan förbli obesvarade under en längre tid. Vid
observationer på Fotoföretaget den 22 oktober noterades att det fanns fax från
den 7 oktober som var obesvarade.
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Inte helt sällan ber dock kunderna företaget att skicka dem information eller dokument via fax. Kunden i nedanstående utdrag ur observationsanteckningar har
slarvat bort ett inbetalningskort och vill ha ett nytt sänt via fax:
[…]
”Lotta”: Vill du att jag skickar dig en kopia på fakturan.
Kund: Jag har fax.
”Lotta”: Du har fax? Då kan jag faxa över den så att du ser vad det
handlar om. Och ditt telefonnummer är?
Kund: 03-33 33 33.
”Lotta”: 03-33 33 33. Då faxar jag över inbetalningskortet här också,
så får du se hur det ser ut.
[…]
Telefonkommunikation mellan kund och ”Lotta”, 2004-10-22
Fax kan dock inte skickas direkt via affärssystemet utan måste skrivas ut och manuellt skickas från faxmaskinen, vilket medför mycket merarbete jämfört med
om det hade kunnat faxas direkt från systemet.
Kundtjänstansvarig skulle kunna tänka sig att ta bort faxkommunikation som ett
alternativ för kunderna eftersom den används i så liten omfattning. En fördel för
företaget vore, enligt kundtjänstansvarig, att de på så vis skulle slippa hålla reda
på ett kommunikationsmedium. En annan fördel skulle vara att kunderna inte
skulle behöva informeras om två olika telefonnummer, ett faxnummer och ett till
personlig service, vilket han anser kan leda till sammanblandning.
Eftersom fax inte är ett frekvent använt kommunikationsmedium har endast enstaka möjligheter och hinder identifierats. I Tabell 7-4 redovisas det hinder som
identifierats vid kommunikation via fax på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv.
Tabell 7-4 Hinder vid faxkommunikation på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv.
Hinder id.

Komm.
handling

Fax - hinder för företag

HF5

Samtliga

När IT-systemet inte är konfigurerat så att det går att skicka fax
direkt till kunderna utan de måste skrivas ut och faxas, förlängs
tid för hanteringen av faxkommunikation.

En sammanställning över de möjligheter som identifierats vid faxkommunikation på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell 7-5.
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Tabell 7-5 Möjligheter vid faxkommunikation på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Fax – möjligheter för kunder

MF5

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MF6

Samtliga

Via fax kan kunderna snabbt få tillgång till pappersbaserad information.

7.5.3 E-post på Fotoföretaget
Många av de e-brev som företaget får från sina kunder är kopplade till företagets
webbplats. Därav är frågor om just digitala bilder vanliga via e-brev. E-post är
ett kommunikationsmedium som kundtjänstpersonalen på Fotoföretaget generellt sett inte uppskattar. En nackdel som företaget nämner i samband med epost är att de får mycket så kallad spam, det vill säga skräppost, som måste sorteras bort. Den blandar sig med kundernas e-brev och de är rädda att av misstag
radera även dessa e-brev när de tar bort spam.
Mängden e-brev till Fotoföretaget ökar stadigt och företaget prioriterar därför
besvarandet av e-brev högt (se avsnitt 7.5 ovan). Kundtjänstavdelningen har som
mål att e-brev ska besvaras inom 36 timmar. Det uppnås dock inte alltid, särskilt
inte vid de höga arbetstopparna, exempelvis efter sommaren. Att e-brev inte besvaras inom rimlig tid kan få negativa konsekvenser för kunderna. Dels för att
deras problem tar lång tid att lösa även om det bara rör sig om en enkel fråga
och dels, vilket kan få större konsekvenser, att ett ärende hinner bli inaktuellt innan det besvaras. Ett exempel på detta är ett e-brev som en kund skickade den 15
oktober där denne bad företaget att stoppa utskicket av ett vykort baserat på foto
och text som han skickat till företaget via mobiltelefonen. Eftersom e-brevet lästes av företaget först den 22 oktober, det vill säga sju dagar senare, hade vykortet
redan skickats till mottagaren som kunden angett och kunden kunde därför inte
få den hjälp han önskade.
Fotoföretaget presenterar inte möjligheten att göra beställningar av fotoutskrifter
via e-brev. Ändå finns det kunder som bifogar digitala bilder som bilagor till ebrev och gör beställningar via e-brev. Istället för att be kunderna att göra sin beställning på annat sätt loggar den anställde då in på kundernas webbkonto och
laddar upp bild för bild och registrera beställningen på samma sätt som kunderna skulle ha gjort om de själva hade laddat upp sina bilder via webbplatsen
(se avsnitt 7.5.5). Detta medför mycket extraarbete för kundtjänstanställda.
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Många frågor från kunderna är komplicerade och kräver ingående beskrivningar
där direkt feedback från kunderna många gånger är en förutsättning för att
kunna ge kompletta svar. Ett exempel är när en kund inte kan ladda upp sina
bilder på företagets webbplats. Att det inte fungerar kan bero på en mängd olika
orsaker. Dels kan problemet vara kundernas okunskap om hur datorer och Internet fungerar, dels kan det ha med kundernas datorer att göra. För att kunna
beställa utskrifter från digitala bilder måste dessa ha ett visst antal pixlar11. Det är
många kunder som inte förstår detta eller inte vet hur de kan ta reda på antal
pixlar. För att reda ut problem som handlar om uppladdning av bilder behöver
de anställda många gånger information om operativsystem, programvara, säkerhetsinställningar för Internetuppkopplingen, uppkopplingshastighet, bildformat med mera. Om kunderna ber om hjälp via e-brev måste alla dessa olika
alternativa orsaker beskrivas i svaret till kunderna vilket ofta resulterar i långa
och utförliga beskrivningar som är tidskrävande att skriva ner. Detta problem
belyses i nedanstående anteckningar från ett observationstillfälle på Fotoföretaget. Den anställde går igenom och besvarar mottagna e-brev:
E-brev, 16 oktober: Denna kund har svårt att ladda upp ett stort antal
bilder på sin personliga bildlagringsplats. ”Maria” säger att det är jättemånga som har det problemet och att det kan bero på så många olika
saker. Ibland är det för att de har modem och då går det ju inte. Det
tar för lång tid.
”Maria” skriver ned alla olika anledningar som hon kan komma på till
varför inte uppladdningen fungerar. Det gör hon helt fritt, utan någon manual eller minneslista. Det tar ganska lång tid att formulera ebrevet. ”Maria” granskar sitt svar och kommer på att kunden kan behöva programspråket Java, också. Nu måste hon leta fram en länk
varifrån kunden kan ladda ned Java. Hon går in bland de lagrade
standardsvaren för att hitta ett med länken som behövs för nedladdningen av Java. Hon säger att standardsvaren är ganska ouppdaterade. Där finns många gamla frågor som inte längre är aktuella. Jag
funderar över varför de inte har ett standardsvar som täcker hela det
aktuella problemet …
”Maria” läser noggrant igenom det hon har skrivit innan hon skickar
iväg e-brevet. Jag frågar om det hade varit enklare att besvara den här
typen av frågor via telefon. ”Maria” erkänner att det går fortare och
man får svar direkt från kunden att: ja, det har jag. Eller: nej, det har
jag inte. Jag kommenterar att hon får sitta och gissa i detta fall. Hon
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säger att ibland får man ingen information alls från mailet. Hon
tycker att det borde finnas standardsvar för sådana frågor som hon
just besvarat.
Anteckningar från observation av ”Maria”, 2004-10-22
I ovanstående exempel använder den anställde en del av ett standardsvar. Ur en
mapp i e-postprogrammet kan personalen kopiera lämpliga standardsvar som
de klistrar in i e-breven till kunderna. Standardsvar används dock i mycket begränsad omfattning, dels beroende på att det tar tid att leta fram rätt svar, kopiera, klistra in och redigera så att svaret passar på det aktuella ärendet. Dels beror
det till stor del på att lämpliga svar många gånger inte finns eftersom listan av
standardsvar inte uppdateras i den takt som nya ärenden blir aktuella. Anledningen till detta är troligtvis att denna arbetsuppgift inte prioriteras och därmed
inte finns beskriven i de olika arbetsmoment som de anställda ska utföra regelbundet. Att många av de svar som skulle behövas inte finns, medför att personalen måste formulera svar till likartade frågor varje gång de förekommer, trots
att de är ofta återkommande. Det är ett problem enligt de anställda vilket visas i
följande observationsanteckning:
Jag undrar hur mycket ”Karin” använder sig av standardsvar i sina ebrev. Hon säger att inte så jättemycket faktiskt. Prisstegen för digitalbilder12 brukar hon använda. Hon formulerar svaren fritt och klistrar
in prisstegen. Det är det enda hon använder.
”Karin” säger att de försöker ta fram ett standardsvar för uppladdning av bilder på webbplatsen. Men det är svårt eftersom kunderna
uttrycker sig så olika, säger hon. Det hade dock varit bra att ha anser
”Karin” för de är ganska många som inte är så ”haja på olika datorer
och vad som kan vara fel och så där”. Hon säger också att när man väl
lärt sig en sak så brukar kunderna ofta komma med en ny fråga. Det
hade varit bra att ha fler standardsvar för att kunna jobba undan,
tycker ”Karin”. Själv anställdes hon mitt i julruschen och började då
med att besvara e-post. Hon berättar att det var mest ärenden om datorinställningar och dylikt som hon inte klarade av. Många av dessa
blev därför liggande tills de började bli för gamla eftersom hon inte
visste hur de skulle besvaras.
Anteckningar från observation av ”Karin”, 2005-01-20

Kostnaden per foto varierar beroende på hur många foton kunden beställer. Prisstegen är en
lista på de olika priserna.
12
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På frågan om det är de tekniska frågorna runt uppladdning av digitala bilder
som är de svåraste svarar ”Karin”:
Ja, det är så svårt att veta när de skriver lite kort: Jag kan inte ladda
upp. Det kan vara så mycket som är fel. Man skulle behöva sätta sig
ner och: Har du prövat det här och det här och vad händer när du
trycker där och så ska de skriva tillbaka och så frågar man om de har
försökt det här. Nej, då ska de skriva tillbaka igen. Det kan bli många
mail fram och tillbaka. Därför är det bra om de ringer. För då kan man
säga: Kan du testa det och det och så kan de sitta framför datorn. Nej,
det fungerar inte. Då kan man fråga någon: ”Ja men det kanske är det
och det” och då brukar det oftast lösa sig. Är det på mail så jaha då ska
de gå in och testa och så ska de skriva tillbaka. Det kan ju ta hur lång
tid som helst…
”Karin” på kundtjänstavdelningen, 2005-01-20
E-brev besvaras i den ordning de anländer men det finns ett antal e-brev som är
svåra att besvara som ligger kvar utan att någon känner sig ansvarig för att reda
ut dem. Besvarade e-brev förs över i en mapp för respektive vecka då de ankommit. Besvarade e-brev finns lagrade sedan drygt ett år tillbaka för att kunna
gå tillbaka vid eventuellt behov. Detta utnyttjas dock mycket sällan och enbart
då kunderna tydligt hänvisar till tidigare e-postkommunikation. Det är dock
bara kundernas meddelande som lagras centralt. Svaren från företaget lagras enbart i respektive anställds e-brevlåda och är därmed inte åtkomligt för andra på
kundtjänstavdelningen.
Att e-postprogrammet är helt fristående från affärssystemet och därmed inte
kopplat till kundhistoriken medför att tidigare e-postkommunikation inte på ett
enkelt sätt kan utnyttjas vid senare kommunikation vilket kan förorsaka missnöje hos företagets kunder. Det illustreras i nedanstående utdrag ur en e-postdialog där ett klagomål leder till mer missnöje hos kunden:
Skickat: den 14 oktober 2004 13:19
Ämne: Angående 11111
Hej! Har det hänt något i detta ärende?? Jag har ju väntat väldigt
länge nu på att få bilder ifrån mitt minneskort som jag skickade in till
er för framkallning. Det var ett Olympus XD -764 minneskort som
jag sände in till er, det kan ju inte bara försvinna hos er??
Med vänlig hälsning Per Persson //Perstorp
Skickat: den 18 oktober 2004 9:29
Ämne: SV: Angående 11111
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Hej, Tack för ditt mail. När sände du in ditt minneskort till oss? I vad
för försändelse sände du in minneskortet i? Ungefär hur många bilder
handlar det om och vad innehöll bilderna för motiv? Vi lovar göra allt
för att detta skall komma tillrätta.
Med vänlig hälsning Kundservice/ ”Lotta”
Skickat: den 18 oktober 2004 17:39
Ämne: Re: Angående 11111
Hej ”LOTTA”. Jag har ju mailat dig om detta förut ett flertal gånger
samt fått brev från er med frågor att svara på. Jag har ju som sagt postat detta i er egen fotopåse med nummer: 11111. Det har ju nu gått så
där en 7-8 veckor, och jag har besvarat alla era brev samt alla era mail,
varför händer inget??!!
E-postkommunikation mellan kund och Fotoföretag, oktober 2004
Kunden i ovanstående exempel har haft tidigare kommunikation med företaget
både via e-brev och via brev. Han hänvisar till numret på den fotopåse han har
använt och förväntar sig att företaget har registrerat detta. Då detta inte registrerats på företaget och kunden inte heller bifogar tidigare kommunikationsutbyte
har den anställde ingen information att ta till hjälp. Hon frågar därför efter mer
information för att kunna lösa kundens problem. När kunden i sitt andra e-brev
måste upprepa problemet som han tidigare haft kommunikation med Fotoföretaget om blir han irriterad. Tack vare att kunden i sitt andra e-brev låter de tidigare inläggen ligga kvar i denna konversation kan dock dessa läsas av den anställd som fortsättningsvis tar hand om ärendet.
Huruvida alla e-brev ska besvaras finns ingen entydig tolkning i företaget.
Kundtjänstansvarig anser att alla e-brev ska besvaras men det finns tillfällen då
personalen ser det som överflödigt, vilket illustreras i följande utdrag ur observationsanteckningar:
Nästa e-brev som ”Maria” läser är från en kund som protesterar över
att man måste beställa 20 almanackor innan man kan få mängdrabatt.
Hon undrar om man verkligen behöver så stor släkt för att få rabatt.
”Maria” tycker inte att det mycket att svara på ett sådant e-brev så
hon drar över det till mappen med behandlade e-brev utan vidare åtgärd.
Observationsanteckningar, 2004-10-22
Trots att kundtjänstavdelningen främst ser problem med att kommunicera via ebrev så ser dock personalen åtminstone en fördel. Det är att kommunikationsmediet låter dem tänka igenom de svar de ger kunderna, till skillnad mot telefon
där svaren ska produceras direkt. Som en anställd uttrycker det:
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Det blir ju på ett helt annat sätt. Man sitter ju och svarar i sin egen
takt. […] Man kan ta reda på saker på ett annat sätt.
”Maria” på kundtjänstavdelningen, 2004-10-22
Det finns också exempel på frågor via e-brev som är mycket enkla och som går
snabbt att besvara, som följande observationsanteckning visar:
”Karin” läser nästa e-brev där en kund vill att de ska byta hennes lösenord eftersom hon lämnat ut det till bekanta för att de ska kunna
titta på hennes bilder på bildlagringsplatsen. ”Karin” skriver att kunden själv kan ändra sitt lösenord på webben. Medan hon skriver e-brevet ringer telefonen så hon skyndar sig att bli klar och svarar i telefonen.
Anteckningar från observation av ”Karin” på kundtjänstavdelningen, 2005-01-20
I ovanstående anteckningar belyses också en annan fördel med epostkommunikation, ur ett företagsperspektiv. Den går att hantera under stunder mellan telefonsamtal när personal ändå finns på plats. En annan viktig fördel
som belystes av ”Karin” som är relativt nyanställd är möjligheten att via e-breven lära sig de vanligaste ärendena. Som nyanställd hade ”Karin” möjlighet att
gå igenom obesvarade e-brev och besvara dem hon klarade av. Successivt lärde
hon sig mer och mer genom att fråga kollegor hur hon skulle svara på de olika
ärendena kunderna hade.
E-brev besvaras generellt med e-brev men ibland föredrar Fotoföretaget att ringa
upp kunder för att besvara ett e-brev för att vara extra tydlig och undvika missförstånd. Kundtjänstansvarig uttrycker sin oro för att e-brev kan misstolkas av
kunderna så här:
Det är också ett farligt media på ett sätt, e-post, tycker jag. Den kan
skicka så konstiga signaler så det är inte sant.
Men i de fall vi inte riktigt förstår eller att vi tycker att det är bättre
att vi ringer kunden. Då gör vi det. […] Vi ringer till kunder dagligdags. Och ställer frågor, för det går mycket fortare och vi får alla svaren vi vill ha på en gång.
Kundtjänstansvarig, 2004-09-22
Att kunderna inte beskriver sina problem tillräckligt utförligt för att kunna få
korrekta svar på sina frågor eller att de glömmer att identifiera sig resulterar i
mycket extrakommunikation och även extra tid innan kunderna kan få sina problem åtgärdade. I nedanstående e-postkommunikation visas ett exempel på hur
ett mycket enkelt ärende via e-brev tar mycket tid när kunden inte ger den nödvändiga informationen direkt vid första kontakttillfället:
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E-brev från kund:
Skickat: den 12 oktober 2004 20:41
Ämne: ang. bilder
Hej. Vid ett tidigare tillfälle i år då ni också uppmanade mig att titta
på mina bilder så gick det inte. Varför? Vet ej. Datorn påstod hela tiden att mitt lösenord inte stämde. Lösenordet fick jag från er och vi
brevväxlade ang detta problem att datorn hela tiden ej godtog lösenordet. Det gick tydligen ej att komma tillrätta med orsaken. Nu har jag
glömt lösenordet och kan naturligtvis inte öppna för att se bilderna.
Hälsningar Anders Andersson, Anderstorp
Svar från Fotoföretaget:
Skickat: den 13 oktober 2004 13:52
Ämne: SV: ang. bilder
Hej! Tack för ditt mail. Här kommer ditt inlogg; Användarnamn:
”XXXXX”, Lösenord:” YYYYY”. Har testat att logga in med det och
det fungerar så försök gärna igen. Med vänlig hälsning, Kundservice/
”Nina” Fotoföretaget
Svar från kund:
Skickat: den 15 oktober 2004 20:03
Ämne: Re: ang. bilder
Hej, Tack för användarnamn och lösenord. Tyvärr gick det inte den
här gången heller jag kom inte in för att titta på mina bilder. Hälsningar Anders Andersson, Anderstorp
Svar från Fotoföretaget:
Skickat: den 18 oktober 2004 16:16
Ämne: SV: ang. bilder
Hej Anders! Tack för ditt mail. Jag beklagar att det inte fungerar för
dej men jag har varit inne och testat och det är inga problem. Får du
något felmeddelande när du försöker att logga in? Med vänliga hälsningar, Kundservice/ ”Maria” Fotoföretaget
Svar från kund:
Skickat: den 18 oktober 2004 19:04
Ämne: Re: ang. bilder
Hej igen, Det medd., som jag erhållit, lyder som följer. Det angivna
lösenordet matchar inte det lösenord som lagrats i Windows för det
här användarnamnet. Vill du ändra…….osv. Hälsningar Anders Andersson, Anderstorp
E-postkommunikation mellan kund och Fotoföretag, oktober 2004
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I ovanstående e-postutbyte är det två olika personer som kommunicerar från
Fotoföretaget vid de två tillfällena. I och med att kommunikationen byggs på genom att tidigare e-brev ligger kvar är det inga problem för den anställde i det
andra e-brevet från företaget att fortsätta konversationen utifrån det som tidigare
kommunicerats.
Vad kunden uppenbarligen inte förstått är att Windows reagerar på att han tidigare använt ett annat lösenord för att logga in på Fotoföretagets webbplats, inte
att lösenordet han angett är fel. Kunden har inte fått hjälp att lösa detta enkla
problem trots att sex dagar gått sedan första kontakten tagits, till största del beroende på att kunden inte gav tillräcklig information om problemet redan vid
den första kontakten.
Samtidigt som många ärenden försvåras via e-brev finns det ärenden som skulle
förenklas om de kunde genomföras via e-brev. Ett sådant exempel är om en
kund slarvat bort ett inbetalningskort och vill få ett nytt. I nuläget skrivs inbetalningen ut från systemet och läggs i kuvert eller sänds via fax.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via e-brev på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 7-6.
Tabell 7-6 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet id.

Komm.
handling

E-post - möjligheter för Fotoföretaget

M7

Fråga

Användning av standardsvar ökar företagets möjlighet att
snabbt besvara vanligt förekommande frågor.

MF8

Samtliga

När kunderna låter tidigare e-brev i ett ärende följa med i
senare e-brev möjliggör det för personalen att sätta sig in i
vilken kommunikation som förts tidigare.

MF9

Fråga

E-postkommunikation låter personalen tänka igenom svaren innan de kommunicerar det till kunderna.

MF10

Samtliga

Att låta personalen vars huvudsakliga uppgift är att besvara telefonsamtal också besvara e-brev ökar företagets
möjlighet att utnyttja personalens tid effektivt.

MF11

Fråga

E-post ger möjlighet att låta nyanställd personal enbart
svara på de frågor de har kunskap om.

MF12

Fråga

E-post ger nyanställd personal möjlighet att i lugnt tempo
kunna sätta sig in i vad kunderna frågar om.
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MF13

Fråga

Hinder id.

Det är enkelt och billigare att skicka dokument till kunderna via e-brev än via många andra kommunikationsmedier.
E-post - hinder för Fotoföretaget

HF6

Samtliga

När anställda rensar brevlådor från skräppost riskerar de
att e-brev från kunder raderas av misstag.

HF7

Beställning

När kunderna använder e-brev för att bifoga digitalt material som istället avses att laddas upp på företagets webbplats medför det extra arbete för företaget.

HF8

Fråga

Det är via e-brev svårt för kundtjänstanställda att hjälpa
kunder med komplexa problem där flera alternativa lösningar kan behöva prövas för att finna en lösning.

HF9

Fråga

När standardsvar inte uppdateras regelbundet kan dessa
inte utnyttjas för att snabbare besvara frågor som förekommer ofta.

HF10

Fråga

När e-brev inte besvaras i rimlig tid kan kunders ärenden
bli inaktuellt vilket kan ge missnöjda kunder.

HF11

Samtliga

När e-brev inte kopplas till övrig information lagrad om
kunderna försvåras uppföljning av tidigare kommunikation.

HF12

Samtliga

När besvarade e-brev lagras utan svaren som de anställda
formulerat hindras uppföljning av kunders ärenden.

HF13

Samtliga

När besvarade e-brev lagras i ankomstordning och inte per
kund blir de svåra att hitta vilket försvårar återkoppling till
tidigare kommunikation.

HF14

Klagomål

Kundtjänstanställda upplever det ofta som svårt att uttrycka sig tydligt vid besvarandet av e-brev där kunderna
uttryckt missnöje.

HF15

Fråga

Att kunder ofta glömmer att identifiera sig i e-brev hindrar
företaget från att kunna ge kundspecifika svar, när kunder
efterfrågar det.

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via e-brev på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 7-7.
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Tabell 7-7 Möjligheter och hinder vid e-postkommunikation på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet id.

Komm.
handling

E-post – möjligheter för kunder

MF14

Samtliga

Via e-brev kan kunderna kommunicera när de vill på dygnet.

Hinder id.

E-post - hinder för kunder

HF16

Fråga

När företaget tar lång tid på sig att besvara e-brev kan kundernas ärende bli inaktuella innan de blir besvarade.

HF17

Fråga

Det kan vara svårt för kunderna att få tydliga svar på frågor via e-brev om lösningarna kan vara flera alternativ som
är beroende av information från dem.

7.5.4 Telefon på Fotoföretaget
Cirka sextio procent av kommunikationen från företagets kunder görs via telefon. Alla telefonsamtal till kundtjänstavdelningen dirigeras via en telefonväxel. I
växeln möts kunderna av en telefonsvarare med följande information:
Välkommen till Fotoföretagets kundservice.
Kan vi hjälpa dig med en beställning: tryck 1.
Har du frågor angående faktura: tryck 2.
Önskar du information om digitala tjänster: tryck 3.
Har du frågor angående vår leveranstid: tryck 4.
Vill du höra alternativen igen: tryck 0.
I annat fall var vänlig dröj kvar och vi kopplar dig nu till kundtjänst.
Fotoföretagets telefonväxel, 2004-11-23
Kundernas samtal delas således i växeln upp i de fem samtalskategorierna:
–

Beställning

–

Fakturafrågor

–

Digitala tjänster

–

Leveranstid

–

Övriga ärenden (de som inte gör något val)

Kundtjänstansvarig har möjlighet att prioritera de olika ärendetyperna på olika
personer, beroende på deras kompetens och hur många samtal som kommer in
per ärende. Om samtalskön till beställningar exempelvis skulle bli lång är det
möjligt att göra så att flera anställda enbart tar emot dessa samtal. Denna möjlig-
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het utnyttjas främst under sommaren då företaget tar in vikarier för att lösa arbetstoppar och semestrar. Eftersom de anställda vid kundtjänstavdelningen inte
är så många till antalet tar dock samtliga anställda, under resten av året, emot
alla typer av ärende.
Personalen som svarar i telefon får viss extrainformation om inkommande
telefonsamtal via telefonväxeln. De kan dels se vilken typ av samtal som väntar.
De ser också hur lång eventuell telefonkö är, hur många av deras kollegor som är
inkopplade på telefonväxeln samt hur många samtal som inkommit under dagen. Den uppringande kundens telefonnummer visas också. Denna information
använder kundtjänstpersonalen om de behöver ringa upp kunden, exempelvis
om ett samtal bryts.
De kunder som har handlat mer än sex gånger under ett år ses som extra bra
kunder. De får tillgång till ett särskilt telefonnummer som gör att de går förbi
eventuell telefonkö. Antalet samtal till detta speciella telefonnummer är mellan
20 och 30 per vecka. De anställda, som tar emot telefonsamtal, ser dock inte om
kunderna ringer detta speciella nummer och ges därmed inte möjlighet att ge
dessa kunder extra bra service, trots att de ses som särskilt värdefulla för företaget. Det förklarar kundtjänstansvarig med att de skulle ha kvalitetsproblem om
de redan i den inledande kontakten gör skillnad mellan olika kunder.
Beställningar av fotoutskrifter per telefon förekommer inte eftersom kunderna
måste bidra med egna bilder. Beställning ur Fotoföretagets övriga produktsortiment går ofta snabbt per telefon, förutsatt att kunderna vet vad de vill ha, som i
följande exempel:
”Karin”: Välkommen till kundservice det är ”Karin”.
Kund: Hej jag skulle vilja beställa en digitalkamera.
”Karin”: Ja, har du något kundnummer hos oss?
Kund: 123456.
”Karin”: Anna Andersson. Då ska vi se vilken kamera du skulle vilja
ha...
Kund: Olympus C765.
”Karin”: Olympus… (Den anställde letar fram kameran på företagets
webbsida).
”Karin”: För 3895 kronor?
Kund: Det stämmer.
”Karin”: Ja, då har jag beställt den. Då kommer den inom ett par dagar.
Kund: Tack.
Telefonsamtal mellan kund och ”Karin” på kundtjänstavdelningen, 2005-01-20
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Fotoföretaget har som mål att telefonsamtal ska besvaras inom en minut. Det
målet uppnås inte för alla samtal men den genomsnittliga svarstiden ligger vanligtvis betydligt under en minut, undantaget de mest hektiska veckorna efter
sommaren. Genomsnittstiden för ett telefonsamtal är två minuter och 20 sekunder. Samtalslängden varierar dock mycket. Statistik från företaget visar att de
varje vecka har samtal som överstiger 15 minuter, många gånger upp emot 30
minuter.
Exempel på problem som tar tid att hjälpa kunderna att lösa är många. Det är
ofta när kunderna behöver tekniska beskrivningarna som samtalen tar lång tid.
Många kunder har exempelvis problem med uppladdning av sina bilder på sin
personliga lagringsplats på företagets webbplats. De vet ofta inte vilken upplösning det är på deras bilder eller vilket operativsystem de har. Vissa kunder förstår inte hur de i datorn ska hitta bilderna som ska laddas upp. Följande anteckningar från ett observationstillfälle visar på kundfrågornas komplexitet:
”Karin”: Välkommen till kundservice det är ”Karin”.
Kund: Jag har fått en cd-skiva som jag ska lägga in kort på.
”Karin”: Ja, Fotoföretagets programvara?
Kund: Ja just det. Jag har en extern brännare och det går inte att
bränna bilderna. Det verkar som den är inställd på en intern brännare.
”Karin”: Säger han [datorn] att han inte hittar någon cd-brännare?
Kund: Ja, och jag har provat inställningarna där det står direktåtkomst till cd-brännare.
”Karin”: Under inställningar så är det ju direktåtkomst till cd-brännaren… Och det fungerar inte heller…? Det var det tipset jag tänkte
ge dig här nu. Han säger att han bara hittar den på datorn men det är
inte den du har utan det är den andra?
Kund: Ja.
”Karin”: Du, jag ska höra med en kollega. Om du väntar lite här.
”Karin” lägger ifrån sig telefonen och ber ”Maria” om hjälp.
”Maria” som anses vara den som känner till mest om datorer på
kundtjänstavdelningen förklarar att kunden kan behöva ladda
hem nya drivrutiner. ”Karin” har ingen aning om vad det
handlar om men antecknar vad ”Maria” säger och återgår till
kunden i telefonen.
”Karin”: Hallå, nu har jag frågat en kollega och det som du skulle
kunna testa att göra det är att gå in på en hemsida där du kan hämta
nya drivrutiner, helt enkelt.
Kund: Drivrutiner?
”Karin”: Att du laddar ner nya drivrutiner. Då måste du gå in på en
hemsida som heter Golden Hawk.com. Alltså som den gyllene höken.
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Kund: Golden hawk?
”Karin”: Ja, golden hawk punkt com. Och där ska du gå in under
download area. Och så finns det då olika drivrutiner beroende på vilken typ av Windows du har och sånt... Då ska du klicka där för det
kan hjälpa. Det heter AFP drivers for Windows. Det är det första…
men om inte det fungerar heller får du höra av dig igen.
Kund: Då försöker jag tack för hjälpen.
”Karin”: Tack hej.
Det är mycket som kan gå snett, säger jag. Ja, ”Karin” tycker det
är svårt. Det var något nytt igen. Hon säger att det är nya saker
varje dag och att hon alltid blir lite nervös när det kommer upp
sådant som hon inte känner till.
Observationsanteckningar från telefonsamtal mellan kund och ”Karin”, 2005-0120
I ovanstående telefonkonversation framgår tydligt hur den anställde genom att
ställa frågor och göra förtydliganden snabbt kommer fram till att hon själv inte
har någon lösning på kundens problem. Genom att låta kunden vänta medan
hon frågar en kollaga om råd kan hon dock ge kunden ett förslag på lösning.
Trots att hon själv inte förstår hur drivrutinerna kan hjälpa kunden så upprepar
hon noggrant rådet hon fått från kollegan och ser genom upprepningar till att
kunden förstår var hon kan hitta drivrutinerna som kan lösa hennes problem. I
ovanstående konversation identifierar sig kunden aldrig. Det är inte heller nödvändigt för att få svar på denna typ av generella frågor. Det är endast då kundspecifik information efterfrågas som kunderna måste identifiera sig.
Personalen är många gånger inte säkra på hur de ska lösa kundernas problem.
Främst gäller det frågor, som den ovanstående, som handlar om tekniska
aspekter av produkten och som ställs före kunderna har gjort sina beställningar.
Ibland måste de anställda be varandra om hjälp för att lösa problem relaterade
till digitala bilder som i ovanstående dialog. Utvecklingen inom digitalbildsmarknaden har gjort situationen för de anställda mycket mer komplicerad än
tidigare. De känner sig ofta osäkra inför den nya tekniken och uppger att deras
kunskaper ofta inte räcker för att kunna hjälpa kunderna i tillräckligt hög grad.
Frågor som kunderna ställer efter att de har skickat sina beställningar är ofta
enklare att besvara. De vanligaste frågorna efter en beställning har gjorts handlar
om leveranstider och betalningar. För att kunna få svar på dessa måste kunderna
identifiera sig. Det är knappast något problem då kommunikationen sker per telefon. Om den anställda behöver veta vem kunden ber de dem identifiera sig.
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Om kunderna är missnöjda med kvaliteten på de levererade bilderna resulterar
det ofta i klagomål. Både kundtjänstansvarig och övrig kundtjänstpersonal anser
att telefon är det överlägset bästa kommunikationsmediet för att hantera missnöjda kunder. Möjligheten att lirka med kunderna och lugna dem per telefon
åskådliggörs i följande kommunikationssekvens mellan en anställd och en
mycket missnöjd kund:
”Karin”: Välkommen till kundservice det är ”Karin”
Kund: Hej, jag heter Lena och jag har kundnummer ”11111”.
”Karin”: Ja, hur kan jag hjälpa dig?
Kund: Jag är förbannad! Förra gången jag skickade in en beställning
så var det dåliga färger. Nu har ni gjort om dem och färgerna är lika
dåliga. Jag har skickat in meter efter meter av film till er men ni kan
inte detta längre. Det var samma problem vid förra beställningen.
”Karin”: Vad är det som är fel i färgerna?
Kund: Färgerna är konstiga.
”Karin”: Hur konstiga är de? Är de matta? Är de starka? Är de
skarpa? Är de suddiga?
Kund: De är för mörka på något sätt.
Anställd: Okej, de är för mörka?
Kund: Det är en konstig mörk blankhet som ni inte har haft innan.
Anställd: Det är ju så svårt när jag inte kan se dem själv. Det är ju
svårt att säga vad det är.
Kund: Nu är jag så trött på det här.
Anställd: Är det de två senaste som har blivit dåliga?
Kund: Jag hade tänkt göra efterbeställning på bilder på min katt men
efterbeställningen blir säkert lika dålig. Det är tråkigt när allt var så
bra innan. Jag har samma kamera och samma film.
”Karin”: Jag måste kolla upp om de har gjort några andra inställningar på maskinerna. Det är jättesvårt…
Kund: Jag har väntat och skulle sätta in bilderna i albumet.
”Karin”: Ja när man tar bilder under den här årstiden och använder
blixt så kan de ju bli lite konstiga. Då brukar det ju vara att ansiktena
blir ljusa. De blir väldigt vita och så om man har fått en blixt rakt
på… men de ser mörka ut, hela kortet, egentligen?
Kund: De har blivit jätteblanka och mörka i blankheten.
”Karin”: Om du tar ett dåligt till exempel det på katten. Kan du
komma på när du har tagit det till exempel har du tagit det på katten i
dagsljus.
Kund: Nej det är tagna inomhus. Han har ju inte ansiktsfärg.
”Karin”: Jag tänkte att om katten har fotograferats i dagsljus så kanske det hade kunnat vara en skillnad. Och de andra korten kunde de
inte göra bättre?
Kund: De kanske är något bättre men jag orkar inte längre. Jag är
trött på detta. Det måste vara hos er. Det är er film och jag fotografe-
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rar.
”Karin”: Det är ju svårt att säga vad det kan ha varit och vad de på
reklamationsavdelningen har gjort men… Jag ska säga till dem att de
ska kolla på färgerna i maskinen eftersom det är de två sista filmerna
som har blivit likadana. Vi gör så att när den kommer upp [från laboratoriet] att den ska läggas i kundservice så att vi kan kolla lite mer
noggrant på den och att även de som sitter med färger kan försöka att
titta eftersom det har hänt två gånger i rad, vad det är som har blivit
fel. Det kan ju vara inställningen i färgerna eller… det är ju viktigt
att du får ett riktigt svar på det.
Kund: Jag har nästan aldrig framkallat någon annanstans.
Anställd: Jag ser att du är ju upplagd -87 som kund. Det är nästan 20
år.
Kund: Jag får skicka tillbaka, men det kanske dröjer.
Anställd: Ja, vi gör så att vi tittar på dem extra här i kundtjänst också.
Kund: Vad heter du?
”Karin”: ”Karin”.
Kund: Då frågar jag efter dig när jag ringer nästa gång.
”Karin”: Ja, det kan du göra och så skriver du att de ska lämnas till
mig efter att de framkallas så har vi dubbel kontroll på det.
Kund: Ska jag skicka in allihop.
”Karin”: Ja, för då kan vi titta på dem allihop och även de som är bra.
Till exempel så kan vi se varför kattbilden har blivit bra.
Det är bra att du hör av dig för om ingen gör det så vet vi ju inte. Om
det skulle vara något fel på inställningarna så behöver vi ju veta det så
vi kan rätta till det. Skriv vad du inte är nöjd med och att det är till
mig också.
Kund: Jag blir så besviken.
”Karin”: Det ska du inte behöva vara. Vi gör så att vi tittar på dem så
får vi hoppas att det löser sig.
[…]
Telefonsamtal mellan kund och ”Karin” på kundtjänstavdelningen, 2005-01-20
Kunden i telefonkonversationen inleder med att identifiera sig och visar därefter
mycket tydligt att hon är missnöjd med de bilder hon fått levererade. ”Karin”
försöker därefter att ta reda på vari problemet kan bestå. Hon börjar med att
koppla an till det kunden säger om att färgerna är dåliga. Hon försöker få kunden att beskriva färgerna. När de inte lyckas komma fram till vad det är för fel
på färgerna börjar kunden återigen beskriva hur missnöjd hon är och att hon
känner sig osäker på om hon vill göra fler beställningar från Fotoföretaget. ”Karin” ger då ett annat förslag på vad som kan vara problemet med bilderna: ljuset.
När detta inte heller leder fram till en förklaring till varför kunden är missnöjd
med bilderna försöker den anställda få kunden att förstå att företaget är måna
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om henne och uppmuntrar henne till att skicka tillbaka bilderna. Hon försäkrar
också kunden om att företaget och hon själv personligen ska ägna extra tid åt att
ta reda på vad som blivit annorlunda mot tidigare beställningar. Genom att använda informationen i kunddatabasen ser ”Karin” att det är en trogen kund hon
talar med.
Exemplet visar att den anställde lyckas lugna kunden. Trots att hon inte direkt
kan hjälpa kunden med dennes problem kan hon visa att företaget är mån om att
kunden ska vara nöjd och att de ska lägga ner extra möda på att lösa kundens
problem.
Det kan vara mycket tröttsamt att hantera irriterade och överdrivet pratsamma
kunder. Att kommunicera per telefon anses vara ansträngande och därför delas
arbetsdagarna upp så att ingen ska behöva besvara telefonsamtal mer än en halv
dag i sträck. Förutom svårigheter att reda ut komplicerade ärenden nämner personalen en annan svårighet förknippad med telefonsamtal: att kommunicera
med kunder med kraftig brytning. Det kan ibland vara mycket svårt att förstå
vad utländska kunder säger vilket försvårar möjligheten att kunna hjälpa dem
med det de behöver.
Trots vissa svårigheter är dock kundtjänstpersonalen, generellt, mycket positiva
till att kommunicera med sina kunder per telefon. De anser att de flesta ärendena
är enklare att reda ut via detta kommunikationsmedium än via andra. Kundtjänstansvarig uttrycker det som följer:
Ja… vi vill väl egentligen att de ringer i första hand. Därför att då har
man ofta en bättre [… ] lösningsgrad, kan man säga, per telefon.
Kundtjänstansvarig, 2004-09-22
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via telefon på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv redovisas i
Tabell 7-8.
Tabell 7-8 Möjligheter och hinder vid telefonkommunikation på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon - möjligheter för Fotoföretaget

MF15

Samtliga

När telefonsamtal delas upp i olika kategorier i en telefonväxel
ger det möjlighet att prioritera olika typer av ärenden på olika
personer, beroende på deras kompetens.

MF16

Samtliga

Att ge speciellt viktiga kunder ett telefonnummer som går förbi
eventuell telefonkö är ett sätt att låta dessa känna sig speciella
samt att värna om deras tid.
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MF17

Fråga

När kundernas frågor är komplicerade eller om svaret kan vara
flera alternativ är det ofta enklast att besvara dem via telefon.

MF18

Klagomål

Telefon är det kommunikationsmedium som kundtjänstanställda
uppfattar som bäst för att förklara och ursäkta sig inför missnöjda kunder.

Hinder id.

Telefon - hinder för Fotoföretaget

HF18

Beställning

När kunderna måste bidra med underlag för att färdigställa produkten som beställs är telefonen inte ett möjligt kommunikationsmedium.

HF19

Fråga

Att ge kunder svar på sina frågor i realtid, som telefonsamtal
innebär, ställer extra höga krav på de anställdas kompetens.

HF20

Klagomål

Missnöjda kunder kan uppfattas som mycket aggressiva per telefon.

HF21

Samtliga

När kunder talar otydligt, exempelvis med kraftig brytning är
telefonen ett hinder för tydlig kommunikation.

Den möjlighet och det hinder som identifierats vid telefonkommunikation på
Fotoföretaget ur ett kundperspektiv redovisas i Tabell 7-9.
Tabell 7-9 Möjligheter och hinder vid telefonkommunikation på Fotoföretaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Telefon – möjligheter för kunder

MF19

Samtliga

Via telefon får kunderna ofta sina ärenden utredda vid ett och
samma tillfälle.

Hinder id.
HF22

Telefon - hinder för kunder
Samtliga

Telefonköer kan upplevas negativt av kunderna.

7.5.5 Webbplatsen på Fotoföretaget
På Fotoföretagets webbplats presenteras information om företagets produkter
och tjänster. Där går det också att beställa gratis startpaket för digitalfoto (programvara och information för att skicka digitala bilder). På webbplatsen har
kunderna möjlighet att logga in på personliga sidor som bland annat ger tillgång
till en personlig bildlagringsplats. Där lagras de bilder som kunderna har framkallat hos företaget och kunderna kan även ladda upp fotografier från andra
källor dit.
På bildlagringsplatsen markerar kunderna vilka fotografier som de vill beställa
utskrifter av och markera det önskade bildformatet som bilderna ska skrivas ut i.
Uppladdningen av bilder resulterar dock i många frågor till kundtjänstavdel-
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ningen, både via telefon och via e-brev. Många kunder har inte tillräckliga kunskaper om datorer och digitala bilder för att klara detta utan hjälp.
Företaget förväntade sig att användningen av webbplatsen skulle öka mycket i
samband med den ökade andelen digitala bilder. Det har dock visat sig att
många kunder skickar in sina digitala bilder på minneskort från kameran eller
på cd-skivor. Så mycket som 80 procent av beställningarna från digitala bilder
görs, till företagets stora förvåning, från minneskort eller cd-skiva. En anledning
till att webbplatsen inte används i så hög grad för att skicka bilder är troligtvis
att många av kunderna inte har tillräckligt snabb Internetuppkoppling. Att ladda
upp bilder via ett vanligt modem är knappast möjligt. Det är dock ett problem
som blir mindre ju fler kunder som skaffar bredband. Att kunderna i så stor utsträckning fortsätter att använda fotopåsar tror kundtjänstanställda dessutom till
stor del beror på att kunderna har svårt att förändra ett invant beteende – att
skicka sina beställningar i fotopåsar.
På webbplatsen kan kunderna söka svar på många generella frågor. Från en länk
benämnd ”hjälp” kan kunderna klicka vidare till flera länkar med information av
olika slag. Där återfinns också en länk till FAQ (vanligt förekommande frågor).
På denna sida presenteras 17 olika frågor med tillhörande svar. Frågorna varierar från mycket enkla såsom beräknad leveranstid till mer komplexa, exempelvis
hur bilder sparas ner på datorns hårddisk.
Det är Fotoföretagets marknadsenhet som ansvarar för utformningen av FAQsidan. Det är också de som avgör vilken information som ska publiceras där.
Kundtjänstansvarig är inte helt nöjd med denna ansvarsfördelning. Han skulle
önska att kundtjänstavdelningen istället hade ansvar för utformningen av sidan.
Då skulle de kunna utforma den på så sätt att de kunde hänvisa till den när de
vill ge kunderna utförliga instruktioner till vanliga funderingar som kunderna
har, såsom hur de kan kontrollera säkerhetsinställningarna för sin Internetuppkoppling.
När kunderna är inloggade kan de få svar på vissa kundspecifika frågor. Där får
de tillgång till sina kunduppgifter och information om de senaste beställningarna de har gjort. Kunderna kan själva ändra uppgifter såsom adress och telefonnummer vilket minskar denna typ av ärenden till kundtjänstavdelningen.
Inloggningsförfarandet som krävs för att få tillgång till personlig information
och bildlagringsplats orsakar mycket extra kommunikation. Många kunder
glömmer sitt användarnamn eller lösenord och flera av dem kontaktar då kundtjänstavdelningen för att få hjälp med detta. Det gör de trots att det finns en au-
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tomatiserad funktion på webbplatsen som gör att de kan få användarnamn och
lösenord tillsänt sig i ett e-brev.
En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Fotoföretagets webbplats ur ett företagsperspektiv redovisas
i Tabell 7-10.
Tabell 7-10 Möjligheter och hinder vid webbplatskommunikation på Fotoföretaget ur ett företagsperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Webbplats - möjligheter för Fotoföretaget

MF20

Beställning

Eftersom kunderna själva kan administrera sina beställningar via
webbplatsen sparar det mycket tid åt företaget.

MF21

Fråga

När kunderna får tillgång till personliga sidor på webbplatsen
kan de själva söka svar på många kundspecifika frågor.

MF22

Beställning

Genom att låta kunder ladda upp digitalt material på företagets
webbplats effektiviseras hanteringen av materialet.

MF23

Fråga

Via webbplatsen kan företaget presentera mycket information
om varor och tjänster vilket minskar mängden kommunikation
via andra kommunikationsmedier.

HF23

Fråga

För att få tillgång till personlig information på webbplatsen krävs
kundnamn och lösenord. Eftersom kunderna ofta glömmer dessa
resulterar det i extra kommunikation via övriga kommunikationsmedier.

HF24

Beställning

När kunder ska ladda upp digitalt material på företagets webbplats kan det leda till många tekniska frågor till kundtjänstavdelningen.

HF25

Beställning

Långsamma Internetuppkopplingar hindrar företaget från att ta
emot digital information från kunderna.

Hinder id.

Webbplats - hinder för Fotoföretaget

En sammanställning över de möjligheter och hinder som identifierats vid
kommunikation via Fotoföretagets webbplats ur ett kundperspektiv redovisas i
Tabell 7-11
Tabell 7-11 Möjligheter och hinder vid webbplatskommunikation på Foto-företaget ur ett kundperspektiv.
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Webbplats – möjligheter för kunder

MF24

Beställning

På webbplatsen kan kunderna göra sina beställningar dygnet
runt.
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MF25

Fråga

På webbplatsen kan kunderna ta reda på svaren på många av
sina frågor dygnet runt.

MF26

Fråga

När kunderna är inloggade kan de få tillgång till kundspecifik
information dygnet runt.

Hinder id.
HF26

7.6

Webbplats - hinder för kunder
Beställning

Långsamma Internetuppkopplingar hindrar kunderna från att
ladda upp digital information till företaget.

Sammanfattning av de studerade kommunikativa

handlingarna på Fotoföretaget
I kapitlet har resultat från fallstudien på Fotoföretaget redovisats enligt de kommunikationsmedier som företagets kunder erbjuds använda. I detta avslutande
avsnitt sammanfattas dessa enligt de kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål. Avslutningsvis presenteras en matris över via vilka
kommunikationsmedier som resp. kommunikativ handling kan genomföras och
vilka av dessa som föredras av Fotoföretaget.

7.6.1 Beställningar på Fotoföretaget
Beställningar av fotografier kan till Fotoföretaget göras antingen från oframkallad film och negativ eller från digitala bilder. När fotografierna finns i filmrullar
eller på negativ skickar kunderna sina beställningar i fotopåsar (eller i vanliga
brev). De digitala bilderna kan delas in i dem som skickas på någon fysiskt media och de beställningar där fotografierna skickas helt digitalt. De fysiska medierna är minneskort och cd-skiva. Dessa kan kunderna skicka i fotopåsar avsedda
för detta ändamål.
Fotografier som skickas helt digitalt laddar kunderna upp på sin personliga bildlagringsplats på företagets webbplats och därifrån kan kunderna göra beställningar av de utskrifter de vill ha. Trots att det inte är ett alternativ som erbjuds
av företaget händer det att kunder gör sina beställningar via e-brev som de bifogar digitala bilder till. Detta ger mycket extra arbete för personalen eftersom de
då måste ladda upp varje bild på kundernas bildlagringsplats och där registrera
kundernas beställning.
Eftersom en beställning av fotoutskrifter kräver att kunderna bidrar med sina
bilder är varken telefon eller talsvar möjliga kommunikationsmedier för beställning.
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7.6.2 Frågor på Fotoföretaget
Frågor kan Fotoföretagets kunder ställa till företaget via alla
kommunikationsmedier förutom fotopåsarna. Webbplatsen är det kommunikationsmedium som har störst begränsningar avseende mängd frågor som kan besvaras. Eftersom kunderna kan logga in på personliga sidor får de dock tillgång
till viss kundspecifik information såsom uppgifter om tidigare beställningar.
Brev och fax kan jämställas och används mycket sällan när kunderna vill ställa
frågor. E-brev används mer och mer och att besvara dessa är ofta mycket tidskrävande för företaget eftersom många frågor är mycket tekniska eller kräver
information från kunderna för att kunna besvaras såsom exempelvis vilka inställningar de har i sin webbläsare om frågan gäller uppladdning av bilder. På
grund av att frågorna ofta är komplexa och kräver följdfrågor föredrar företaget
att kunderna använder telefon för att ställa sina frågor. Telefon är också de
kommunikationsmedium som kunderna använder i störst utsträckning.

7.6.3 Klagomål på Fotoföretaget
Klagomål kan kunderna framföra via brev, e-brev, fax eller telefon. Liksom för
frågor föredrar Fotoföretaget att kunderna använder telefonen när de har klagomål. De är rädda att kunderna blir ännu mer missnöjda om de får ett otydligt
svar i e-brev. Fotoföretaget ringer därför ofta upp kunder som uttryckt sitt missnöje i e-brev. Företaget upplever det som enklare att reda ut problem och ursäkta
sig om kunderna är missnöjda, när klagomålen kommuniceras per telefon.

7.6.4 Sammanställning av Fotoföretagets kundkommunikation
I nedanstående affärshandlingsmatris (Johansson & Axelsson, 2004, 2005) visas
en sammanställning av de kommunikationsmedier som Fotoföretaget erbjuder
sina kunder samt vilka av de studerade kommunikativa handlingar som är möjliga att realisera via dessa. Dessutom redovisas vilka kommunikationsmedier
som Fotoföretaget föredrar att kunderna använder för respektive kommunikativ
handling (se Tabell 7-12). Till skillnad mot de andra två fallstudierna redovisas
inte kundpreferenserna eftersom det inte har varit möjligt att tillfråga kunderna.
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Tabell 7-12 Kommunikationsmedier tillgängliga för de studerade kommunikativa handlingarna på Fotoföretaget.
Fotopåse
Fotobeställning (minneskort
& cd-skiva)

X

Brev

E-post

Telefon

X
X

X

X

Frågor

X

X

X

X

Klagomål

X

X

X

X

X = tillgängligt,

= föredras av Fotoföretaget,

Webbplats

X

Fotobeställning (digitalt)
Fotobeställning (filmrulle &
negativ)

Fax

= Företaget föredrar att ej används
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X (FAQ)

8

Kundkommunikation på tre företag –

en fallöverskridande analys
I de tre föregående kapitlen beskrivs kundkommunikationen vid tre fallföretag. I varje fall
har möjligheter och hinder relaterade till kundkommunikation identifierats för varje
kommunikationsmedium som företagen använder. I innevarande kapitel redovisas den
fallöverskridande analysen där dessa möjligheter och hinder sammanställs och jämförs.
Det ger en god grund för att finna förklaringar till dem, den tredje av avhandlingens
forskningsfrågor. För en tydlig spårbarhet redovisas id-numren för de möjligheter och
hinder som har lett fram till resultaten i analysen. Första bokstaven i id-numret visar om
det är en möjlighet eller ett hinder (M/H), den andra bokstaven är initialen i fallföretagsnamnet (C/K/F) och siffrorna är löpnummer för möjligheterna och hindren i respektive
fall. Möjligheterna och hindren finns förutom i empirikapitlen även sammanställda i bilaga fem.

8.1

En analys av de tre fallen

I den fallöverskridande analysen har resultaten från de tre fallstudierna som presenteras i kapitel fem, sex och sju jämförts och analyserats. Detta andra steg i
analysen har främst varit induktivt men genom att litteraturstudier har bedrivits
parallellt med de empiriska studierna har dessa till viss del påverkat resultaten.
De identifierade möjligheterna och hindren har vid analysarbetet sorterats både
per kommunikationsmedium och per kommunikativ handling för att förstå vad
de är exempel på (se avsnitt 2.5 för en närmare beskrivning av tillvägagångssättet vid analysen).
Analysen visar att många av de identifierade möjligheterna och hindren kan
hänvisas till kommunikationsmediernas egenskaper. Dels styr kommunikationsmediets egenskaper vilka kommunikationsformer som är möjliga, dels ger
olika kommunikationsmedier olika feedbackmöjlighet. Dessutom varierar tillgängligheten mellan olika kommunikationsmedier. Kommunikationsmediernas
egenskaper är den första av de fyra kategorierna som den fallöverskridande
analysen har resulterat i och den diskuteras mer ingående i avsnitt 8.2.
Det har i analysen också framträtt flera aspekter av informationsmängd som påverkar kundkommunikationen. Informationsmängd är den andra kategorin som
presenteras i kapitlet. En avgörande faktor för huruvida företagen ska kunna
genomföra kundernas ärenden är om informationsmängden de kommunicerar
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är tillräcklig. För att inte behöva hantera överflödig information är möjligheten
att begränsa informationsmängden också intressant för företagen. En annan
aspekt av informationsmängd som har identifierats är möjligheten till merförsäljning. När informationen som kunder kan överföra eller ta till sig är begränsad är företagens möjlighet till merförsäljning också begränsad. Informationsmängden och de olika aspekterna av denna presenteras i avsnitt 8.3.
Tack vare att tre företag med tre helt olika produkter har analyserats har skillnader i kommunikationen som beror på just produkten, den tredje kategorin, kunnat identifieras. Beroende på vilken kommunikativ handling som ska utföras
påverkar produkten kundkommunikationen på olika sätt. Dels påverkas innehållet i kommunikationen många gånger av produkttypen som diskuteras och
dels varierar kundernas frågor och klagomål beroende på hur produkten är
tänkt att användas. Detta diskuteras närmare i avsnitt 8.4.
Den fjärde kategorin som den fallöverskridande analysen har resulterat i är
företagens design av kundkommunikationen. De studerade företagen har olika
strategier för utformningen av kundkommunikationen. De väljer exempelvis
vilka kommunikationsmedier de tillhandahåller sina kunder samt uppmuntrar
eller försvårar på olika sätt kommunikation via de olika kommunikationsmedierna, vilket i sin tur leder till olika möjligheter och hinder. Företagens design av
kundkommunikation diskuteras i avsnitt 8.5.

8.2

Kommunikationsmediernas egenskaper

Varje kommunikationsmedium har vissa egenskaper som påverkar kommunikationen som genomförs via dem. Kommunikationsmediernas egenskaper har delats in i följande tre underkategorier:
-

Kommunikationsform som är möjlig via kommunikationsmediet

-

Kommunikationsmediets möjlighet till feedback

-

Kommunikationsmediets tillgänglighet

En närmare beskrivning av dessa egenskaper samt hur de påverkar de tre
kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål diskuteras i
följande avsnitt.
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8.2.1 Kommunikationsform som är möjlig via kommunikationsmedierna
Med kommunikationsform avses om det som kommuniceras är muntligt, skriftligt eller digitalt och om kommunikationen är synkron eller asynkron. Kunder
har olika preferenser. Det finns de som helst kommunicerar muntligt och andra
som hellre kommunicerar i skrift eller digitalt. Det enda av de studerade kommunikationsmedierna som tillåter muntlig kommunikation från kundens sida är
telefon. Via talsvar spelar företagen upp lagrade, muntliga sekvenser, men kunden kommunicerar digitalt, främst via knapparna på telefonen. Med digital
kommunikation avses kommunikation där kunden kommunicerar fördefinierade variabler såsom artikelnummer, antal eller namn och som överförs och lagras digitalt.
Studien visar att kunderna i allmänhet föredrar att kommunicera muntligt när
de har ett ärende som de anser är lite mer komplicerat att förklara. Både kunder
och företag anser att det via den muntliga kommunikationen ofta är enklare att
reda ut oklarheter som komplicerade frågor och klagomål. Både kunder och anställda upplever det också som trevligt att kunna småprata om sådant som inte
direkt har med kundernas ärende att göra (MC30, MK24, MK36). Företagsledningen är dock inte alltid lika positiv till att personalen ägnar alltför mycket tid
att prata om saker som inte behandlar affärstransaktionen (HC31, HK20).
Den skriftliga kommunikationen vid de tre studerade företagen görs via brev,
beställningssedlar, fax och e-brev. Att kommunikationen är skriftlig ställer speciella krav på formuleringar. Det är många gånger svårt både för kunder och för
anställda att uttrycka sig tydligt i skrift (HC23, HF8). En fördel med skriftlig
kommunikation är dock att den är enklare att lagra än den muntliga (MC19).
När kommunikationen lagras blir det tydligt för både företag och kunder vad
som har kommunicerats och överenskommits (MC25, MF1, MF4).
Information som kunder kommunicerar via e-brev är visserligen skriftlig men
har inslag som är digitala vilket gör att hanteringen av e-brev, i viss mån, skiljer
sig från kommunikation via andra skriftliga kommunikationsmedier. E-brev
skickas och lagras digitalt men innehållet läses som annan skriftlig kommunikation av ett mänskligt öga. Tidpunkt för mottagande av e-brev är digitaliserat vilket gör att e-brev enkelt kan lagras efter ankomsttid. Avsändare är en annan variabel som används för att digitalt sortera e-breven. Också titeln kan användas
för sortering.
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Huruvida kommunikationen mellan kunderna och företagen är synkron eller
asynkron har också visat sig ha en viss påverkan på hur kommunikationsmediet
uppfattas. En stor fördel, enligt både kunder och kundtjänstanställda, är att när
kommunikationen är synkron slutförs ofta kundernas ärenden vid ett och
samma tillfälle, oavsett om det handlar om att registrera en beställning, få svar
på en fråga eller få ett klagomål utrett (MC29, MK34, MF19). När kommunikationen är synkron och digital som vid beställningar via talsvar och webbplats
kan företagen se till att kunderna själva matar in beställningarna i affärssystemet. Skriftlig kommunikation som inte innehåller fördefinierade variabler kan
också överföras via webben men är då inte synkron. Ofta mottas den av företagen i form av e-brev.
Annan skriftlig kommunikation vid de studerade företagen är också asynkron.
Att kommunikationen är asynkron har den stora fördelen för företagen att de
tidsmässigt kan planera för när kommunikationen ska hanteras. Asynkron
kommunikation ger också företagen möjlighet att sortera ärenden för en effektivare hantering. Sorteringen är extra enkel när det innehåller digitala variabler
såsom i e-brev. När kommunikationsvolymen är hög eller om företagens planering av hanteringen av de olika kommunikationsmedierna brister, kan den
asynkrona kommunikationen dock medföra att kunderna får vänta länge på svar
(HC27, HK19, HF16). Fax används inte i hög utsträckning men det uppfattas som
ett bra kommunikationsmedium för att enkelt och snabbt överföra skriftlig information som inte finns lagrat digitalt (MK8, MF6).
I Tabell 8-1 visas en sammanställning över vilka kommunikationsformer som är
möjliga att kommunicera för kunden via de kommunikationsmedier som ingår i
studien.
Tabell 8-1 Sammanställning av kommunikationsformerna via de olika kommunikationsmedierna.
Muntlig

Skriftlig

Digital

Synkron

Telefon

-

Talsvar, Webbformulär

Asynkron

-

Brev, Beställningssedlar, Fax, E-brev

-

I följande avsnitt diskuteras hur kommunikationsformen mer specifikt påverkar
de studerade kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål.
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8.2.1.1

Kommunikationsformens betydelse vid beställningar

När beställningar görs via beställningssedlar, elektroniska formulär på
webbplatsen eller via talsvar kan hanteringen effektiviseras eftersom företaget
styr vilken information kunderna ska fylla i (MC3, MF2). Digitala beställningar
via webbplatsen och talsvar kan automatiseras så att kunderna sköter beställningarna själva genom att de via webbgränssnittet matar in data i affärssystemet
(MC36, MC38, MK37, MK48, MF20).
Genom att fördefiniera vilken information som kunderna kommunicerar kan beställningssedlar läsas av maskinellt (MC2). Vanligtvis används fält för artikelnummer och antal av de beställda varorna. När beställningarna är handskrivna
såsom på beställningssedlar, kan företaget dessutom begära att kunderna skriver
under beställningar med sin namnteckning för att acceptera vissa regler i samband med köp (MC1). När beställningar skickas digitalt, via webbplats eller ebrev, finns däremot inte denna möjlighet (HC37). Andra åtgärder, såsom att
kräva någon form av säker identifiering vid registrering, måste istället byggas in
i IT-systemen om företagen vill kunna hävda att en viss kund gjort en viss beställning.
Snabbare Internetuppkopplingar och möjligheten att låta kunderna ladda upp
digitalt material på webbplatsen ger företag möjligheter att utan omvägar via
Posten ta emot digitalt material från sina kunder (MF22).
8.2.1.2

Kommunikationsformens betydelse vid frågor

Kunder kan ofta få svar på enklare frågor via alla de tillgängliga kommunikationsmedierna. När kundernas frågor är komplicerade kan de ofta enklast redas
ut muntligt, per telefon, enligt både kunder och anställda (MC29, MC32, MK31,
MK34, MF17). Att svara på kundernas frågor i realtid ställer dock höga krav på
de anställdas kunskap eftersom kunden förväntar sig svar direkt (HC29, HK21,
HF19).
Till skillnad mot telefon är e-postkommunikation asynkron vilket innebär att
kundtjänstpersonalen bland annat kan fundera igenom svaren innan de skickar
dem (MF9). Det innebär också att om en anställd inte kan besvara en fråga via ebrev kan den låta någon mer kunnig på området göra det istället (MF11, MF12).
Om personalen inte svarar på alla e-brev direkt finns dock risken att vissa e-brev
inte besvaras i rimlig tid. Också om företag får fler e-brev än de bemannat för
kan det leda till fördröjda svar med missnöje hos kunderna som konsekvens
(HC27, HF10, HF16).
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Sorteringsfunktionen hos e-brev kan utnyttjas till att sortera dem antingen i bokstavsordning efter rubriken på ärendet, vilket gör att företagen kan besvara liknande ärenden i följd, eller efter ankomstordning för att besvara dem i turordning (MC15, MC20).
En fördel med skriftlig kommunikation är att företagen kan förbereda standardsvar på de vanligast förekommande frågorna och därmed förkorta tiden för att
besvara företrädesvis e-postfrågor (MC17, MC24, MK12, MK14, MK18, MF7).
Standardsvar som är välformulerade försäkrar dessutom företagen om att de ger
kunden väl genomtänkta svar på sina frågor (MK13). En nackdel med standardsvar är dock att de kan upplevas som opersonliga av kunderna eftersom de ofta
är allmänt uttryckta, för att passa på så många likartade frågor som möjligt
(HC26). Finns inte standardsvar eller om kundernas frågor är komplicerade
upplever många anställda att det kan vara svårt att i skrift formulera klara och
entydiga svar, både i e-brev och vanliga brev (HC4, HC18, HC23, HK3, HF8,
HF9, HF17).
Information som företagen presenterar på sina webbplatser och via talsvar är
digital och kunderna kan i denna själva söka svar på sina frågor vilket avlastar
kundtjänstavdelningarna (MC38, MC40, MC41, MC45, MK40, MK41, MK42,
MK47, MK50, MF25, MF26).
8.2.1.3

Kommunikationsformens betydelse vid klagomål

För att framföra klagomål använder kunderna främst e-brev och telefon. Om
kunder som är mycket upprörda kommunicerar muntligt, via telefon, kan det
vara påfrestande för personalen att hantera deras aggressivitet (HC30, HK22,
HF20). Generellt sett är dock företagen positivt inställda till att kunderna använder telefon när de ska kommunicera missnöje. Dels beror det på att de anställda
tack vare den muntliga kommunikationen kan lyssna av om kunderna är nöjda
med de förklaringar eller kompensationer de erbjuds. Dels uppfattar kundtjänstanställda det ofta som enklare att muntligen ge information, förklara och be om
ursäkt på ett sätt som inte missförstås i och med möjligheten att med rösten förstärka det som kommuniceras (MK34). Kundtjänstanställda upplever att de via
den muntliga, dialoginriktade kommunikationen har större möjligheter att reda
ut oklarheter och vända negativa kunder, än om de kommunicerat via e-post
(MC31, MK28, MF18).
En fördel med att kunderna istället kommunicerar missnöje skriftligt, främst i ebrev, är att dessa ofta uppfattas som mindre aggressiva än om de framförs per
telefon (MC22). Vissa kunder upplever det som positivt att kommunicera sina
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klagomål skriftligt för att på så sätt i lugn och ro kunna redogöra för hur de
upplever en situation (MC26, MK4). Samtidigt anser många av de anställda att
det generellt är svårt att uttrycka sig tillräckligt tydligt när de ska svara på klagomål i skriftlig form, både i brev och i e-brev (HC23, HK2, HK15, HF14). Trots
att många hinder identifierats i samband med klagomål via e-post finns en tydlig
fördel gentemot andra kommunikationsmedier. Det är möjligheten att bifoga digitala bilder som illustrerar skadorna hos en defekt produkt (MK15).

8.2.2 Sammanfattning om kommunikationsformens betydelse
I Tabell 8-2 visas en sammanställning av de huvudsakliga möjligheterna och
hindren relaterade till om kommunikationen är muntlig, skriftlig eller digital och
hur det kan påverka beställningar, frågor och klagomål. Dessutom redovisas de
största skillnaderna mellan asynkron och synkron kommunikation.
Tabell 8-2 Sammanställning av möjlighet och hinder relaterade till kommunikationsformen.
Muntlig
Beställningar
Frågor

Klagomål

+ Förenklar
hanteringen av
komplexa frågor

+ Förenklar
hanteringen av
komplexa klagomål
+ Lämpligt för
att vända negativt inställda
kunder
- Aggressiva
kunder

Skriftlig

Digital

+ Kundens
namnteckning
kan begäras
+ Standardsvar
kan förberedas
- Svar kan vara
svåra att formulera tydligt

+ Registrering
kan överlåtas till
kunderna
+ Kunderna kan
söka svar själva

+ Standardsvar
kan förberedas
- Svar kan vara
svåra att formulera tydligt

-Digitala bilder
på skador kan
bifogas

Asynkron

Synkron
+ Snabb registrering

+ Hanteringen
kan planeras
+ Kommunikationen kan sorteras
+ Hanteringen
kan planeras
+ Kommunikationen kan sorteras

+ Besvaras ofta
vid ett kommunikationstillfälle
- Ställer höga
krav på anställdas kompetens
+ Reds ofta ut
vid ett kommunikationstillfälle
- Ställer höga
krav på anställdas kompetens

Möjlighet (-)
Hinder (+)

8.2.3 Kommunikationsmediernas möjlighet till feedback
Med feedback avses återkoppling på det som har kommunicerats. Olika
kommunikationsmedier ger olika möjligheter till återkoppling. I följande avsnitt
diskuteras, för var och en av de tre kommunikativa handlingarna, de möjligheter
och hinder som kan härledas till kommunikationsmediernas möjligheter till
feedback.
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8.2.3.1

Feedback vid beställningar

Den feedback som kunder behöver vid en beställning är främst om deras beställning har mottagits av företaget. Feedback i form av information om en beställd
vara finns i lager eller leveranstid är också många gånger viktig för kunden. Brist
på feedback resulterar ofta i extra kommunikation från kunderna när de, efter en
tid, börjar undra om beställningen har mottagits eller när produkterna de har beställt kommer att levereras (HK31).
När kunderna använder sig av beställningssedlar eller brev som skickas antingen via posten eller faxas får de ofta ingen feedback förrän varorna eventuellt
levereras (HC10, HK4, HK5, HK6, HK7). En fördel med att brev eller beställningssedlar skickas via fax är att kunden då får ett kvitto på att det faxade dokumentet har anlänt till mottagande företags fax (MC12). Om kunderna skulle
råka lägga det faxade dokumentet på fel håll får de dock ingen feedback på detta
(HC9).
När kunderna gör beställningar via e-post går de ofta miste om information om
varan finns i lager och när den kommer att levereras (HK16). Graden av feedback vid e-postbeställningar beror dock på företagens rutiner. Om de via autosvar informerar avsändaren när ett e-brev mottagits vet kunderna att det nått
företaget (MK17).
Via telefon är feedbacken direkt vilket gör att kunderna inte behöver fundera
över om beställningen mottagits av företaget (MC33). Kunderna får då ofta även
information om när varorna kan levereras. Om kunderna är särskilt intresserade
av att veta att en beställning verkligen registreras använder de ofta telefonen
som beställningsmedium.
När kunderna gör sina beställningar via företagens webbplatser visas ofta, i ett
nytt fönster, en kopia på beställningen som då fungerar som feedback till kunderna på att beställningen har registrerats (MK44). Om företagen har inloggningsförfarande på sina webbplatser kan kunderna dessutom i efterskott kontrollera om deras beställningar är registrerade och vad som har registrerats
(MC40, MC45, MK41, MF20). Feedback från webbsystemet vid själva beställningen såsom att endast rätt artikelnummer kan matas in ökar dessutom kundens möjlighet att försäkra sig om att uppgifterna de matar in är korrekta
(MK38). På företagens webbplatser är det vanligt att företagen presenterar information om en produkt finns i lager och beräknad leveranstid (MC43, MC44,
MC51, MK45). Om kunderna måste bidra med något för att produkten ska
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kunna tillverkas, såsom vid fotoutskrifter, motsvaras denna information av att
företaget endast presenterar tillgängliga utföranden för produkten.
Begränsningar i talsvarssystemen gör att kunderna många gånger inte är säkra
på vad som har registrerats av det de knappat in (HC48, HK31, HK33). Den
feedback de får via talsvar varierar dock beroende på hur företaget valt att designa talsvarssystemet (se avsnitt 8.5.7). Att presentera information om huruvida
en beställd vara finns i lager är möjligt (MC51). Om företaget upprepar en gjord
beställning vet kunden dessutom vad som registrerats.
8.2.3.2

Feedback vid frågor

Den feedback kunderna kan behöva på frågor är också om de har mottagits men
ännu viktigare är att kunderna får svar på sina frågor. Möjligheten till det är i
hög grad beroende av deras möjlighet att både ställa och besvara följdfrågor.
I och med den direkta feedback som telefonkommunikation innebär kan kunderna nästan alltid få sina frågor besvarade vid ett enda telefonsamtal (MC29,
MC32, MK34, MK35, MF17, MF19). När frågorna ställs via e-brev kan det däremot ta lång tid för kunderna att få svar, särskilt när en fråga leder till följdfrågor
(HK19, HF16). När lösningen på en kunds problem kan vara många behöver
kunden ofta pröva en lösning och om den inte fungerar, pröva nästa (HF17). Vid
dessa fall ses e-post ofta som otillräcklig då feedbacken ofta upplevs som alltför
långsam.
Bristen på direkt feedback vid e-postkommunikation kan dock av vissa kunder
ses som en fördel. För kunder som tycker det är obehagligt att kommunicera
med okända människor kan e-post vara ett bra alternativ till telefonkommunikation (MC26, HK25). Bristen på direkt feedback gör att kunderna inte behöver
besvara obekväma direkta följdfrågor. Det är också ett möjligt skäl till att kunder
ställer fler och andra frågor via e-post än via andra kommunikationsmedier
(HC22, HK13).
De frågor som kunderna kan få svar på via företagens webbplatser eller via talsvar är begränsade och ger dessutom inget utrymme för följdfrågor. Finns informationen de söker publicerad får de dock svar direkt.
8.2.3.3

Feedback vid klagomål

Förutom feedback på att företaget tagit emot kundernas klagomål innebär feedback vid klagomål att kunderna får sina problem lösta eller att få en ursäkt eller
förklaring från företaget. Det uppnås ofta genom att ställa frågor och motfrågor.
För att framföra klagomål har kunderna i de tre företagen telefon, e-post och
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brev att välja mellan. Många kunder föredrar att framföra klagomål per telefon,
både för att de får direkt respons på det de framför och för att de försäkrar sig
om att någon på företaget tar del av det de kommunicerar (MC35, MK32). Både
kundtjänstledning och anställda föredrar också ofta telefonkommunikation när
kunden är missnöjd eftersom de då enklare än via e-post kan förhöra sig om att
de har förstått kunden och att de har lyckats göra kunden nöjd (MC31). Liksom
vid frågor innebär dock bristen på direkt feedback via e-brev att det för vissa
kunder är enklare att formulera sina klagomål eftersom de slipper direkta följdfrågor som kan upplevas som besvärande (MK4).

8.2.4 Sammanfattning av kommunikationsmediernas möjlighet till
feedback
Viktig feedback för kunderna är att få veta att det de har kommunicerat har
mottagits av företaget, oavsett om det är en beställning, en fråga eller ett klagomål. För beställningar är det också många gånger viktigt att få veta om beställda
varor finns i lager eller när de beräknas levereras. Vid frågor och klagomål innebär feedback möjligheten att ställa och besvara följdfrågor och vid klagomål kan
företagen förklara och be om ursäkt på ett tydligare sätt. I Tabell 8-3 visas en
sammanställning över via vilka kommunikationsmedier kunder kan få dessa
olika behov av feedback uppfyllda.
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Tabell 8-3 Kundernas möjlighet att få feedback via respektive kommunikationsmedium.
Information om att
kommunikationen
mottagits av ftg

Vid beställning: Varor i lager/ beräknat
leveransdatum

Vid frågor: Möjlighet
till följdfrågor

Beställningssedlar

-

-

-

Brev

-

-

-

Fax

X

-

-

E-brev

X/-

-

(X)

Telefon

X

X

X

Webbplatsen

X

X

-

Talsvar

X

X

-

X = möjlighet till feedback är snabb eller relativt snabb
- = möjlighet till feedback är obefintlig eller mycket långsam
X/- = Beror på företagets design
(X) = snabbheten varierar mellan företag och tidpunkt

Tabellen visar att kunderna via beställningssedlar och brev inte kan förvänta sig
någon direkt feedback från företag, eller att den är mycket långsam. Via fax får
kunderna veta om faxet nått företaget men inte om någon på företaget läst det.
Beroende på hur företagen designat e-postkommunikationen kan kunderna få ett
autogenererat returbrev som visar att e-brevet gått fram till mottagaren. Inte
heller vid e-postkommunikation vet kunderna när ärendet kommer att hanteras.
Via e-brev är det möjligt för kunderna att skriva följdfrågor. Tiden för respons
kan dock variera stort. Telefon är, som visas i tabellen, det kommunikationsmedium som ger störst möjlighet till feedback. Också webbplats- och talsvarskommunikation ger stora feedbackmöjligheter. Följdfrågor kan dock inte hanteras via
dessa kommunikationsmedier.

8.2.5 Kommunikationsmediets tillgänglighet
Tillgänglighet är en aspekt av kommunikationsmediernas egenskaper som visar
sig påverka kundernas möjligheter att använda de olika kommunikationsmedierna. Tillgänglighet innefattar följande två aspekter:
-

Fysisk tillgång till kommunikationsmediet
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-

Tidsmässig tillgänglighet

Med fysisk tillgång avses om kunderna har tillgång till kommunikationsmediet
och tidsmässig tillgänglighet avser huruvida användningen av kommunikationsmediet är tidsbegränsad. Analysen visar att tillgängligheten varierar mellan
kommunikationsmedier. Däremot visar det sig att den kommunikativa handlingen som ska genomföras spelar mindre roll varför tillgängligheten redovisas
per kommunikationsmedium i följande avsnitt.
8.2.5.1

Tillgängligheten för beställningssedlar, brev och fax

Via beställningssedlar och brev kan kunderna kommunicera när de vill på dygnet, vare sig de skickar dem via posten eller faxar dem (MC6, MC14, MC11,
MK9, MF5, MK3). Skickas beställningssedlar eller brev via Posten kan brist på
närhet till en brevlåda vara ett hinder för att använda dessa kommunikationsmedier. Om kunderna måste betala porto för att sända in beställningssedlar kan
brist på tillgång till frimärke också hindra dem att använda kommunikationsmediet (HC5, HC6, MK2). Medan möjligheten att skicka brev är generell är det
inte många kunder som har tillgång till fax vilket gör det till ett kommunikationsmedium som inte används frekvent.
8.2.5.2

Tillgängligheten för e-post

Många kunder är positiva till att de via e-brev kan kommunicera när de vill på
dygnet (MC23, MK16, MF14). Det krävs dock tillgång till en dator med internetuppkoppling vilket gör att inte alla kunder kan använda kommunikationsmediet
(HC24).
8.2.5.3

Tillgängligheten för telefon

Den tidsmässiga tillgången till telefonkommunikation är ofta begränsad för kunderna. De måste anpassa tidpunkten för kommunikationen till kundtjänstavdelningens öppettider (HC32). Om öppettiderna är mycket begränsade kan det var
svårt för personer som arbetar dagtid att kommunicera per telefon om de skulle
vilja det. Telefonköerna som kan uppstå vid telefonkommunikation ses som en
stor nackdel av många kunder eftersom de begränsar tillgängligheten för kommunikationsmediet (HC33, HK24, HF22). Om företaget väljer att tala om hur
lång en eventuell telefonkö är hjälper de kunden att avgöra om de har tid att
vänta. Detta kan dock avskräcka kunderna om kön är lång, vilket gör att företagen kan vara tveksamma till att informera om kötid.

216

Kundkommunikation på tre företag – en fallöverskridande analys

8.2.5.4

Tillgängligheten för webbplats

Via webbplatserna kan företagen låta kunderna kommunicera dygnet runt, vilket ses som en stor fördel av många kunder (MC46, MK43, MF24). Webbplatserna ger dessutom kunderna tillgänglighet under obegränsad tid vilket ger dem
möjlighet att i lugn och ro ta fram information om både företag och produkter
(MC41, MC43, MC44, MK39, MK40, MK47, MF23). När de gör sina beställningar
på företagens webbplatser kan de göra uppehåll, något som vissa kunder uppskattar (MK46).
Webbplatskommunikation är dock inte möjlig för alla eftersom inte alla kunder
har tillgång till dator och Internetuppkoppling (HC40, HC42). Också om kundens Internetkoppling är långsam kan uppladdningen av digitalt material ta
mycket lång tid och tillgängligheten kan därmed ses som låg (HF25, HF26).
Via företagens webbplatser kan kunderna även få tillgång till att ändra sina
kunduppgifter i affärssystemet vilket avlastar kundtjänstpersonalen från att göra
detta (MK42). Det ställer dock stora säkerhetskrav på systemen (HK27).
8.2.5.5

Tillgängligheten för talsvar

För att kommunicera via talsvar behöver kunderna en tonvalstelefon, något som
de allra flesta har tillgång till idag. Via talsvar kan kunderna kommunicera med
företag dygnet runt (MC51, MC53, MK52). Just tillgängligheten gör att många
kunder väljer talsvar framför telefon eftersom det innebär att de slipper telefonköer (MC55). Det finns dock kunder som upplever en stark tidspress vid talsvarskommunikation i och med att tiden för att välja alternativ i talsvarsmenyn
är begränsad (HK32).
8.2.5.6

Sammanfattning av kommunikationsmediers tillgänglighet

Resultaten från analysen av de olika kommunikationsmediernas tillgänglighet
sammanställs i Tabell 8-4.
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Tabell 8-4 Kommunikationsmediernas fysiska och tidsmässiga tillgänglighet för kunderna.
Fysisk tillgång

Tidsmässig tillgänglighet

Beställningssedlar

Hög

Obegränsad

Brev

Hög

Obegränsad

Fax

Låg

Obegränsad

E-brev

Varierar mellan kundgrupper

Obegränsad

Telefon

Hög

Begränsad

Varierar mellan kundgrupper

Obegränsad

Hög

Obegränsad

Webbplatsen
Talsvar

Av de analyserade kommunikationsmedierna har de flesta kunderna fysisk tillgång till beställningssedlar, brev, telefon och talsvar. Det är dock inte många
kunder som kommunicerar via fax. Tillgången till dator och internetuppkoppling varierar mellan kunder och det gör också därmed deras möjligheter att
kommunicera via e-post och via företagens webbplatser. Samtliga kommunikationsmedier utom telefon är möjliga att använda under dygnets alla timmar.
Tillgängligheten till telefon är begränsad till företagens tider för bemanning, såvida företaget inte har telefonsvarare där kunderna kan tala in sina ärenden.

8.3

Informationsmängd

Ett stort antal av möjligheterna och hindren som identifierades i de tre fallstudierna är relaterade till mängden information som kunderna kommunicerar till
företagen och mängden information kunderna får från företagen. Beroende på
om kunderna ska göra en beställning, ställa en fråga eller framföra ett klagomål
skiljer sig informationsbehovet, både från företagens sida och från kundernas.
Resultaten av analysen redovisas därför uppdelat per kommunikativ handling i
följande avsnitt.

8.3.1 Informationsmängd vid beställningar
Beställningen är i många avseenden den enklaste av de tre kommunikativa
handlingarna som ingår i studien. Den information som företag behöver för att
kunna registrera en beställning är begränsad och kan ofta definieras på förhand,
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till skillnad mot frågor och klagomål. Företagen behöver veta vem som gör beställningen och vad denne vill beställa. När kunden är känd sedan tidigare och
kunduppgifter finns registrerade hos företaget räcker det ofta att kunderna
identifierar sig och endast kommunicerar information som identifierar den eller
de produkter som beställs. När produkten är helt standardiserad som exempelvis cd-skivor räcker det att kunduppgifter och artikelnummer kommuniceras.
Vid avbeställningar av en fördefinierad vara är det ännu mindre information
som behöver överföras eftersom artikeln som ska avbeställas redan är angiven
(MC7). När produkten som ska beställas finns i olika utförande, som storlek eller
färg för kläder eller format för fotoutskrifter, måste kunderna ange även dessa
uppgifter. Det är mer än enbart artikelnummer men ändock begränsad och fördefinierad information.
Att kunna begränsa informationen innebär en effektivare beställningshantering
för företagen. Beställningar som begränsas till att kunderna endast kommunicerar information som företaget har fördefinierat kan på de studerade företagen
göras via beställningssedlar, formulär på företagens webbplatser samt via talsvar. Även kunderna uppskattar många gånger att inte behöva kommunicera
mer än nödvändigt, när de vet vad de vill beställa, och använder då ofta något
av dessa kommunikationsmedier (MC7). Vill kunderna ha större handlingsutrymme vid beställning än att bara fylla i fördefinierad information väljer de ofta
att kommunicera via telefon eller e-post. En annan möjlighet är att skicka beställningar i brev men studien visar att det är ett alternativ som används mycket
sällan.
I avsnitt 8.2.3.1 diskuterades att kunderna kan vilja få feedback på om beställda
produkter finns i lager eller när de kan levereras. Det kan också vara intressant
för företagen att presentera extra information för att öka möjligheterna för merförsäljning. Olika kommunikationsmedier ger företagen olika möjlighet till merförsäljning vilket också diskuteras i avsnittet.
I följande avsnitt analyseras informationsmängden vid beställningar via de olika
kommunikationsmedierna med fokus på:
- Tillräcklig informationsmängd
- Begränsning av informationsmängd
- Informationsmängd i relation till företagens möjlighet till merförsäljningen
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8.3.1.1

Informationsmängd vid beställningar via beställningssedlar

På beställningssedlar kan företagen genom att ange olika fält begränsa och
fördefiniera informationen de vill att kunderna kommunicerar (MC3, MC8,
MK6). På samtliga tre studerade företag har de förtryckta beställningssedlar där
kunderna fyller i namn, adress samt vilka produkter de vill beställa.
En fördel med att kunderna enbart kommunicerar fördefinierad information är
att det då är möjligt att avläsa den maskinellt. På grund av avläsningsverktygens
begränsningar avseende att registrera handskriven text kan dock inte så mycket
information tas in via beställningssedlar eftersom det skulle innebära att ett
mycket stort antal av dessa då inte skulle kunna läsas av maskinellt utan måste
hanteras manuellt (HC3).
När kunderna handlar första gången av ett företag är vanligtvis inga uppgifter
förtryckta på beställningssedlarna. Det innebär mycket manuell hantering på företagen eftersom mycket handskriven text ökar antalet beställningar som inte
kan avläsas maskinellt. När kunderna är registrerad hos företaget sedan tidigare
är kunduppgifterna ofta förtryckta på beställningssedlarna. Det innebär att det
är färre uppgifter som kan vara felaktiga och en mycket högre andel av dessa beställningar kan därför avläsas maskinellt (MC4, MF3).
När kunderna uppger felaktig information eller skriver så slarvigt att det inte går
att läsa på beställningssedlarna kan inte beställningarna registreras eftersom informationen som kommuniceras inte är tillräcklig (HC1). I vissa fall går det med
manuell avläsning att få fram vad kunden menar genom gissningar och sökningar bland artiklar eller kunduppgifter. Då är informationen tillräcklig men
otydlig och tar längre tid att bearbeta (HC2, HK1). Det gäller även för beställningssedlar med tidsbegränsade erbjudanden där datumet är överskridet och
även för beställningssedlar som är avsedda för en annan produkt än den som
beställs (HF1, HF2, HF3, HF4).
I samband med beställningar som kommuniceras via beställningssedlar har
företaget inga möjligheter att ge extra information för att påverka kunden till
merförsäljning.
8.3.1.2

Informationsmängd vid beställningar via brev och fax

När kunderna kommunicerar beställningar i brev kan de skicka dem via posten
eller faxa dem. Brev och fax används inte frekvent för beställningar. Informationsmängden som överförs via brev och fax kan företagen inte påverka. Företa-
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gen har dessutom mycket små möjligheter att åstadkomma merförsäljning när
kunderna kommunicerar via dessa kommunikationsmedier.
8.3.1.3

Informationsmängd vid beställningar via e-post

Vid beställningar som kunder kommunicerar via e-post har företagen små
möjligheter att styra informationen som kunderna kommunicerar. Det är endast
när e-brev skapas i formulär på webbplatsen som företagen kan styra dess innehåll. När kunderna glömmer att identifiera sig eller ger ofullständig information
innebär det att de anställda måste lägga tid på extra kommunikation för att begära kompletteringar (HK11, HK12).
Det går också åt tid för att läsa igenom e-postbeställningar eftersom innehållet
ofta inte begränsas till enbart kunduppgifter och artikelnummer. När kunder bifogar produktunderlag i form av digitala filer till e-brev istället för att ladda upp
dem på företagens webbplats innebär e-postbeställningar dessutom att företaget
får hantera mer information än de är intresserade av vilket medför merarbete
(HF7).
Möjligheterna till merförsäljning via e-post är små för företagen. Visserligen använder företag ofta kundernas e-postadresser för att skicka reklam men inte som
en direkt återkoppling till kundernas beställningar.
8.3.1.4

Informationsmängd vid beställningar via telefon

Vid beställningar per telefon ser företagen, genom frågor och motfrågor, till att
de får tillräcklig information för att kunna registrera kundernas beställningar.
När kunderna inte talar tydligt, exempelvis på grund av kraftig utländsk brytning, är det dock svårt för de anställda att få nödvändig information även via
telefon (HK23, HF21). En annan nackdel med den personliga kommunikationen
är att om kunderna eller personalen är alltför pratsamma får företagen mer information och lägger ner mer tid på beställningarna än kundtjänstledningen är
intresserade av (HC31, HK20).
När kunderna gör beställningar per telefon kan kundtjänstanställda enkelt erbjuda dem ersättningsvaror om något är slut och de kan även rekommendera
andra produkter såsom kampanjvaror vilket ökar möjligheten till merförsäljning
(MK25, MK26, MK29, MK30). När kunderna väntar i telefonkö kan företagen
dessutom presentera aktuella erbjudanden som kan göra att kunderna köper fler
produkter än de tänkt sig när de ringde upp (MK21).

221

Kundkommunikation vid distanshandel

8.3.1.5

Informationsmängd vid beställningar via webbplats

Beställningar som kunderna kommunicerar via webbplatsen begränsas liksom i
beställningssedlar till information som företagen har fördefinierat. På företagens
webbplatser kan dessutom kontroller byggas in som hindrar kunderna från att
ange ogiltiga artikelnummer (MK38). Därmed undviks att kunderna anger artikelnummer på produkter som företaget inte tillhandahåller. Om kunderna kan
logga in på företagens webbplatser, går beställningarna också snabbt att genomföra för kunderna eftersom kunduppgifterna redan är registrerade och endast
artikelnumret behöver anges (MC54).
Via webbplatserna kan kunder ladda upp digitalt material som underlag för produkten, exempelvis digitala bilder, och därmed kommunicerar de tillräcklig information för att beställningen ska vara komplett (MF22). Om kundens internetuppkoppling däremot har låg överföringshastighet är det ofta alltför tidskrävande att ladda upp digitala filer via webbplatsen (HF25, HF26).
Genom att erbjuda korsreferenser mellan produkter på företagens webbplatser
ger detta kommunikationsmedium stora möjligheter till merförsäljning (MC39,
MC42). Företagen kan exempelvis presentera länkar till produkter som andra
kunder som köpt den exponerade produkten också har köpt.
8.3.1.6

Informationsmängd vid beställningar via talsvar

Informationen i de beställningar som kunder kommunicerar via talsvar är helt
fördefinierad av företagen (MC50). I talsvarssystemen kan, liksom i elektroniska
formulär, kontroller byggas in som hindrar kunderna från att ange ogiltiga artikelnummer (MK49). Företagen ser därmed till att få tillräcklig information. Informationen begränsas dessutom till det som behövs för att en beställning ska
kunna registreras och företagen behöver därmed inte hantera någon extra information (MC47, MK48). Talsvarssystemens begränsningsmöjligheter upplevs i
detta avseende som positiva av företagen men det begränsar också mängden
tjänster som de kan erbjuda kunderna vilket de inte är lika positiva till (HK30).
Vid avbeställningar av en förutbestämd vara är informationen som kommuniceras ännu mer begränsad än vid beställningar. Produkten som ska avbeställas är
förutbestämd och det enda kunden behöver göra är att med några knapptryckningar bekräfta förutbestämda alternativ (MC54).
Företagen ser det generellt som svårt att i talsvarssystemen presentera information på ett överskådligt sätt (HC45, HC46, HC47, HC48, HC49, HK29). Eftersom
informationen som är möjlig att presentera för kunderna via talsvar är mycket
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begränsad är också möjligheterna till merförsäljning via talsvar begränsad
(HC43). När beställningar görs via talsvar är därför ordersummorna ofta lägre än
om beställningarna görs via andra kommunikationsmedier (HC44). Möjligheten
att via talsvar låta kunder lyssna på ljudprodukter innan de gör sina beställningar ökar avsevärt informationen de kan få innan de bestämmer sig för att beställa exempelvis en cd-skiva (MC49, MC52). Möjligheten att presentera ljudmaterial är en aspekt som gör telefon och webb överlägsna gentemot de andra
kommunikationsmedierna.

8.3.2 Sammanfattning av informationsmängd vid beställningar
Olika kommunikationsmedier ger företagen olika möjligheter att både se till att
de får tillräcklig information och även att begränsa mängden information så att
inte för mycket information behöver hanteras. Via vissa kommunikationsmedier
har företagen dessutom möjligheter att ge extra information för att öka merförsäljningen. I Tabell 8-5 visas en sammanställning över hur dessa olika aspekter
av informationsmängd vid beställningar påverkas av kommunikationsmediet
som används.
Tabell 8-5 Kommunikationsmediernas påverkan på informationsmängden vid beställningar.
Kommunikationsmedium

Tillräcklig
information

Begränsning av
informationsmängd

Merförsäljning

Beställningssedlar

X

X

-

Brev

-

-

-

E-brev

X/-*

-

-

Telefon

X

-

X

Webbplatsen

X

X

X

Talsvar

X

X

-

X = kommunikationsmediet ger företagen möjlighet att påverka informationsmängden
- = kommunikationsmediet ger inte företagen möjlighet att påverka informationsmängden
* Företagen kan endast påverka informationsinnehållet i e-brev som skapas i formulär på
företagens webbplatser.

8.3.3 Informationsmängd vid frågor
Avseende mängden information som företagen vill att kunderna kommunicerar
när de har frågor visar analysen helt andra förutsättningar än vid beställningar.
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Vid beställningar vill företagen ofta att kunderna kommunicerar så lite information som möjligt, bara precis tillräckligt för att kunna registrera kundernas beställningar korrekt. Vad som är tillräcklig information vid frågor är svårt för företagen att förutse eftersom behovet av information varierar beroende på frågornas art. När frågorna är produktspecifika behöver kunden exempelvis ofta inte
identifiera sig för att få ett svar. Generellt är det oftare nödvändigt att kunderna
identifierar sig när frågorna ställs efter en beställning har gjorts eftersom dessa
frågor oftare är kundspecifika än de som ställs före beställningar.
Kunderna kan använda samtliga kommunikationsmedier utom beställningssedlar för att få svar på sina frågor. Via företagens webbplatser och via talsvar söker
kunderna själva svaren på sina frågor vilket minskar mängden frågor som måste
hanteras av kundtjänstpersonalen (MK40, MK47, MF23). När kunderna ställer
frågor via de andra kommunikationsmedierna får de istället svar av någon på
kundtjänstavdelningen. I följande avsnitt diskuteras hur informationsmängden
vid frågor påverkas av de olika kommunikationsmedierna.
8.3.3.1

Informationsmängd vid frågor via brev och fax

I de få fall då kunderna skickar sina frågor i brev, sänt via post eller fax, är frågorna ofta utförligt beskrivna. Företagen har ingen möjlighet att styra innehållet
i sådan kommunikation. Kunden kan uttrycka sig fritt och det innebär att det
ofta blir mycket information att gå igenom för företaget (MC9, MK7).
8.3.3.2

Informationsmängd vid frågor via e-post

Ett stort problem när frågor ställs via e-post är att informationen som kunderna
kommunicerar många gånger inte är tillräcklig för att företagen ska kunna besvara frågorna. Det är exempelvis vanligt att kunderna glömmer att identifiera
sig eller att de ger för knapphändig annan information (HC20, HK8, HK11,
HK17, HF15). Ibland är informationen kunderna skickar dessutom felaktig
(HK12). Kunderna anger exempelvis ibland fel artikelnummer eller felaktig
mängd. När något av detta inträffar måste kundtjänstanställda skicka extra ebrev för att be kunderna skicka kompletterande information. Detta resulterar i
att kunderna får vänta på att få sina frågor besvarade och för företagen innebär
det att extra tid måste användas innan kunderna kan få svar (HC21, HK8,
HK18). Om kunderna låter tidigare e-postutbyte ligga kvar i e-brev vid återkommande kommunikation i ett ärende ökar informationsmängden och personalen kan lättare sätta sig in i ärendet (HK10, MF8).
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Genom att erbjuda e-postformulär på företagens webbplatser är informationen
som kunderna kommunicerar ofta mer komplett än när e-brev skapas i vanliga
e-postprogram eftersom företagen i formulären, i viss utsträckning, kan styra
dess innehåll (MK11).
8.3.3.3

Informationsmängd vid frågor via telefon

När kunderna ställer frågor per telefon kan tillräckligt mycket information kommuniceras för att kundernas frågor, i de allra flesta fall, ska kunna besvaras vid
ett och samma tillfälle (MC29, MC32, MK27, MK31, MK34, MF17, MF19). Som
diskuterats i avsnitt 8.2.3 beror det till största del på att telefonkommunikation
ger möjlighet till direkt feedback och att frågor och motfrågor kan ställas under
kort tid (MC33).
Företagen kan uppleva problem med att både kunder och anställda per telefon
snarare överför för mycket än för lite information om de pratar om saker som
inte rör själva affärstransaktionen (HC31, HK20).
8.3.3.4

Informationsmängd vid frågor via webbplats

Via företagens webbplatser kan kunderna själva söka svar på många frågor
(MK40, MF23). På webbplatserna kan kunderna dels hitta information på generella sidor och dels har företagen ofta en sida där de presenterar svaren på kundernas vanligaste frågor (MC38, MC41, MC43, MC44, MK39, MF23, MF25). Får
kunderna dessutom, genom att logga in på personliga sidor, tillgång till kundspecifik information ökar mängden frågor de kan få besvarade (MC40, MC45,
MK41, MF21, MF26).
När informationen som presenteras på webbplatserna inte är tillräcklig för att
kunderna ska få sina frågor besvarade resulterar det ofta i kommunikation via
andra kommunikationsmedier främst i form av e-brev men också telefonsamtal
(HC35, HC38, HF23, HF24).
8.3.3.5

Informationsmängd vid frågor via talsvar

Även via talsvar är det möjligt att låta kunderna få kundspecifik information
(MK50, MK51). Möjligheterna för företagen att presentera information via talsvar
är dock mycket mer begränsade än via webbplatsen (HC46, HK29).
Bristen på överblick över talsvarssystemets olika alternativ kan leda till att kunderna har svårt att utnyttja de möjligheter som företagen planerat för eller inte
får tillräckligt mycket information för att kunna få svar på sina frågor (HC47,
HC48, HC49).
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8.3.4 Informationsmängd vid klagomål
Informationen som kunder kommunicerar vid klagomål är avgörande för om
företagen ska kunna hjälpa dem. Det är dock inte så mycket mängden som kvaliteten på kommunikationen som intresserar företagen när det gäller klagomål,
både det som kunderna kommunicerar och det som företagen kommunicerar
tillbaka. Från företagens sida handlar klagomål ofta om att reda ut kundernas
problem, att lugna kunderna, ursäkta sig om något blivit fel eller att kompensera
kunder som blivit eller känner sig felaktigt behandlade. Klagomål kan kommuniceras till de studerade företagen via telefon, brev och e-post. Den stora skillnaden i informationsmängd vid klagomål har visat sig vara om kommunikationen
är skriftliga eller muntliga. Därför behandlas klagomål via telefon för sig och
brev och e-brev tillsammans i följande avsnitt.
8.3.4.1

Informationsmängd vid klagomål via telefon

Den största skillnaden mellan kommunikationen vid klagomålsärenden är huruvida de kommuniceras muntligt eller skriftligt (se avsnitt 8.2.1.3). Främst föredrar både kunder och företag telefonen som kommunikationsmedium när kunderna är missnöjda. Telefonkommunikation ger möjligheten att överföra obegränsad mängd information. Kunderna upplever att de kan förklara vad de vill
och kundtjänstanställda uppfattar det också ofta som enklare att förklara per telefon (MK32, MF18). När kunderna är otrevliga får de anställda dock ofta mer
information än de har glädje av. Kunder kan vara mycket aggressiva om de
kommunicerar via telefon när de är upprörda (HC30, HK22, HF20).
8.3.4.2

Informationsmängd vid klagomål via brev och e-post

När upprörda kunder istället formulerar sig i brev och e-brev är mängden information som överförs ofta mer begränsad och otrevliga kommentarerna är ofta
inte lika vanligt förekommande (MC22). En fördel med att klagomål kommuniceras i e-brev är möjligheten att bifoga digitala filer. Om kunden väljer att till sitt
klagomål bifoga ett fotografi underlättar det avsevärt för företaget att bedöma en
skadad eller på annat sätt defekt produkt (MK19).

8.4

Produkten

Vilken produkt som kommunikationen handlar om har visat sig ibland påverka
kommunikationsmediernas användbarhet. Analysen visar att det främst är följande två faktorer som påverkar den produktspecifika kommunikationens innehåll:
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•

Produkttypen

•

Produktens användning

Dels skiljer sig beställningsförfarandet beroende på vilken typ av produkt som
ska beställas. Särskilt då kunden ska bidra med något för att produkten ska
kunna tillverkas, som vid fotoutskrifter, blir beställningsförfarandet annorlunda.
När kundernas frågor är produktspecifika varierar dessutom många gånger
komplexiteten i frågorna beroende på produktens egenskaper. Också vid produktspecifika klagomål har skillnader som är beroende av produkttypen identifierats.
Det är inte så mycket genom att analysera de identifierade möjligheterna och
hindren som skillnader beroende på produkten har identifierats. Det är istället
främst genom att jämföra de tre fallen som de produktspecifika skillnaderna har
kunnat identifieras. I följande avsnitt redovisas analysen av hur produkten påverkar kundkommunikationen.

8.4.1 Produktens påverkan vid beställningar
Vilken typ av produkt som kunderna ska beställa påverkar till viss del vilket
kommunikationsmedium som är lämpligt eller till och med möjligt att använda.
När beställningarna innebär överföring av endast kunduppgifter och uppgifter
om vilken produkt och antal som ska beställas, som vid beställning av cd-skivor,
fungerar samtliga kommunikationsmedier bra. Beroende på vilken produkt det
handlar om måste dock olika mycket information kommuniceras (se avsnitt
8.3.1). Ju mindre information som är nödvändig att överföra desto enklare är det
att standardisera beställningarna såsom i beställningssedlar, elektroniska formulär och talsvar.
Vid försäljning av ljudprodukter såsom musik kan företagen via talsvar eller
webbplatsen låta kunderna lyssna på produkten innan de bestämmer sig för om
de vill göra en beställning vilket gör dessa kommunikationsmedier överlägsna
de övriga i detta avseende (MC49, MC52).
När produkten görs utifrån något som levereras av kunderna, som utskrifter av
kundernas fotografier, ställs andra krav på kommunikationsmediet. Beställningar kan visserligen kommuniceras via samtliga kommunikationsmedier men
om både beställning och leveranser av kundernas bilder till företaget ska göras
via samma kommunikationsmedium är det inte möjligt via telefon, fax eller talsvar (HF18). När det kunderna behöver leverera är fysiskt, såsom en filmrulle, är
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endast brev/beställningssedlar möjliga kommunikationsmedier. När underlaget
är digitalt ger istället de nyare kommunikationsmedierna möjligheter eftersom
underlaget kan överföras i e-brev eller laddas upp på företagets webbplats tillsammans med beställningarna (MF22). Om det digitala underlaget kan lagras
fysiskt på exempelvis cd-skivor kan det även överföras i brev. I Tabell 8-6
sammanfattas möjligheterna att överföra kundernas underlag till produkten.
Tabell 8-6 Kommunikationsmediernas möjlighet att överföra produktunderlag.
Kommunikationsmedium

Överföring av digitalt underlag

Överföring av fysiskt underlag

Beställningssedlar
(fotopåse)

X*

X

Brev

X*

X

E-brev

X

-

Telefon

-

-

Webbplatsen

X

-

Talsvar

-

-

X = kommunikationsmediet möjliggör
- = kommunikationsmediet möjliggör inte
* Förutsatt att det digitala underlaget kan lagras på fysisk media såsom cd-skiva eller minneskort.

8.4.2 Produktens påverkan vid frågor
När en produkt kan levereras, varför en vara är försenad eller om kunden kan få
skjuta upp en betalning är exempel på frågor som är generella för alla produkter.
De frågor som rör själva produkten varierar dock i mycket hög grad. I Tabell 8-7
redovisas några exempel på typiska produktspecifika frågor från de tre fallstudierna. Frågorna har analyserats och för varje fråga anges huvudtemat som den
behandlar.
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Tabell 8-7 Exempel på produktspecifika frågor från de tre fallstudierna.
13

Produkt

Kundens fråga

Frågans huvudtema

Cd-skiva

Jag har hört sången XX på radion. Jag tror
att det är artisten XX som spelar den. Säljer
ni den cd-skivan?

Produktutbud

Cd-skiva

Jag har hört att artisten XX har kommit ut
med en ny cd. Säljer ni den?

Produktutbud

Cd-skiva

Jag skulle vilja beställa en cd-skiva med
artisten XX. På vilken cd finns låten XX?

Produktinformation

Kläder

Jag är intresserad av tröjan med artikelnummer 133533. Ni har den i flera färger men det
är bara den blå som visas på bild på webbplatsen. Jag skulle vilja ha den i grönt. Är den
ljus- eller mörkgrön?

Produktinformation

Kläder

Jag vill beställa en bikini men har olika storlek upptill och nedtill. Är det möjligt att köpa
olika storlekar i bh och byxa?

Produktmodifiering

Kläder

Jag har köpt en rosa vinteroverall till mitt
barnbarn och vill nu köpa vantar och mössa
till den. Har ni dem i samma färg? Vilken
storlek ska jag köpa till en femåring?

Produktutbud och produktinformation

Fotoutskrifter

När jag ska bränna ner mina bilder på en cd
för att göra en beställning från er så hittar inte
datorn brännaren. Hur gör jag?

Beställningsförfarande

Fotoutskrifter

Det fungerar inte att ladda upp bilder på min
bildlagringsplats. Vad kan det bero på?

Beställningsförfarande

Fotoutskrifter

Jag har bilder på min bildlagringsplats som
jag skulle vilja få på en cd. Går det?

Beställningsförfarande
och produktutbud

Fotoutskrifter

Kan jag lägga en engångskamera i en fotopåse?

Beställningsförfarande
och produktutbud

Den fallöverskridande analysen visar att det finns tydliga skillnader mellan frågorna som ställs om de olika produkterna. När produkten är standardiserad och
finns i ett enda utförande, som cd-skivor, är frågorna sällan komplicerade. Det är
främst produktutbud och produktinformation kunderna undrar över. Frågorna
är ofta korta och behöver sällan motfrågor för att förtydligas och svaren blir
också ofta korta och enkla.
När produkten är kläder behandlar de produktspecifika frågorna också främst
produktutbud och produktinformation men frågorna är ofta mer komplexa och

Frågorna är hämtade från de tre fallen men har kortats ner och i viss mån anpassats för att
rymmas i tabellen.
13

229

Kundkommunikation vid distanshandel

företaget behöver ofta kompletterande information för att kunna ge korrekta
svar. I exemplen i tabellen är det endast den andra av klädfrågorna som kräver
ett enkelt och entydigt svar. I frågan om färgnyans kanske inte den gröna färgen
är tydligt ljus eller mörk utan kanske mossfärgad eller någon annan nyans som
är svår att beskriva. För att svara på storleken till en femåring kan det behövas
uppgifter om hur stort barnet är. Inte heller dessa frågor är särskilt komplicerade
att besvara men komplexiteten är något större än för cd-skivor och kräver oftare
än för frågor om cd-skivor motfrågor eller förtydliganden.
Frågorna om fotoutskrifter från digitala bilder är däremot ofta komplexa (HF24).
Som visas i tabellen handlar många frågor om överföringen av kundernas bilder,
en del av beställningsförfarandet. För att kunna ge användbara svar till de två
första frågorna om fotoutskrifter i tabellen behöver den anställde mer information från kunden, information om exempelvis datorinställningar, bildupplösning
eller internetuppkoppling. Genom att motfrågor ofta krävs för att kunna ge korrekta svar ställer det högre krav på feedback än när frågorna är enkla att besvara
(se avsnitt 8.2.3.1 om feedback). När bilderna som ska skrivas ut inte är digitala,
som i det sista exemplet i Tabell 8-7, är frågorna inte lika komplexa utan ofta
mycket enklare att besvara eftersom beställningsförfarandet för analoga bilder är
enklare.
När frågornas huvudtema är produktutbud eller produktinformation kan kunderna vanligtvis hitta svaren på företagens webbplatser. Beroende på hur väl
denna information är strukturerad har kunderna olika möjlighet att hitta sina
svar. Via talsvar kan kunderna inte få mycket produktspecifik information. Möjligheten att lyssna på musikstycken via talsvar och på webben gör dock att kunderna kan ta reda på om det är den musik de tänkt sig innan de gör sina beställningar.
När kundernas frågor är enkla och företagen inte behöver extra information från
kunderna för att kunna besvara dem, som ofta är fallet med standardiserade och
enkla produkter, fungerar e-postkommunikation ofta bra. Ju mer komplexa produktfrågorna är desto svårare blir det ofta att besvara dem skriftligt. Den muntliga telefonkommunikationen föredras då generellt av både kunder och företag
(se avsnitt 8.2.1.2 och 8.2.3.2 om kommunikationsform och feedback).
Sammanfattningsvis visar analysen av produktspecifika frågor att:
-

Standardiserade produkter ofta leder till enklare frågor. Dessa kan kunderna:
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-

•

söka svar på själva via talsvar och företagens webbplatser

•

få besvarade via e-brev

Komplexa produkter eller produkter som kräver visst tekniskt kunnande
av kunderna ofta leder till mer komplexa frågor som enklare besvaras via
kommunikationsmedier med hög feedback såsom telefon (se avsnitt
8.2.3.2).

8.4.3 Produktens påverkan vid klagomål
Produkten påverkar också karaktären på kundernas klagomål och hur dessa
hanteras av företagen. Klagomål som är gemensamma för de tre företagen är
missnöje över att leverans av varor uteblivit eller att fel vara har levererats.
Dessa klagomål behandlas dock i viss mån olika beroende på vilken produkt det
handlar om. Om leveransen av en standardiserade varor, såsom cd-skivor eller
kläder, har uteblivit skickar företagen en ny leverans av likadana varor. Detsamma gäller om kunderna fått fel vara. De ombeds då att skicka tillbaka den
levererade varan och den varan kunden har beställt skickas istället.
Om leveransen av produkter där kunden bidrar med underlaget uteblir eller om
kunden får andra produkter än de egna är situationen dock en helt en annan. Det
kan då vara svårt för företaget att få kunden nöjd oavsett kompensation, särskilt
om produkten är mycket personlig såsom fotografier. Det kan då vara viktigt att
företaget gör sitt yttersta för att försöka få fram kundernas varor. Om underlaget
inte är unikt är skadan inte lika stor. Kunderna kan då ombedjas att leverera underlaget igen och göra en ny beställning.
När kunderna har klagomål på produktkvaliteten, antingen för att den är defekt
eller för att den på något annat sätt inte möter kundens förväntningar, skiljer sig
klagomålen från produkt till produkt. I Tabell 8-8 ges exempel på klagomål från
de tre fallstudierna och därefter diskuteras hur kundernas klagomål hanteras av
företagen och hur det påverkar kundkommunikationen. Klagomålen har analyserats och för varje klagomål anges huvudtemat den behandlar.
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Tabell 8-8 Exempel på klagomål från de tre fallstudierna.
14

Produkt

Kundens klagomål

Klagomålets huvudtema

Cd-skiva

Jag fick min beställning igår men det var fel
cd-skiva i paketet. Vad ska jag göra?

Felleverans

Cd-skiva

På en av cd-skivorna i min förra beställning
är det ett fel på spår 7. Kan jag byta den?

Produktkvalitet

Klädesplagg

Jag har köpt en svart tröja med vitt tryck. Efter två tvättar är trycket nästan borta. Vad
ska jag göra?

Produktkvalitet

Klädesplagg

Jag har köpt ett par jeans i min vanliga storlek av er men jag får dem inte över knäna.
Jag vill returnera dem.

Produktutförande

Fotoutskrifter

Jag fick mina bilder igår och jag är inte nöjd.
De har blivit alldeles för mörka.

Produktkvalitet

Fotoutskrifter

Jag har beställt dubbla kopior men bara fått
en bild av varje.

Produktantal

Klagomålen på cd-skivor är ofta enkla. Det kan vara något fel på en cd-skiva så
att ett musikstycke inte återges korrekt eller att fodralet är trasigt. Om inte för
lång tid gått sedan leveransen ber Cd-företaget i dessa fallen kunden att skicka
tillbaka den defekta cd-skiva och skickar en ny till kunden.
Om kunden är missnöjd med en levererad produkt kan företaget be kunden
returnera den. Företaget kan då skicka en ny vara men kan behöva veta orsaken
till missnöjet. Om informationen som företaget presenterat inte stämmer överens
med produktens egenskaper, såsom att ett plagg har felaktig storlek eller att färgen på produkten inte återgetts korrekt i katalog eller på webbplatsen, behöver
kunden ofta inte stå för returportot. Om kunden däremot har ångrat sig eller beställt fel produkt måste kunden istället ofta stå för returkostnaden. Det kan därför ibland behövas extra kommunikation för att reda ut varför kunden är missnöjd.
När Fotoföretagets kunder är missnöjda med bildkvaliteten behöver orsaken ofta
utredas. Om bildkvaliteten inte godkänns av kunden kan det bero på flera olika
faktorer såsom fotografens bristande kompetens, att kameran som använts inte
uppfyller kundens förväntningar på bildkvalitet eller att laboratoriet har misslyckats vid framkallningen. Som visas i ett exempel från ett telefonsamtal från

Klagomålen är hämtade från de tre fallen men har kortats ner och i viss mån anpassats för att
rymmas i tabellen.
14
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Fotoföretaget kan diskussionerna om bildkvaliteten bli långa och ingående (se
avsnitt 7.5.4).
Kunderna kan också framföra klagomål på produkterna efter att de har använts.
Dessa skiljer sig också beroende på vilken produkt det handlar om. Företaget bör
göra en bedömning av inom vilken tid det är rimligt att reklamera fel på en vara.
Till stor del beror den tiden på hur varan används. Defekta cd-skivor och fotografier reklameras ofta direkt vid leverans. Vid klagomål på kläder behöver företaget få svar på ett antal frågor för att kunna bedöma hur de ska hantera reklamationen. Om kläder, som i exemplet i tabellen, får mycket sämre kvalitet efter tvätt är det inte alltid helt enkelt att avgöra om det beror på dålig produktkvalitet, om slitaget kan anses normalt eller om kunden på grund av felaktig
hantering har orsakat överdrivet slitage. Företaget behöver då ofta extra information från kunden innan de kan avgöra hur ärendet ska hanteras.
Liksom för frågor är det komplexiteten i det som ska kommuniceras som avgör
vilket kommunikationsmedium som ses som lämpligast för att framföra klagomål. Samtliga tre företag föredrar generellt telefon för att reda ut klagomål eller
för att kunna ursäkta sig när företaget gjort fel. Det är tack vare möjligheten till
muntlig kommunikation med direkt feedback (se avsnitt 8.2.3). Om produkterna
är i standardutförande och leveransen uteblivit fungerar dock e-post mycket bra
för att meddela kunden att en ny leverans skickas. Detsamma gäller om en cdskiva eller ett klädesplagg är defekta. Företaget behöver då ofta endast be kunden returnera varan för att en ny ska skickas vilket inte kräver direkt feedback.
Sammanfattningsvis hanteras klagomål på grund av fellevererade eller felaktiga
varor olika beroende på om produkten är kundspecifik eller inte. När kunden är
missnöjd med den mottagna produktens kvalitet, vare sig den är använd eller
inte, är det ofta produktspecifika egenskaper som avgör om det är kunden eller
företaget som ska stå för retur eller ersättningsvara.

8.5

Företagens design av kundkommunikationen

Som diskuterats i de tidigare avsnitten i kapitlet har varje kommunikationsmedium specifika egenskaper som leder till olika möjligheter och hinder vid kundkommunikation (avsnitt 8.2). I avsnitt 8.3 diskuterades också olika aspekter av
informationsmängden i relation till de olika kommunikativa handlingarna. I kapitlet har också visats att kommunikationen i viss mån även påverkas av vilken
produkt den handlar om (avsnitt 8.4). Den fallöverskridande analysen visar
också att kundkommunikationen påverkas av ytterligare en viktig faktor: hur
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företagen väljer att designa den. De två huvudsakliga aspekter av företagens design som visat sig påverka kundkommunikationen är företagens:
•

Urval av kommunikationsmedier

•

Design av hantering av de olika kommunikationsmedierna

Den största designpåverkan företagen har på kundkommunikation är urvalet av
kommunikationsmedier de erbjuder kunderna att kommunicera med. I vilken
ordning de prioriterar hanteringen av kommunikationen via de olika kommunikationsmedierna är också en viktig faktor. Dessutom kan företagen på olika sätt
underlätta eller försvåra kommunikationen via de valda kommunikationsmedierna genom att prioritera dem i olika ordning eller att avgiftsbelägga dem. Vilka
IT-baserade system företagen väljer att använda och vilka rutiner som finns för
hantering av de olika kommunikationsmedierna är också avgörande för hur de
uppfattas av kunder och av anställda.
I nedanstående avsnitt diskuteras företagens urval av kommunikationsmedier
och hur kundkommunikation påverkas av företagens prioriteringar av kommunikationsmedierna. Därefter diskuteras företagens design av hanteringen av de
studerade kommunikationsmedierna. I viss mån påverkas företagens design av
kommunikationsmediernas egenskaper och produkten, två av de kategorier som
diskuterats tidigare i kapitlet. Dessutom påverkar företagens design i sin tur den
tredje kategorin – informationsmängd.

8.5.1 Urval och prioritering av kommunikationsmedier
Variationen mellan de studerade företagen avseende urval av kommunikationsmedier är inte stor. Det beror till stor del på att ett av kriterierna vid val av fallstudie var just att de skulle tillhandahålla ett flertal kommunikationsmedier (se
avsnitt 2.2.3). Samtliga tre fallföretag erbjuder sina kunder att kommunicera via
beställningssedlar, brev, fax, e-post, telefon, och webbplatsen. Det enda företaget
som skiljer sig från övriga är Fotoföretaget som inte erbjuder kunderna talsvarskommunikation. Anledningen till detta är främst att talsvar inte fungerar för beställningar av fotoutskrifter eftersom företaget endast låter kunderna göra beställningar via kommunikationsmedier som möjliggör överföring av kundernas
bilder.
Ju fler kommunikationsmedier som företagen väljer att använda desto mer arbete måste de lägga på uppdateringar. I fallstudierna finns exempel på fax som
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inte blivit besvarade efter över en vecka och bristfälliga rutiner i uppdatering av
standardsvar.
De studerade företagen bemannar kommunikationsmedierna i viss mån olika,
till stor del beroende på att de prioriterar dem olika (se avsnitten 5.5, 6.5 & 7.5).
Alla tre fallföretagen prioriterar besvarandet av telefonsamtal från sina kunder
högt. På både Fotoföretaget och Klädföretaget är det först och främst kommunikation per telefon som ska besvaras. På Cd-företaget prioriteras e-post lika högt
som telefonsamtal vilket innebär att kundtjänstpersonalen under vissa tider på
dagen kan stänga av telefonen för att enbart besvara e-brev, för att kunderna inte
ska behöva vänta för länge på svar. På både Cd-företaget och Klädföretaget besvarar anställda som har e-post som huvudsyssla också telefonsamtal, så snart
det blir telefonkö. Det är ett sätt som företagen använder för att utnyttja personalens tid effektivt (MC21, HF16, MF10).
Cd-företaget och Fotoföretaget är mindre företag med små kundtjänstavdelningar. För dem är det därför viktigt att alla anställda på kundtjänstavdelningen
kan hantera samtliga kommunikationsmedier. Därför har de rullande schema
där alla kundtjänstanställda hanterar alla kommunikationsmedier. På Klädföretaget, som har en mycket större kundtjänstavdelning, svarar det stora flertalet
kundtjänstanställda i telefon medan endast en person har e-post som sin huvudsyssla. Denna fördelning är en konsekvens av att de prioriterar kundernas telefonsamtal mycket högre än e-brev. En möjlig förklaring till denna prioriteringsordning är att många kundtjänstanställda på företaget är äldre och anser att epostkommunikation är ett ”besvärligt” kommunikationsmedium.
Typen av ärende som kunderna kommunicerar påverkar också hur företagen
bemannar kommunikationsmedierna. På Fotoföretaget anses telefonkontakten
med kunderna så krävande att personalen skiftar arbetsuppgifter så att ingen ska
behöva besvara telefonsamtal mer än en halv dag i sträck, vilket kan kopplas till
att frågor från Fotoföretagets kunder ofta är komplicerade (se avsnitt 8.2.5.6). På
Klädföretaget, där personalen som svarar i telefon under långa perioder mest
registrerar beställningar, arbetar de däremot för det mesta heldagar vid telefon
utan att tycka att det är särskilt ansträngande.
De studerade företagen prioriterar generellt besvarandet av brev och fax lågt.
Endast Cd-företaget har som policy att hantera faxen samma dag som de mottas.
Om det inte finns tydliga rutiner för att hantera kommunikationsmedierna kan
de bli obesvarade under en alltför lång tid med missnöjda kunder som följd.
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Företagens inställning till kommunikationsmedierna påverkar sannolikt på vilket sätt de designar kommunikationen via dessa. En väsentlig skillnad mellan de
tre företagen är att Cd-företaget i så hög utsträckning som möjligt kommunicerar
med kunderna via e-post, en effekt av att vd själv är mycket positivt inställd till
e-post och dess möjligheter. Klädföretaget och Fotoföretaget använder däremot
enbart e-post för att besvara kunders e-postärenden.
Sammanfattningsvis visar analysen av företagens prioriteringar att:
•

Bemanning av de olika kommunikationsmedierna till viss del beror på
kundtjänstavdelningens storlek.

•

Prioriteringar mellan kommunikationsmedierna till stor del beror på
personalens och ledningens inställning till olika kommunikationsmedier.

8.5.2 Design av kommunikationen via beställningssedlar
Beställningssedlar är ett enkelt sätt för företagen att ta in begränsad information
på. På beställningssedlarna kan företagen styra vilken information de får genom
att i olika fält ange vad kunden förväntas kommunicera (MC3, MF2). De försäkrar sig därmed om att dessa beställningar innehåller tillräcklig information för
att kunna registreras samtidigt som informationen begränsas så att endast nödvändig information kommuniceras (MF3).
Företagen kan välja om registreringen av kundernas ifyllda beställningssedlar
ska göras manuellt eller maskinellt. Vid manuell avläsning läser anställda beställningssedlarna och matar in informationen i systemet via tangentbordet. I och
med att informationen på beställningssedlarna är strukturerad och fördefinierad
är det möjligt att registrera beställningarna maskinellt. Vid maskinell avläsning
omvandlas den skriftliga informationen till digital och förs direkt in i systemet.
Detta innebär snabb registrering av beställningar (MC2). Beställningssedlar som
på grund av otydlig handstil inte kan avläsas maskinellt eller innehåller felaktigheter måste dock hanteras manuellt (HC1, HC2, HK1). Företagen kan också
låta ett externt företag ta hand om registreringen av beställningssedlar. Hanteringen av felaktiga beställningar kan då behöva göras av den egna personalen.
När kunderna är registrerade sedan tidigare kan företagen förse dem med
beställningssedlar med förtryckt namn, kundnummer och adress. Det innebär att
det är färre uppgifter som kan vara felaktiga vid registreringen och en mycket
högre andel av dessa beställningar kan därför avläsas maskinellt eller utan problem (MC4, MF3).
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Vid handskriven kommunikation såsom på beställningssedlar har företagen möjlighet att begära att kunderna skriver på med namnteckning för att uppfylla
vissa krav. Den undertecknade beställningssedeln kan då fungera som ett juridiskt bindande dokument (MC1).
Företagen kan i viss mån begränsa användningen av beställningssedlar. Om de
låter kunderna stå för portokostnaden för beställningssedlarna kan det minska
användningen eftersom de måste skaffa frimärken, något som ses som besvärligt
av vissa kunder (HC6). Alternativt kan företaget stå för portot vilket istället kan
uppmuntra till användning av kommunikationsmediet. Introduktionserbjudande där företaget står för portot är ett sätt som företagen använder för att
locka nya kunder (MC5). Ytterligare ett alternativ är att portokostnaden debiteras tillsammans med betalningen för levererade varor (MK2). Det förenklar ivägsändandet för kunden och innebär ingen merkostnad för företaget.

8.5.3 Design av kommunikationen via brev och fax
Företagen kan inte påverka kundkommunikationen via brev eller fax så mycket.
Liksom för övriga kommunikationsmedier avgör de hur mycket personalresurser som ska användas till hantering av mottagna brev och fax. Fax skannas på ett
av företagen i studien och hanteras på datorskärmen vilket i viss mån ger en
enklare hantering i och med att inga papper måste hanteras (MC10).

8.5.4 Design av kommunikationen via e-post
Att kunder inte ger tillräcklig information i e-brev är ett välkänt och ofta
förekommande problem på de tre företagen (se avsnitt 8.2.5.6). Om företagen erbjuder kunderna formulär för e-brev på sina webbplatser har de möjlighet att
styra e-breven till att innehålla viss information. I e-postformulären kan företagen både i viss mån begränsa informationsmängden som kunderna kommunicerar och se till att kunderna identifierar sig och bidrar med nödvändig information för att deras ärenden ska kunna hanteras (MK11). Eftersom många kunder
som kommunicerar via webbplatsen gärna använder e-postkommunikation då
de har frågor eller klagomål, får användningen av e-postformulär effekt på en
noterbar mängd e-brev. De e-brev som kunderna skickar från vanliga e-postsystem kan företagen dock inte styra innehållet i.
Vilken typ av e-postsystem företagen använder eller huruvida det är integrerat
med övriga system är också avgörande för de anställdas möjligheter att identifiera kunderna och att sätta sig in i deras ärenden. Om affärssystem och e-postsystem är väl integrerade ökar möjligheterna att identifiera kunder som skickar e-
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brev och via historiken i affärssystemet kan de anställda många gånger även
sätta sig in i kundens problem (MC13, HF11). Om företagens svar i form av ebrev skickas direkt från affärssystemet och sparas tillsammans med övrig kundhistorik ökar också uppföljningsmöjligheterna.
Även om e-postsystemet är fristående från övriga system finns möjligheter till
uppföljning om systemet kopplar e-brev från samma kund till varandra. Då kan
kundtjänstanställda, trots bristfällig information i ett e-brev, många gånger sätta
sig in i vad ärendet handlar om genom att läsa tidigare e-postutbyte med kunden (MC18, MC19).
Om företagen väljer att inte lagra besvarade e-brev går de miste om möjligheten
att utnyttja tidigare e-postkommunikation för att sätta sig in i eller följa upp
ärenden (HC17, HK9). Bristfällig information i ett e-brev kan då inte kompletteras med information i tidigare e-postkommunikation, såvida kunden inte bifogar
denna (HC11, HC16, HF12, HF13).
På Klädföretaget besvaras alla mottagna e-brev med ett autogenererat svar om
under vilka tider e-brev besvaras. Det ger dels kunderna bekräftelse på att deras
e-brev mottagits och dels kan deras förväntningar på när svar kan förväntas läggas på en realistisk nivå (MK10). Det kan minska kundernas missnöje över att
behöva vänta på svar (HC27).
För att effektivisera besvarandet av e-brev kan företag förbereda standardsvar.
Att ha färdigformulerade svar på kundernas vanligaste frågor ger en effektivare
svarshantering genom att det sparar tid för företagen (MC17, MK12, MF7). Användningen av standardsvar innebär dessutom många gånger att kunderna
snabbare kan få respons på sina e-brev (MC24, MK18). De får dessutom välformulerade svar (MK13). För att de anställda ska ha en användbar mängd standardsvar behöver företagen dock rutiner för regelbunden uppdatering (HF9).
Det kan vara en fördel att formulera standardsvaren generellt så att de passar på
många frågor men om de är alltför generellt hållna kan det samtidigt innebära
att kunderna uppfattar dem som opersonliga (HC26, MK14). Om de anställda i
sin iver att snabba upp e-posthanteringen använder standardsvar utan tillräcklig
eftertanke finns det risk för att svaret kunden får inte stämmer med frågan som
ställdes (HC19, HC25, HK14).
E-postsystem som låter de anställda välja standardsvar från en meny möjliggör
effektiv svarshantering. Om e-postsystemet inte har denna funktion är ett alternativ att spara standardsvar där de enkelt kan kopieras och återanvändas. Det
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kan göras antingen i form av e-brev i inkorgen i e-postsystemet eller i ett textdokument som är åtkomlig för alla de som besvarar e-brev.
För att ytterligare effektivisera besvarandet av kundernas e-brev kan de sorteras
på olika sätt. Vanligtvis sorteras e-brev i ankomstordning. De kan då besvaras i
turordning vilket minskar risken för att några e-brev inte blir besvarade inom
rimlig tid (MC20). Genom att istället sortera dem i bokstavsordning på ämnestitel har de anställda möjlighet att besvara likartade frågor i följd vilket kan ge en
något effektivare svarshantering (MC15).
När företagen använder e-post för stora reklamutskick resulterar det ofta i
många returer på grund av att e-postadresser blivit inaktuella. Om företagen gör
dessa utskick från samma adress som kunderna använder när de kontaktar företaget kan det uppstå problem vid borttagandet av dessa returer eftersom också
e-brev från kunder kan raderas (HC14). Ett sätt att undvika detta är att använda
en annan adress för reklamutskick.
Intressant att notera är att det företag i studien som är mest positivt till e-postkommunikation, Cd-företaget, också är det företaget som har det mest avancerade e-postsystemet. Det är också det enda företaget som har en del av sin epostkommunikation kopplad till övriga IT-system. Det är också detta företag
som har sina standardsvar mest uppdaterade. De är noga med att fånga upp
kunders e-postadress och har medvetet valt detta kommunikationssätt för att
kontakta sina kunder. På de andra båda företagen finns ingen sådan policy.

8.5.5 Design av kommunikationen via telefon
Beroende på under vilka tider företagen väljer att bemanna telefonerna styr de
tillgängligheten för telefonkommunikation. Generösa öppettider uppmuntrar
naturligtvis till användning. Att erbjuda varor till extrapriser till de kunder som
ringer till företaget är ytterligare ett sätt som används för att locka kunderna att
använda mediet (MK26).
Företag kan i likhet med e-post i viss mån sortera telefonsamtal för att förbättra
svarshanteringen. Om kompetensen hos personalen varierar kan företag i en telefonväxel ge kunderna olika alternativ och därmed dirigera olika typer av
ärende till olika personer (MK20, MF15). På så sätt skapas större förutsättningar
för att kunderna får svar på sina frågor vid första kontakten utan att behöva
kopplas vidare. Denna möjlighet kan företagen också utnyttja till att begränsa
vissa ärenden under vissa tider. Att sortera ärenden i telefonväxeln låter också
företagen prioritera hanteringen av olika ärenden olika högt. Exempelvis kan det
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för företagen under vissa perioder vara av intresse att se till att kunder med beställningar inte behöver vänta så länge i kö utan istället låta kunder med frågor
vänta.
Kunderna är generellt mycket negativt inställda till att behöva vänta i telefonkö.
Huruvida det blir kö eller inte och längden på den eventuella kön påverkas direkt av hur företagen väljer att bemanna kommunikationsmediet. Företagen har
möjligheten att informera kunderna om uppskattad kötid vilket dock kan verka
avskräckande eller uppmuntrande, beroende på hur lång kön är (MC28). Företagen kan utnyttja tiden som kunderna väntar i telefonkö till att upplysa dem om
vilken information de bör ha tillgänglig när det blir deras tur. På så sätt kan tiden för att exempelvis genomföra en beställning förkortas (MK22). Tiden i telefonkö kan företagen också utnyttja till att presentera extraerbjudanden och därmed ökar de möjligheten till merförsäljning (se avsnitt 8.3.1.4). Ett sätt att uppmuntra viktiga kunder är att ge dem ett telefonnummer som går förbi eventuell
telefonkö (MF16).
Genom att låta de anställda få tillgång till information om hur långa telefonköerna är till de olika ärendena i telefonväxeln ges de möjlighet att anpassa sitt arbetstempo (HC28). Via telefonväxeln kan ledningen också kontrollera hur många
samtal varje anställd besvarar per dag (MC27).

8.5.6 Design av kommunikationen via webbplatsen
Beställningar som kunderna gör via företagens webbplatser innebär en mycket
kostnadseffektiv beställningshantering för företagen eftersom kunderna sköter
denna själva (MC36, MF20). I beställningsformulär på webbplatserna kan företagen styra vilken information de vill att kunderna kommunicerar. Genom att göra
vissa fält obligatoriska, det vill säga att de måste fyllas i innan formulären kan
skickas, försäkrar sig företagen om att få in den information de behöver för att
kunna registrera beställningen.
Om företagen ger information om beställda varor finns i lager kan det öka
kundernas intresse för att använda webbplatsen för beställningar (MC44, MK45).
Företagen kan också genom att erbjuda korsreferenser mellan produkter på företagens webbplatser öka möjligheterna till merförsäljning (MC39, MC42). På
webbplatsen kan företag även låta kunder ladda upp digitalt material, vilket avsevärt effektiviserar exempelvis beställning av produkter från digitalt underlag
(MF22).
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På sina webbplatser kan företag presentera mycket information om sina varor
och tjänster vilket kan minska mängden kundkommunikation som måste hanteras av kundtjänstanställda (MC38, MC41, MK39, MK47, MF21, MF23, MF25).
Genom att dessutom erbjuda en sida för FAQ kan kunderna få svar på de vanligaste frågorna (MK40).
Om företagen låter kunderna logga in på webbplatsen kan de ge dem tillgång till
personlig information vilket ytterligare kan minska kommunikationen via de
bemannade kommunikationsmedierna (MC40, MC45, MK41, MK42, MF26). När
kunderna glömmer lösenord resulterar det dock i extra kommunikation (HC38,
HC41). För att minska mängden kommunikation om bortglömda användarnamn
och lösenord kan företagen erbjuda en tjänst på webbplatsen där kunderna kan
få lösenordet sänt till sin e-postadress. På de personliga sidorna kan kunderna
också ges möjlighet att ändra sina kunduppgifter vilket dock medför att kontroller måste byggas in i systemet som ser till att det är rätt person som gör ändringarna (HK27).

8.5.7 Design av kommunikationen via talsvar
Företagen kan erbjuda talsvar via ett unikt telefonnummer eller som ett av
alternativen i telefonväxeln. Beställningar som kunderna gör via talsvarssystemen registrerar kunderna själva i företagens system. Talsvar är därför ett mycket
effektivt sätt för företagen att ta emot kundernas beställningar på (MC47, MK48).
Om företagen väljer att presentera extra information såsom om en vara finns i
lager eller att låta kunderna få tillgång till kundspecifik information ökar talsvarets möjligheter vid beställningar ytterligare (MC51, MK50, MK51). Att låta kunderna provlyssna på musik innan de beställer en cd-skiva är exempel på en extratjänst Cd-företaget erbjuder via talsvar (MC49, MC52).
Företagen upplever generellt talsvar som svårt att strukturera. Talsvarssystemen
är mycket begränsande avseende hur mycket information som är möjligt att presentera. Också antalet alternativ som går att erbjuda kunderna utan att de förlorar överblicken över talsvarsstrukturen är begränsad (HC48, HC49). Kundtjänstledningarna anser att det både är svårt att kommunicera talsvarsstrukturen
tydligt och svårt att utforma meddelandena som ges på ett tydligt sätt, så att
kunderna förstår vad de kan utföra via talsvarssystemet (HC45). Ett sätt att öka
kundernas möjlighet att använda kommunikationsmediet är att på företagens
webbplats eller i någon form av utskick presentera en grafisk bild över talsvarssystemets struktur (MC48).
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8.6

Sammanfattning av den fallöverskridande analy-

sen
Resultaten från den fallöverskridande analysen som har presenterats i kapitlet
har delats in i de fyra kategorierna:
-

Kommunikationsmediernas egenskaper

-

Informationsmängd

-

Produkten

-

Företagens design av kundkommunikationen

Samtliga kategorier påverkar kundkommunikationen på de olika sätt som har
diskuterats i kapitlet. De påverkar också varandra på olika sätt vilket illustreras i
Figur 8-1.
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Kommunikationsmediernas egenskaper
Ger olika möjlighet att
styra & att begränsa

Begränsar eller möjliggör

Kan begränsa

Företagens design

Påverkar
kundernas
tidsmässiga
tillgänglighet för

Påverkar kundernas
fysiska tillgänglighet för

Kundkommunikation

Påverkar
möjlighet
till merförsäljning
vid

Informationsmängd

Påverkar komplexiteten i
Styr behovet av

Styr behovet av

Produkttypen & dess
användning

Figur 8-1 Figuren visar att de identifierade kategorierna påverkar kundkommunikationen och att de också
påverkar varandra.

Möjligheten för företagen att designa kundkommunikationen påverkas av kommunikationsmediets egenskaper som kan vara både möjliggörande och begränsande. Kommunikationsmediernas egenskaper ger också olika möjligheter att
styra och begränsa informationsmängden som är möjlig att överföra. Beroende
på komplexiteten hos produkten varierar behovet av mängd information som
kunder och företag behöver från varandra och därmed även företagens design.
Företagens design av kundkommunikationen kan också påverka informationsmängden som kommuniceras.
I kapitel nio diskuteras resultaten från den fallöverskridande analysen i relation
till tidigare studier.
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9

Studiens resultat relaterad till tidi-

gare forskning
Resultaten från den fallöverskridande analysen som presenteras i kapitel åtta relateras i
detta kapitel till tidigare studier som presenterats i kapitlen tre och fyra. Det görs dels
genom att visa tidigare studiers tillämpning vid studier av kundkommunikation. Dels
förs diskussioner i kapitlet som visar hur andra studier både styrks och ifrågasätts av resultaten i denna studie.

9.1

Kapitlets disposition

Kundkommunikationen strukturerades redan från studiens inledande skeden
enligt de kommunikativa handlingarna beställningar, frågor och klagomål. Det
är ett resultat av kunskap från tidiga empiriska studier medan de fyra kategorierna: kommunikationsmediernas egenskaper, informationsmängd, produktens
och företagens design av kundkommunikation, har genererats i den fallöverskridande analysen (se kap. 8). I den teorinära analysen som redovisas i innevarande kapitel relateras inledningsvis de studerade kommunikativa handlingarna
gentemot tidigare studier. Därefter följer kapitlet i så hög grad som möjligt
samma struktur som i kapitel åtta. I tur och ordning diskuteras kommunikationsmediernas egenskaper, informationsmängd, produkten och företagens design av kundkommunikation i relation till tidigare studier.
För att tydligt exemplifiera vissa diskussioner i kapitlet har konversationsanalys
gjorts på två kommunikationsutbyten mellan kunder och kundtjänstanställda.
Det ena är ett e-postutbyte på Klädföretaget och det andra en telefonkonversation på Fotoföretaget. Dessa återfinns i bilaga 6 resp. 7. De två konversationsanalyserna har varit ett gemensamt arbete mig själv, en forskningskollega och
min huvudhandledare. Resultaten som presenteras i denna avhandling presenteras också delvis i ett konferensbidrag (se Larsson et al., 2006). Konversationsanalyserna gjordes på olika nivåer. Inledningsvis delades kommunikationsparternas yttranden in i meningsfulla delar – i det vi såg som olika kommunikativa
handlingar. De flesta yttranden består därför av flera kommunikativa handlingar. Därefter analyserades relationerna mellan de olika kommunikativa handlingarna. Initiativ-responshandlingar analyserades för att se vilka tidigare kommunikativa handlingar ett yttrande är respons till och vilka senare handlingar
det triggar, det Heritage (1984) kallar dubbel kontextualitet (se avsnitt 4.2.1).
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9.2

Studiens kommunikativa handlingar

De kundinitierade kommunikativa handlingarna som fokuseras i studien ligger
på olika nivåer i Reijswouds (1996) transaktionsprocessmodell (se avsnitt 4.5.1).
Om en kund gör en beställning som bekräftas av företaget och levereras, utan
någon extra kommunikation mellan kunden och företaget så löper den på framgångsnivån. Om kunden har frågor eller klagomål efter beställningen, som rör
den aktuella transaktionen, förs den kommunikationen istället på diskussionsoch avbrottsnivån. Om kunden och företaget blir överens går kommunikationen
tillbaka till framgångsnivån där transaktionen fortlöper. När frågor eller klagomål är på ett generellt plan och rör alla liknande förekomster förs diskussion på
diskursnivån. Ett exempel på kommunikation på denna nivå är kunden till Cdföretaget som inte hade avbeställt månadens vara eftersom han vid talsvarskommunikationen givits alternativen att avbeställa månadens vara eller att beställa andra varor (se avsnitt 5.5.6). Eftersom han skulle göra både och och ansåg
att beställningen var viktigare valdes detta alternativ. Då han senare inte fick alternativet att avbeställa månadens vara blev det inte gjort. Den anställde förde
klagomålet vidare till kundtjänstansvarig för att om möjligt ändra strukturen i
talsvarsmenyn, för att undvika att problemet upprepas. Från diskussions- och
avbrottsnivån kan transaktionen antingen föras tillbaka till framgångsnivån eller
avslutas, om parterna inte blir överens.
I affärstransaktioner sker, enligt Goldkuhl och Lind (2004), kommunikativa och
materiella utbyten som resultat av kunders och leverantörers olika handlingar –
kommunikativa eller materiella. Handlingarna som har varit i fokus i denna studie är kundinitierade kommunikativa handlingarna. Också företagens respons
på dessa handlingar har i viss mån studerats (se avsnitt 2.2.1 om studiens analysenheter). De kan vara både kommunikativa och materiella. De kommunikativa
handlingarna beställningar, frågor och klagomål skulle, enligt Searles (1979)
klassificering av kommunikativa handlingstyper (se avsnitt 4.1), klassificeras
som direktiv och uttryck. Beställningar och frågor är direktiv i och med att kunderna med dessa uppmanar företagen att å ena sidan leverera beställda varor
(materiell handling) och å andra sidan att besvara frågor (kommunikativ handling). Kunders klagomål till företagen kan i sin tur klassificeras som direktiv eller
som uttryck, eller båda. Klagomål kan vara en uppmaning till företaget att åtgärda något som inte fungerat till kundens belåtenhet. Många gånger en förväntning på en materiell handling från företaget såsom att skicka en ny vara eller
att skicka någon sorts kompensation. Det kan också finnas behov hos kunden att
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uttrycka sin irritation eller besvikelse och den förväntade responsen är då kommunikativ – att företaget uttrycker sin förståelse för att kunden inte är nöjd. Observationerna på fallföretagen visar att kunder som klagar många gånger har
förväntningar både på materiella och kommunikativa handlingar. Det strider i
viss mån mot Mattilas och Wirtzs (2004) studie som visar att kunder som klagar
kan delas in i två grupper där den ena främst vill reda ut uppkomna problem
medan den andra gruppen har som främsta mål med sitt klagomål att få ur sig
sin frustration eller ilska över något de är missnöjda med (se avsnitt 3.3.1).
Innevarande studie visar att det ena inte utesluter det andra. Även om kunderna
får sitt problem uppklarat genom att företaget utför en materiell handling vill de
också ofta att företaget lyssnar på dem och uttrycker förståelse genom kommunikativa handlingar. Klagomål är därmed ofta multifunktionella i enlighet med
Goldkuhls (1998a) och Linells (1998) studier (se avsnitt 4.1)
Förutom att varje kommunikativ handling kan vara multifunktionella visar studien att kunder många gånger kombinerar de tre kommunikativa handlingarna.
Dels ställer kunderna ofta frågor i samband med beställningar, exempelvis vill
kunderna många gånger i samband med beställningar få svar på om varorna
finns i lager eller när de kan levereras. Dels uttrycker kunderna många gånger
klagomål i form av frågor. I Tabell 8-8 i avsnitt 8.4.3 visas ett antal exempel på
detta.

9.3

Kommunikationsmediers egenskaper

I avsnitt 8.2 diskuteras hur kommunikationsmediernas egenskaper påverkar
kundkommunikationen. Egenskaperna delas in i:
-

Kommunikationsform som är möjlig via kommunikationsmediet

-

Kommunikationsmediets möjlighet till feedback

-

Kommunikationsmediets tillgänglighet

Dessa olika aspekter av kommunikationsmedier påverkar på olika sätt innehållet
i det som kommuniceras och när det kan kommuniceras. Avsnittet inleds med en
diskussion om kommunikationsform i relation till tidigare studier om talat och
skrivet språk. Kommunikationsform motsvaras till stor del av ett av kriterierna
som används i Media Richness Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986) för att värdera
kommunikationsmediers rikhet: möjligheten att överföra koder av flera slag (se
avsnitt 4.5.2). I avsnittet som följer diskuteras kommunikationsform i relation till
kommunikationsmediers rikhet. Kommunikationsformen har också visat sig ha
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stor betydelse för kunders och företags möjlighet att tillsammans lösa kundernas
ärende. Det relateras i nästföljande avsnitt till Linells (1998) teori om kommunikation som samkonstruktion. Olika kommunikationsformer ger också olika möjligheter att lagra kommunikationen vilket diskuteras i samma avsnitt.
Kommunikationsmediernas egenskaper styr också i hög grad möjligheten till
feedback. Det diskuterades i avsnitt 8.2.3. Feedback relateras vidare i avsnittet till
studier om sekventialitet i konversationer. Avsnittet om kommunikationsmediers egenskaper avslutas med att kommunikationsmediernas tillgänglighet diskuteras i relation till studier om kommunikationshastighet och sociala och tekniska faktorers påverkan på kommunikation.

9.3.1 Kommunikationsform och talat eller skrivet språk
Vid skriftlig kommunikation kan enbart skriftliga koder överföras medan den
muntliga kommunikationen överför nyanser i språket som är svåra att överföra
med enbart det skrivna ordet. I fallstudierna överensstämmer det med kundtjänstanställdas uttalade svårighet att uttrycka sig tydligt i skrift. Det som tillkommer vid den muntliga kommunikationen är paraspråket, dvs. tonläge, röststyrka etc. Att även paraspråk kan överföras innebär att det är mer än en typ av
kod som överförs. Paraspråket är en typ av icke-verbal kommunikation och enligt Sundaram och Websters (2000) studie består samtal öga mot öga till mycket
stor del av just icke-verbal kommunikation (se avsnitt 4.4). Kundkommunikation
öga mot öga är inte ett alternativ i distanshandel men telefon är det kommunikationsmedium som kan tillföra en dimension av icke-verbalt språk.
Fallstudierna visar att kunderna till de studerade företagen kommunicerar andra
frågor via e-brev än de gör via andra kommunikationsmedier. Det ger stöd för
Hård af Segerstad (2002) studie som har visat på samma fenomen. Hon anser att
en trolig förklaring till att människor kommunicerar fler och annorlunda frågor
via e-brev är kommunikationsmediets tillgänglighet och den snabba överföringen det erbjuder. Det är också helt i linje med Hallidays (1989) slutsats: att talat och skrivet språk inte är två alternativa sätt att göra samma sak. När kunderna får möjlighet att kommunicera skriftligt kommunicerar de vissa saker och
när de kommunicerar muntligt kommunicerar de delvis andra saker.
Många kunder i fallstudierna föredrar telefon för att kommunicera klagomål,
just för att de anser att det är enklare att reda ut problem genom muntlig kommunikation. Överföring av tonlägen som den muntliga telefonkommunikationen
tillåter har dock visat sig kunna få negativa konsekvenser för de anställda. An-
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ställda på de tre fallföretagen har beskrivit många exempel på kunder som varit
mycket aggressiva när de kommunicerat sitt missnöje per telefon. Det skulle
strida mot Mattila och Wirtzs (2004) antagande att de som gärna vill skälla av sig
inte skulle använda telefon. Resultaten ger dock stöd för Barlow och Møller
(1997) som menar att det finns kunder som framför klagomål trots att de inte går
att åtgärda utan att de vill bli emotionellt kompenserade genom att någon lyssnar på dem.
Missnöjda kunder som uttrycker sin ilska med otrevligt röstläge upplevs många
gånger som besvärande för kundtjänstanställda. Det är i linje med Hirschmans
studie (1970) som visar att det är bra om kunder hör av sig (voice) när de är missnöjda men att det även har nackdelen att missnöjet kan gå över i trakasserier (se
avsnitt 3.3.1). När kunderna istället kommunicerar i skrift anser de anställda på
fallföretagen att kundernas sinnesstämning ofta inte känns lika påtaglig och besvärande. En förklaring till varför aggressioner inte förmedlas lika tydligt i
skriftlig kommunikation är enligt Halliday (1989) att det som kommuniceras vid
ett tillfälle och i den sinnesstämning som upplevdes just då ofta läses vid ett helt
annat tillfälle och att sinnesstämningen då ofta är en helt annan.
Vid en jämförelse mellan konversationsanalysen av e-postkommunikation (bilaga 6) och analysen av ett telefonsamtal (bilaga 7) framgår att det Sacks (1992)
kallar turtagande (se avsnitt 4.3) skiljer sig mellan kommunikationsmedierna.
När en kommunikationspart vid e-postkommunikation skickat ett e-brev är det
nästa parts tur att yttra sig. Varje e-brev inleds ofta med en hälsningsfras och avslutas med det som Sacks (1992) kallar ett yttrandeavslut (utterance completer),
ofta en hälsning och namnet. Strukturen i språket är annorlunda vid skrivet jämfört med muntligt språk. Vid telefonsamtal är turtagandet inte lika formaliserat.
Turtagandet vid telefonsamtal sker ofta vid naturliga pauseringar.

9.3.2 Kommunikationsform och kommunikationsmediers rikhet
Kriterierna för rangordning av kommunikationsmediers rikhet i Media Richness
Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986) är: kommunikationsmediets möjlighet till
feedback i rimlig tid, möjligheten att via kommunikationsmediet förmedla koder
av flera slag, möjligheten att anpassa meddelanden till personliga förhållanden
samt möjlighet att variera språket (se avsnitt 4.5.2). Kriteriet möjligheten att förmedla koder kan tydligt relateras till kommunikationsform, som diskuteras i avsnitt 8.2.1 i den fallöverskridande analysen.
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Enligt Media Richness Theory är det komplexitet i uppgiften som ska
kommuniceras som avgör vilket kommunikationsmedium som bör användas
(Daft & Lengel, 1984, 1986). Ju mer tvetydig en uppgift är desto större är behovet
att använda rika kommunikationsmedier. När en uppgift är mindre komplex
kan mindre rika kommunikationsmedier, enligt Daft och Lengel (1984, 1986),
användas eftersom de anser att överföring av för mycket information kan leda
fokus bort från det som är väsentligt. På samma sätt menar Daft och Lengel
(ibid.) att alltför magra kommunikationsmedier inte fungerar när uppgiften som
ska kommuniceras är tvetydig eftersom det blir svårt att förklara tillräckligt väl.
Hur kan då Media Richness Theory relateras till innevarande studie? Uppgifter
motsvaras i denna studie av det kunderna kommunicerar, de olika kommunikativa handlingarna. Genomgående i studien har beställningar visat sig vara de
minst komplexa kommunikativa handlingarna av de tre. Den fallöverskridande
analysen visar att beställningar många gånger enklast och snabbast kommuniceras via beställningssedlar, talsvar och formulär på företagens webbplatser (se avsnitt 8.2.1). Det är kommunikationsmedier som skulle kategoriseras som magra
enligt Media Richness Theory, i och med att informationen som kunderna kommunicerar via dessa medier kan fördefinieras och är mycket begränsad.
Att beställningar är de enklaste av de tre kommunikativa handlingarna kan
förklaras genom att studera var i affärstransaktioner de förekommer. Yttranden
föregås ofta av tidigare kommunikativa handlingar och är, enligt Linell (1998),
en respons på dessa. Många yttranden bildar, enligt Sacks (1992), yttrandepar. På
samma sätt kan kommunikativa handlingar relateras till andra kommunikativa
handlingar. I Tabell 3-3 visas i vilka faser av den affärsgeneriska modellen som
de studerade kommunikativa handlingarna främst förekommer. Beställningar,
som ju görs i åtagandefasen, föregås av förslagsfasen. Det innebär att beställningar
ofta baserar sig på information från förslagsfasen, ofta i form av exponering på en
webbplats, en katalog eller någon annan marknadsföringsåtgärd från företaget.
Där beskriver företagen produkterna de erbjuder. De anger artikelnummer och
pris. Därmed är ofta informationen i beställningar redan förutbestämd. Kunden
behöver inte beskriva produkten eller diskutera priset. Det räcker att kunden
anger artikelnumret som företaget redan kommunicerat. Det förklarar varför beställningar i studien visat sig generellt vara den minst komplexa kommunikativa
handlingen av de tre.
Klagomål, tillsammans med komplexa frågor, är de kommunikativa handlingar
som kundtjänstanställda generellt anser svårast att hantera då de ofta är mer
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komplexa än beställningar. Det är också i samband med klagomål som risken för
tvetydigheter har kommit fram i de empiriska studierna. För att kunna förklara
tydligt, visa vänlighet eller övertyga kunden föredrar företagen i studien ofta
den muntliga telefonkommunikationen (se avsnitt 8.2.1.3). Företagen är generellt
rädda att kunderna ska missförstå skriftlig kommunikation och bli ännu mer
missnöjda varför företagen många gånger besvarar missnöjda kunders e-brev
med telefonsamtal. Även detta resultat ger stöd för Daft och Lengels (1984, 1986)
Media Richness Theory.
I fallstudierna har det visat sig att trots att telefon i många avseenden kan rankas
som det mest rika kommunikationsmediet av de studerade, vill inte alla kunder
kommunicera komplicerade frågor eller klagomål per telefon (se avsnitt 8.3.4).
Det stämmer med mycket av den kritik som har riktats mot Media Richness
Theory (ex. Carlsson & Zmud, 1999; Lee, 1994; Markus, 1994; Yates & Orlikowski, 1992). Kritikerna menar att en strikt gradering av mediers rikhet såsom i
Media Richness Theory inte bör göras eftersom rikheten hos ett kommunikationsmedium varierar beroende på vem som använder det och hur det används.
Enkätstudien visar att det finns kunder som föredrar att förklara sig muntligt
medan andra känner sig obekväma och tycker att det är pinsamt att klaga eller
besvärande att tala med okända människor och därför har svårt att uttrycka sig
per telefon. Det är helt i linje med studierna av Mattila och Wirtz (2004) och Fulk
et al. (1990) som visar att kunder väljer olika kommunikationsmedier beroende
på personlighet. Kunder som är mest bekväma med att kommunicera skriftligt
kommer att göra det så långt det är möjligt trots att det kanske skulle ha gått
enklare att lösa ett problem per telefon.
Ett kommunikationsmedium som e-post har, enligt Markus (1994) och Lee
(1994), visat sig kunna rankas mycket högre än vad det görs i Media Richness
Theory. Som stöd för kritiken har de visat att e-post används för mer komplex
kommunikation än vad som förutsetts i teorin. Det stämmer med resultaten från
denna studie där exempelvis möjligheten att bifoga fotografier av en defekt eller
skadad produkt visat sig i hög grad öka rikheten i kommunikationen. Det skulle
ge stöd för Markus (1994) förslag att kommunikationsmedier med databearbetat
minne borde öka kommunikationsmediets rikhet (se avsnitt 4.5.4).
Studien ger alltså på ett generellt plan stöd för Media Richness Theory såtillvida
att de enklare kommunikativa handlingarna beställningar ofta lämpar sig för
magra kommunikationsmedier medan mer komplexa frågor och klagomål ofta
kräver mer rika kommunikationsmedier. Samtidigt finns det i studien flera avvi-
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kelser från denna generalisering som ger stöd för mycket av kritiken som riktats
mot teorin. Det är inte så enkelt såsom Media Richness Theory förespråkar: att
människor alltid väljer kommunikationsmedium rationellt och att de vid varje
kommunikationstillfälle väljer ett visst kommunikationsmedium när det som ska
kommuniceras har en viss grad av tvetydighet. Media Richness Theory kan därför ses som en bra grund för att se det generella handlandet, men samtidigt visar
studien att det inte är möjligt att generalisera vid mänsklig kommunikation eftersom sociala faktorer påverkar individer att agera på olika sätt.

9.3.3 Kommunikationsform, samkonstruktion och lagringsmöjlighet
För att kundtjänstanställda ska kunna besvara kunders frågor eller reda ut klagomål kan de behöva ställa frågor och motfrågor. En mening eller ett yttrande
hänger ofta samman med föregående yttrande och både kundernas och kundtjänstanställdas kunskap behövs många gånger för att avsluta ett ärende. Genom
att den anställde relaterar till vad kunden kommunicerar och utifrån den informationen ställer förtydligande frågor ger kunden i sin tur kompletterande svar
eller ställer ytterligare frågor som till slut ofta leder till att de tillsammans hittar
en lösning. Det är detta Linell (1998) kallar samkonstruktion (se avsnitt 4.2.2).
Möjligheten till samkonstruktion beror på vilket kommunikationsmedium som
används. Vid användning av självbetjäningstekniker (se avsnitt 4.5.5), dvs. talsvar och webbplats, förefaller det endast vara en part, kunden, som försöker lösa
sitt problem genom att exempelvis hitta lämpliga svar i den information som företaget presenterar. Linell (1998) anser dock att även denna typ av kommunikation kan ses som samkonstruktion, virtuell samkonstruktion, eftersom den som
utformar informationen som publiceras på en webbplats har den framtida läsaren i åtanke. Möjligheten till genuin samkonstruktion ökar dock när kunden
kommunicerar med en människa som vid användning av telefon, brev eller ebrev. Via den muntliga telefonkommunikationen är feedbacken direkt och analysen av de tre fallen visar att kunder och anställda tillsammans ofta lyckas reda
ut kundernas ärende, dvs. uppnår samkonstruktion, vid ett enda kommunikationstillfälle (se avsnitt 8.2.3). Telefonkonversationen som bifogas i bilaga 7 är ett
bra exempel på detta. Det tar mindre än två minuter för kund och anställd att
komma överens om hur kundens problem ska lösas.
När kommunikationen är skriftlig tar det ofta längre tid att uppnå samkonstruktion. E-postutbytet i bilaga 6 är ett exempel på detta. Det sträcker sig över sex
dagar och ändå uppnås inte samkonstruktion. Skriftlig kommunikation har dock
fördelen att den kan lagras och det är därmed också enklare för kunder och för
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företag att kontrollera vad som kommunicerats tidigare. För att kundtjänstanställda ska kunna hjälpa kunden behöver ibland tidigare kommunikation bifogas. I det analyserade e-postutbytet på Klädföretaget (se bilaga 6) visas hur möjligheten till samkonstruktion ökar i och med att tidigare e-postutbyte kumulativt
bifogas de följande e-breven. Trots att kund och företag i denna dialog inte
lyckas uppnå målet med dialogen: att kunden ska kunna göra sin beställning, så
har de under hela dialogen ett gemensamt mål som de arbetar mot. Både kunden
och den anställde utnyttjar möjligheten att bifoga tidigare e-postkommunikation,
det Markus (1994) kallar mosaikmeddelanden (se avsnitt 4.5.4), för att den som
tar emot e-brevet snabbt ska kunna sätta sig in i vad som kommunicerats tidigare vilket förstärker möjligheten till samkonstruktion. Just möjligheten att gå
tillbaka och kontrollera vad kunden skriver i ett tidigare e-brev underlättar uppföljningen av kundernas ärenden vilket ytterligare stärker Markus (1994) argument för att databearbetat minne borde höja ett kommunikationsmediums ranking av rikhet (se avsnitt 9.3.2).
En annan intressant skillnad mellan telefonkonversationen (bilaga 7) och epostutbytet (bilaga 6) är att de upprepningar som kan identifieras i yttrandena
10.1 och 11.2 i telefonkonversationen inte har sin motsvarighet i e-postutbytet.
Det beror på att upprepningar inte behövs i och med att den tidigare kommunikationen är bifogad. Funktionen som mosaikmeddelanden har kan relateras till
det Ågerfalk (2003) kallar handlingsminne. Ågerfalk menar att information som
lagras i informationssystem fungerar som företagens handlingsminne i och med
att den hjälper dem att hålla reda på tidigare handlingar (se avsnitt 4.5.4).
Mosaikmeddelanden fungerar vid kundkommunikation som handlingsminne
för både kunderna och företagen i och med att de enkelt kan kontrollera vad som
har kommunicerats tidigare.
Eftersom e-brev kan lagras kan de även fungera som mer långsiktiga handlingsminnen. Lagringsfunktionen kan dock utnyttjas olika väl beroende på vilket epostsystem företagen använder (se avsnitt 8.5.4). Beroende på hur väl systemen
kopplar samman kunduppgifter och tidigare kommunikation med aktuella ebrev ökar eller minskar möjligheten till samkonstruktion (se mer om hur olika epostsystem ger olika möjligheter till uppföljning i diskussionen i avsnitt 8.5.4).
Skriftlig kommunikation kan enklare än muntlig kommunikation lagras och
sorteras. När e-brev är sorterade efter ärenderubrik kan de anställda hantera likartade ärenden i följd vilket de anställda på Cd-företaget upplever som mer effektivt än att växla mellan olika ärenden. När kommunikationsvolymen är stor
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besvaras e-breven istället i turordning, den vanligaste sorteringsordningen. Lagringsbarheten utnyttjas också till att besvara e-brev vid tidpunkter som passar
företagets rutiner och kan även anpassas till omfattningen av telefonsamtal som
ska besvaras.
Möjligheten att kunna lagra skriftlig information utnyttjar företagen också till att
presentera information på webbplatsen och låta kunderna söka svar på sina frågor själva, s.k. pull-teknik (Turban et al., 2004), vilket de gör för att avlasta kundtjänstavdelningen. På företagens webbplatser kan kunderna hämta den information som passar dem, när det passar dem. Enligt Singh et al. (2001) är FAQ det
enklaste och billigaste verktyget för att hantera kunders återkommande frågor.
Det är dock tveksamt om kunderna till de studerade företagen använder FAQ i
särskilt hög grad. Dels har företagen i studien ingen mätning av i hur hög grad
FAQ används och dels prioriterar de inte att uppdatera frågorna som presenteras
på FAQ-sidorna. Av de tillfrågade kunderna var det enbart ett litet fåtal som angav att de använde webben för att själva söka svar på sina frågor.

9.3.4 Sekventialitet och feedback
I den fallöverskridande analysen diskuteras att kundernas behov av feedback
från företagen ser olika ut beroende på vilken kommunikativ handling som utförs (se avsnitt 8.2.3). Att placera de olika kommunikativa handlingarna i affärstransaktionens olika faser enligt affärsaktsteorin (Goldkuhl & Lind, 2004) förtydligar sekventialiteten (se avsnitt 3.3.1) och kan hjälpa till att förklara varför feedbackbehovet skiljer sig mellan de kommunikativa handlingarna. I Tabell 3-3 visas i vilka faser av den affärsgeneriska modellen som de studerade kommunikativa handlingarna främst förekommer. Beställningar, som ju görs i åtagandefasen,
föregås av förslagsfasen och följs av fullföljandefasen. I avsnitt 9.3.2 diskuteras att
det förklarar varför beställningar är de enklaste av de tre kommunikativa handlingarna.
Kunders frågor triggas inte alltid av något som företaget har sagt eller gjort. En
fråga kan grunda sig i en fundering hos kunden. Den kan också grunda sig i en
otydlighet i företagets kommunikation som gör att kunden behöver kontakta företaget för att förtydliga en viss information. Frågor är ändock tydligt dubbelt
kontextuella (Heritage, 1984) i och med att de hänvisar till något hos kunden och
ställer förväntan på respons från företaget i form av svar på frågan. Frågor från
kunderna förekommer, som diskuterades i avsnitt 3.3.1, i samtliga av
affärsaktsteorins fyra faser (Goldkuhl & Lind, 2004). Beroende på i vilken fas de
förekommer både triggas de av och leder till olika handlingar. Frågor som ställs i
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förslagsfasen, liksom frågor i åtagandefasen, dvs. frågor som ställs i samband med
beställning, baseras ofta på den information kunden fått om produkten. Om den
inte varit tillräckligt tydlig behöver kunden få förtydliganden i form av svar på
sina frågor. När frågorna förekommer i fullföljandefasen är de ofta grundade i att
något inte är riktigt klart i transaktionen. Det kan vara att kunden inte fått information om när beställda varor ska levereras eller att företaget inte informerat
om att en leverans är försenad. Frågor som kunder ställer i utvärderingsfasen
handlar ofta om den levererade produkten. Kunderna kan exempelvis ha frågor
om hur den ska användas eller hur den ska returneras.
Klagomål är också i hög grad dubbelt kontextuella. Klagomål hänvisar alltid till
någon tidigare händelse. Genom att kundernas klagomål gentemot företagen
främst förekommer i utvärderingsfasen av affärstransaktionen kan de basera sig
på handlingar i alla de tidigare faserna. Det görs i och med att det i denna fas
sker en utvärdering av tidigare handlingar i affärstransaktionen, antingen materiella eller kommunikativa handlingar (Goldkuhl, 1998c). Klagomål över att en
levererad vara är defekt är exempel på klagomål på en materiell handling medan
klagomål på att företaget fakturerat ett högre pris än det de angett i tidigare erbjudande är exempel på ett klagomål på en kommunikativ handling. Den delen
av klagomålen hänvisar bakåt. Klagomål förnyar också kontexten, den andra
delen av det dubbelt kontextuella (Heritage, 1984), genom att kunden ställer en
förväntan på företaget, en förväntan om en respons av något slag. I de flesta fall
förväntas en respons i form av en kommunikativ handling såsom en förklaring
eller kanske en ursäkt. Ibland kan responsen bestå i en materiell handling, exempelvis att företaget skickar en försenad leverans eller en ersättningsvara.
I konversationsanalysen av e-postkommunikationen på Klädföretaget som
presenteras i bilaga 6 framstår en komplexitet i dialogen som inte är tydlig vid
första anblicken. De olika yttrandena har det som Heritage (1984) kallar sekventiell påverkan. Vid en analys såsom denna framgår det att sekventialiteten mellan yttrandena inte är rak, utan komplex. Ett yttrande kan vara en konsekvens av
något som yttras långt tidigare i dialogen och kan i sin tur trigga ett yttrande
långt senare. Analysen visar också att flera yttranden både triggas av tidigare
yttranden och även förnyar kontexten och triggar nya yttranden, det Heritage
(1984) kallar dubbel kontextualitet blir därmed tydlig. Det kunderna kommunicerar hänvisar ofta till en tidigare handling från företaget eller från kunden själv.
Den kommunikativa handlingen bidrar till att förnya kontexten genom att ställa
förväntningar på företaget att handla, antingen genom kommunikativa eller
materiella handlingar. Detsamma görs vid telefonsamtal. En intressant skillnad
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mellan analyserna av e-postkommunikation (bilaga 6) och telefonkonversationen
(bilaga 7) är att sekventialiteten mellan yttrandena är mycket mer rak i telefonsamtalet. Responsen följer ofta direkt efter ett yttrande till skillnad mot e-postkonversationen där det kan gå flera yttranden emellan.

9.3.5 Tillgänglighet och kommunikationshastighet
Kundernas tillgänglighet till de olika kommunikationsmedierna är en faktor som
påverkar deras användningsmöjligheter som diskuteras i avsnitt 8.2.4. Studien
visar att inte alla kunder har tillgång till dator eller internetuppkoppling och
därmed inte kan kommunicera via e-brev eller företagens webbplatser. Det
stämmer med Nilssons (2005) studie som visar att det fortfarande finns flera
faktorer som hindrar människor från att få tillgång till tjänster via Internet. Tiden
för bemanning av kommunikationsmediet är en faktor som också påverkar kundernas val av kommunikationsmedium. Många kunder har exempelvis inte tillgång till telefon under tider då telefonerna på företagen är bemannade och kan
därför inte kontakta företagen per telefon vilket flera av de tillfrågade kunderna
ser som ett problem. Detta resultat är helt i linje med resultaten från studier av
Fulk et al. (1990) som anser att just tillgängligheten påverkar människors uppfattning om ett visst kommunikationsmedium.
Beroende på hur snabbt företagen besvarar telefonsamtal, e-brev, brev eller fax
eller vilka tider som telefonerna är bemannade påverkas kundernas inställning
till att använda kommunikationsmediet vid upprepade kontakter. Fallstudierna
visar exempelvis att det finns kunder som föredrar talsvar framför telefonsamtal
för att slippa tidskrävande telefonköer. En parallell kan dras till Markus (1987,
1990) studie där hon kommer fram till att kommunikationshastigheten främst
påverkas av socialt beteende (se avsnitt 4.5.3). Hon menar att hur snabbt ett kommunikationsmedium är beror på hur snabbt någon besvarar kommunikationen. I
distanshandelsföretag är det inte i lika hög grad enskilda personers kommunikationsdisciplin som i Markus studie, utan företagens prioritering och bemanning av kommunikationsmedier som avgör huruvida kommunikationen blir
snabb eller långsam. Om kommunikationsdisciplinen är hög och alla e-brev besvaras under samma dag som de mottas eller om faxen ligger två veckor innan
de besvaras påverkar hur kunden uppfattar kommunikationsmediet. Mönster av
tillgänglighet är, menar Markus (1987, 1990), ett socialt och inte ett tekniskt fenomen.
Det är dock inte enbart tillgängligheten som påverkar kommunikationshastigheten. Varje kommunikationsmedium har vissa inneboende tekniska begräns-
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ningar, det som Hutchby (2001) kallar affordance, dvs. att kommunikationsmedier har vissa inneboende möjligheter och begränsningar och ger olika möjligheter beroende på vem som använder mediet (se avsnitt 4.6). E-postkonversationen
som bifogas i bilaga 6 visar hur kombinationen av sociala och tekniska faktorer
påverkar tiden för kommunikationen. Det tar sex dagar mellan första och sista ebrevet i detta kommunikationsutbyte, vid första anblicken främst beroende på
att kunden inte identifierar sig vid första tillfället och delvis på grund av den
knapphändiga informationen som ges i e-breven. Hade systemet å andra sidan
fångat upp kundnumret vid den första, misslyckade beställningen, hade en mer
konkret felsökning kunnat påbörjas tidigare. Snarare är det, i detta fall, en kombination av tekniska och sociala funktioner som avgör kommunikationshastigheten.

9.4

Informationsmängd och samarbetsprincipen

Som framkommit i den fallöverskridande analysen varierar företagens behov av
mängd information från kunderna beroende på vilken kommunikativ handling
som utförs (se avsnitt 8.2.5.6). Vid beställningar är det i allmänhet mindre mängd
och ofta förutbestämd information som företagen vill att kunderna kommunicerar. Kunduppgifter och artikelnummer på beställda produkter är ofta tillräcklig
information. Vid frågor och klagomål behövs däremot många gånger mer information och den går ofta inte att definiera på förhand.
Varför blir då informationsmängden ofta knapphändig vid e-postkommunikation men inte vid telefonsamtal? Vid telefonkontakt ställer den anställde frågor
tills svar kan ges som täcker kundens funderingar. Samma sak görs vid e-postkommunikation men fördröjningen blir längre eftersom kommunikationen inte
är synkron utan asynkron.
I den fallöverskridande analysen framgår också att det uppstår problem när
kunderna inte kommunicerar tillräcklig information, exempelvis när de glömmer
att identifiera sig eller när det de kommunicerar inte går att tyda eller är felaktigt
(se avsnitt 8.2.5.6). En anledning till att det är så viktigt att företagen får tillräckligt mycket information är för att effekten av det som kommuniceras, den perlokuta effekten (Austin, 1962), det vill säga dess konsekvenser, ska bli den avsedda. Beställningar kan inte registreras, frågor inte besvaras och klagomål kan
inte redas ut om informationen som företagen får från kunderna inte är tillräcklig.
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För mycket information från kunderna är många gånger inte heller önskvärt från
företagens sida. När kunderna är alltför pratsamma eller när de skriver långa
brev eller e-brev, går mycket av kundtjänstanställdas tid åt till att sätta sig in i
vad i det som kommuniceras som är väsentligt för genomförandet av affärstransaktionen.
Att informationsmängden som överförs mellan människor när de kommunicerar
är lagom stor är något som Grice (1975) förutsätter. Grice menar att när människor kommunicerar följer de samarbetsprincipen (se avsnitt 4.3) där första maximen innebär att de inte kommunicerar för mycket information. Den handlar om
att när vi kommunicerar måste tillräcklig information överföras för att samtalsparten ska förstå vad vi menar. I den första maximen ingår också att det inte
heller är önskvärt att ge för mycket information eftersom vi då kan missleda den
vi kommunicerar med genom att inte tydligt visa vad som är viktigt i det vi förmedlar. När kommunikationen är otillräcklig innebär det behov av extra kommunikation för att få kompletterande information, vilket tar tid. Grice (1975) har
kritiserats för att se för rationellt på kommunikation mellan människor då han
menar att samarbetsprincipen i allmänhet följs. Analysen av de tre fallstudierna
visar dock att när kommunikationen sker på distans följs inte alltid samarbetsprincipens första maxim och när så inte görs uppstår problem. Flera exempel visar att kunderna glömmer att identifiera sig, uppger fel artikelnummer eller fyller i handskrivna beställningssedlar så slarvigt att de inte kan behandlas av företagen. Å andra sidan bryts samarbetsprincipen många gånger i motsatt riktning vid telefonkommunikation genom att mycket av informationen som kommuniceras är överflödig. Det är då upp till företagens anställda att styra samtalet
så att de får tillräcklig information och därefter avsluta samtalet så snart de
kommunicerande parterna är överens.
Istället för att se på samarbetsprincipen som något som generellt följs när personer kommunicerar visar denna studie att den kan användas för att förklara varför det uppstår problem när informationsmängden är otillräcklig eller överflödig.

9.5

Produkten och produktklassificering

Den fallöverskridande analysen har visat att användningen av olika
kommunikationsmedier påverkas av produkten som kommunikationen handlar
om (se avsnitt 8.4). Dessa resultat är en följd av att de kommunikativa handlingarna har studerats i den kontext där de förekommer, en nödvändighet enligt Li-
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nell (1998) och Clark (1996). Det är också i linje med kritik som har riktats mot
Media Richness Theory (se avsnitt 4.5.3) (t.ex. Fulk et al., 1990; Lee, 1994; Markus,
1987, 1990; Yates & Orlikowski, 1992) som vänder sig mot att analysera kommunikationsmedier som något objektivt och skilt från kontexten.
Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv är ämnet för kommunikationen det
propositionella innehållet (Searle, 1969) (se avsnitt 4.1). Det är vad
kommunikationen handlar om och eftersom stora delar av kundkommunikationen handlar om produkten som kunden har eller vill köpa påverkar den, av naturliga skäl, vad som kommuniceras. Det kan jämställas med Goldkuhls (1998a)
språkfunktioner där produkten vid produktspecifik kommunikation är referenten
i yttrandet.
Produktens påverkan på kundkommunikationen varierar dessutom beroende på
vilken kommunikativ handling som utförs. Resultaten i den fallöverskridande
analysen visar att frågor och klagomål har olika karaktär beroende på vilken
produkt de handlar om (se Tabell 8-7 och Tabell 8-8 i avsnitt 8.2.5.6). För att försöka finna en förklaring till dessa skillnader har Röstlingers och Goldkuhls
(1999) klassificeringsschema för produkter och tjänster (se Tabell 3-1) använts för
att karaktärisera de tre produkterna som är huvudprodukterna i de tre fallföretagen. Det kan vara svårt att veta vad kunderna ska använda produkterna till
men klassificeringen har utgått från data från fallstudierna samt de vanliga användningsområdena för de aktuella produkterna. Dessa presenteras i följande
stycken.
Cd-skivor
Cd-skivor kan enligt produktklassificeringsschemat (Röstlinger & Goldkuhl,
1999; se avsnitt 3.1.3) i första hand klassificeras som Vara som köps för upplevelsebruk eftersom kunderna köper cd-skivor och främst njuter av dem när de lyssnar
på dem. Cd-skivor är materiella produkter och det är först när kunderna lyssnar
på musiken som användningen uppstår. Innehållet i och upplevelsen av produkten skulle dock vara densamma om musiken kunde laddas hem i digitalt
format.
För personer som tycker om att visa sin musiksamling eller som använder cd-fodral som dekoration ser användningen annorlunda ut men det är fortfarande det
upplevelsemässiga bruket som är viktigt. Fodralet och dess utseende är då också
en viktig del av användningen. Upplevelsebruket är med största sannolikhet det
övervägande användningsområdet för cd-skivor för de allra flesta kunderna. I
viss mån kan cd-skivor dock även användas för informativt bruk. Genom infor-
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mationen som finns tryckt på omslaget kan kunderna exempelvis få veta vilket
skivbolag som producerat musiken och vilket år den spelades in. Även annan
information såsom historien bakom skivan och texter till musiken kan vara av
intresse för kunderna. Det är då det informativa bruket som är i fokus och kan
klassificeras som Vara som köps för informativt bruk. Cd-skivor med samlarvärde
är knappast aktuella bland de produkter som Cd-företaget säljer men skulle
kunna vara en kategori för andra cd-skivor. Talböcker på cd-skivor skulle klassificeras annorlunda men de förekommer inte heller i företagets sortiment
Kläder
Beroende på vilka kläder kunderna köper eller vem kunden är kan denna produkt placeras i olika klasser enligt produktklassificeringsschemat (Röstlinger &
Goldkuhl, 1999). Klädesplagg såsom exempelvis en jacka köps många gånger
främst för att skyla och värma sig. Den används då främst för sitt materiella bruk
och klassen är Vara som köps för materiellt bruk. I det materiella bruket ingår också
att plagget ska ha rätt storlek i förhållande till den som ska bära plagget.
Vid användningen kan kunderna, förutom att värdera den materiella funktionen, att kläderna passar och värmer, även värdera upplevelsen av att bära kläderna, hur kunderna uppfattas av sig själva och av andra när kläderna bärs.
Upplevelseaspekten kan ha flera dimensioner. Vilka kläder en person använder
ger signaler till omgivningen om vilken typ av person man är. Dyra märkeskläder kan ge en bild av att personen i fråga är modemedveten, att personen har en
ekonomisk ställning som gör att den har råd att köpa denna typ av kläder eller
att personen tillhör en viss grupp människor. Vara som köps för upplevelsebruk är
den klass som stämmer bäst med denna användning. Antika kläder eller kläder
som använts av celebriteter kan köpas för sitt finansiella värde men är mindre
vanligt och inte tillämpbart på kläder som Klädföretaget säljer.
Fotoutskrifter
Kunder använder främst fotoutskrifter genom att titta på dem, visa dem för vänner och familj eller för att ge bort dem. Användningen är då upplevelsemässig.
Enligt produktklassificeringsschemat tillhör utskrift av kunders fotografier därför främst produktkategorin Klients tillhörighet behandlad för upplevelsebruk.
Försäkringsbolag uppmanar ofta sina kunder att fotografera sina hem och sina
mest värdefulla egendomar för att underlätta värdering vid exempelvis stöld eller brand. De fotografier som beställs för detta bruk kan klassificeras som Klients
tillhörighet behandlad i ekonomiskt syfte.
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Klassificeringen av fallföretagens huvudprodukter har gjorts både enligt deras
primära och enligt dess sekundära användningsområde. Denna klassificering
sammanställs i Tabell 9-1 nedan.
Tabell 9-1 Sammanställning över de primära och sekundära användningsområdena för fallföretagens
huvudprodukter.
Primär
klass

produkt-

Sekundär
produktklass

Cd-företaget
Cd-skivor

Vara som köps för
upplevelsebruk

Vara som köps för
informativt bruk

Klädföretaget
Kläder

Vara som köps för
materiellt bruk

Vara som köps för
upplevelsebruk

Fotoföretaget
Fotoutskrifter

Klients tillhörighet
behandlad för
upplevelsebruk

Klients tillhörighet
behandlad i ekonomiskt syfte

I följande avsnitt diskuteras produktens påverkan på de studerade kommunikativa handlingarna, både utifrån den gjorda klassificeringen av produkterna och
utifrån analys av möjliga användningsområden för produkterna som har gjorts
med produktteorin (Röstlinger & Goldkuhl, 1999) som utgångspunkt.

9.5.1 Beställningar och produktens påverkan
Mängden information som kunderna behöver överföra vid en beställning har
diskuterats i avsnitt 8.2.5.6 och är också till viss del beroende av vilken typ av
produkt som beställs. Kommunikationsmediets användbarhet vid beställningar
beror främst på om det är en vara som köps eller om det är en behandling av klients tillhörighet som beställs.
När kunderna beställer en standardiserad vara som de inte kan påverka är det
ofta begränsad fördefinierad information som behöver kommuniceras och den
kan ofta enkelt struktureras i talsvar eller i formulär, antingen på företagets
webbplats eller på beställningssedlar. När produkten framställs genom att kundens tillhörighet behandlas tillkommer en komplexitet i beställningsförfarandet
eftersom underlaget måste överföras från kund till företag. Det sätter begränsningar för vilka kommunikationsmedier som kan användas åtminstone om företaget, som det i studien, endast tar emot beställningar och underlagen via ett
och samma kommunikationsmedium (se Tabell 8-6 i avsnitt 8.4.1).
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9.5.2 Frågor och produktens påverkan
Produktspecifika frågor ställs framför allt före eller i samband med beställningar,
det vill säga i förslagsfasen eller åtagandefasen, enligt affärsaktsteorins indelning av
affärstransaktioner (Goldkuhl & Lind, 2004) (se avsnitt 3.3.1). För företagen är
det angeläget att kunderna får dessa frågor besvarade eftersom det ofta är frågor
som är avgörande för om de gör en beställning eller inte.
Frågorna som diskuteras i avsnitt 8.4.2 visar att frågor om cd-skivor ofta är enkla
för kundtjänstpersonalen att besvara medan frågor om kläder ofta är av en annan karaktär (se Tabell 8-7). Enligt produktklassificeringen av dessa båda
produkter är användningen av cd-skivor främst upplevelsemässig medan klädbruket ofta är en kombination av materiell och upplevelsemässig användning.
Det materiella bruket av kläder är personligt kopplat till den som använder produkten eftersom personens kroppsform kan påverka upplevelsen av produkten.
Det upplevelsemässiga bruket innebär att kunden många gånger genom andras
uppfattning vill få en viss känsla vid användningen. Varje klädesplagg används
ofta av enbart en person och användningen av kläder är därmed mer personberoende än cd-skivor som många gånger används av flera användare. Det leder
till en typ av frågor som i många avseenden skiljer sig från frågor om cd-skivor.
Kunders frågor om fotoutskrifterna från digitala bilder skiljer sig från frågor
relaterade till cd-skivor och kläder såtillvida att de i mycket högre grad är relaterade till beställningsförfarandet och inte till produkten. Dessa frågor är dock ofta
mycket komplexa i och med att frågor om beställningsförfarandet ofta innefattar
tekniska aspekter. Eftersom dessa frågor inte rör produkten utan beställningsförfarandet räcker inte produktteorin till för att förklara komplexiteten.
Beroende på komplexiteten i frågorna kan behovet av förtydligande frågor variera. Det som främst påverkar möjligheten att ställa mot- eller följdfrågor är
kommunikationsmediets möjlighet till feedback, som är en av de egenskaperna
som diskuterats tidigare, i avsnitt (8.2.3). En slutsats som kan dras av studien är
att det finns en relation mellan produktens komplexitet, antingen användningen
eller beställningen av den, och behovet av feedback vid produktspecifika frågor.

9.5.3 Klagomål och produktens påverkan
I den fallöverskridande analysen diskuteras klagomål vid uteblivna eller felaktiga leveranser och missnöje med levererade produkter, använda eller oanvända
(avsnitt 8.4.3). Analysen visar att det ofta är mycket enklare för företagen att hantera klagomål om uteblivna eller fellevererade varor om produkterna är cd-ski-
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vor och kläder än om de är fotoutskrifter. Det kan förklaras med att cd-skivor
och kläder främst tillhör produktkategorin Vara för överlåtelse (Röstlinger &
Goldkuhl, 1999) (se avsnitt 3.1.3) och fotoutskrifter tillhör kategorin Behandling av
klients tillhörighet.
När varan som försvunnit är en vara för överlåtelse kan företagen lätt kompensera kunderna genom att skicka en ny vara och eventuellt ge någon extra kompensation. När underlaget som förkommit är unikt, som det kan vara när det rör
sig om en produkt inom klassen Behandling av klients tillhörighet, är det många
gånger omöjligt att kompensera kunden om underlaget inte kan hittas. Om exempelvis underlaget till bröllopsbilder skulle förkomma är risken stor att företaget mister kunden oavsett nivån på kompensation. Det skulle innebära att den
potential som finns i väl hanterade klagomål i form av ännu mer nöjda kunder,
som Barlow och Møller (1997) menar finns (se avsnitt 3.3.1), inte skulle vara tilllämpligt vid klagomål i samband med att kundens underlag har förkommit.
Klagomål från kunder som är missnöjda med levererade produkter kan också
många gånger direkt relateras till produkternas användningsområde. I Tabell 2-1
ges exempel som visar att produktspecifika klagomålen om cd-skivor och kläder
ofta är relativt enkla att lösa. Liksom vid frågor skiljer sig komplexiteten vid klagomål om fotoutskrifter från de andra två produkterna som har analyserats. När
kunderna är missnöjda med hur väl fotografierna återger färger och ljus av det
fotograferade motivet kan det leda till klagomål som är komplexa att reda ut,
som visats i avsnitt 8.4.3. En förklaring till detta är att företaget inte har kontroll
över hela produktionsprocessen. Faktorer som fotografens kompetens, kamerans
kvalitet och ljusförhållanden ligger utanför företagets kontroll och utredningar
om produktkvaliteten kan därför ofta bli komplicerade.
Produktteorin tar inte enbart upp användningen av produkterna i sig utan också
användningens påverkan på produkten (Röstlinger & Goldkuhl, 1999). Både frågor och klagomål som kommuniceras efter att produkten använts är ofta beroende av hur kunden använt produkten. Normal användning av cd-skivor och
fotografier leder vanligtvis inte till något märkbart slitage på produkterna. Användning av kläder kan dock leda till slitage vilket påverkar hur kundtjänstanställda hanterar klagomålen som kunderna har. Vid slitage av tryck på t-shirt
som presenterades i avsnitt 8.4.3 bad den kundtjänstanställde kunden att noggrant beskriva hur plagget hade hanterats. Visst slitage är normalt vid användning av en produkt som kläder och huruvida företaget är ersättningsskyldig på
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grund av att produkten är defekt eller om det är kunden som varit oaktsam kan
därför behöva redas ut.

9.6

Design av kundkommunikation

I avsnitt 8.5 diskuteras hur de studerade företagen på olika sätt planerar och
designar kundkommunikationen, både genom att de tillhandahåller en viss uppsättning kommunikationsmedier och genom att via olika rutiner påverka dem på
olika sätt. I följande avsnitt diskuteras dessa aspekter i relation till tidigare studier.

9.6.1 Att erbjuda flera kommunikationsmedier
Det har i fallstudierna tydligt framgått att kundernas kommunikationspreferenser varierar. Det som för en kund är ett bekvämt sätt att kommunicera passar
inte en annan kund. I likhet med studierna av Dabholkar (2000) och Bitner et al.
(2000) visar denna studie att inte alla kunder uppskattar att tekniken får alltför
stor andel av tjänstemötet. Att det finns kunder som inte klarar av teknikhanteringen, som självbetjäningen i viss mån innebär, har framgått i studien. Dabholkar (2000) menar att självbetjäningsteknikerna antingen ska göras så enkla att
alla kan klara av dem eller att de endast ska riktas till de mer avancerade användarna. På Fotoföretaget erbjuds alla kunder att ladda upp digitala bilder på
webbplatsen vilket är komplicerat för många av dem. Det resulterar därför i
mycket extra kommunikation i form av telefonsamtal för att reda ut problem. Att
dessa kunder använder självbetjäning leder i många fall till mycket mer kommunikation än om de hade använt fotopåsar att skicka in sina bilder. Detta resultat stödjer Dabholkars (2000) farhågor med självbetjäningsteknikerna. Det
vore dock knappast möjligt att dela in kunderna i grupper där enbart vissa
skulle erbjudas möjligheten att ladda upp fotografier på företagets webbplats såsom Dabholkar förespråkar. Snarare är det Dabholkars andra alternativ: att göra
tjänsten så enkel att alla kan använda den som företaget arbetar på.
Enkätsvaren från kunderna visar att av dem som använder självbetjäningstekniker, är de två vanligaste skälen tidsbesparing och att de kan kommunicera dygnet runt. Att de slipper telefonköer och att det går snabbare är andra skäl som
kunderna anger. Det är samma resultat som Meuter et al. (2000) kom fram till i
sin studie där de undersökte skälen till varför människor föredrar självbetjäningstekniker. Även Turban et al. (2004) pekar på tidsfaktorn som ett starkt skäl
för varför kunder önskar betjäna sig själva, vilket alltså stöds i denna studie.
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Det framkom också i enkätstudien att kunder uppskattar att göra beställningar
via webben eftersom de då kan göra uppehåll om så skulle behövas. Många
småbarnsföräldrar anger att de helst använder Internet eftersom de kan gå ifrån
och göra en paus om barnen behöver deras uppmärksamhet. Just barnfamiljer
anges av Lindskog (2002) samt Lindskog och Brege (2003) vara bland dem som
är mest tidfattiga. Det är de kunder som Lindskog och Brege menar har ont om
tid och vill att affärstransaktioner ska gå fort och att de ska vara enkla att genomföra (se avsnitt 3.1.2). De kommunikationsmedier där mycket lite information
behöver fyllas i och som är fördefinierad passar också för de målinriktade kunderna som enligt Wolfinbarger och Gilly (2001) inte vill ödsla mycket tid på inköp. Det kan kontrasteras mot tidrika kunder som enligt Lindskogs (2002) definition hellre skulle välja telefonkommunikation där de kan ställa frågor och få
mer information. I innevarande studie finns flera exempel på kunder som är tidrika. Dels anger flera kunder i enkätsvaren att de gärna använder telefonen för
att de tycker det är trevligt att prata med någon och dels har observationerna av
kundtjänstarbetet visat att många kunder inte alls har bråttom att bli klara med
sitt ärende utan gärna pratar lite extra. Resultaten från innevarande studie ger
därmed stöd för Lindskogs och Breges (2003) teori att distansföretag bör ta hänsyn till att vissa människor är tidrika och andra tidfattiga, när de designar sin
kundkommunikation.
Också Fulk et al. (1990), har i sin kritik mot Media Richness Theory (se avsnitt
4.5.3) visat att tidsfaktorn är viktig att ta hänsyn till. De anser att den ska vägas
in när kommunikationsmediers rikhet bedöms. De anser också att kostnaden
borde vara en viktig faktor att ta hänsyn till. Kostnadsaspekten har dock inte visat sig ha någon nämnvärd påverkan på kundernas val av kommunikationsmedium i de fallstudier som gjorts. Det beror möjligtvis på att skillnaderna i kostnaderna mellan de olika kommunikationsmedierna i studien inte är tillräckligt
stora för att få en märkbar effekt.
För företagen är däremot kostnaden för kundkommunikationen en viktig faktor.
Företagen i studien ser självbetjäningsteknikerna som ett sätt att sänka transaktionskostnaderna, i och med att de inte kräver någon manuell hantering av
kundtjänstpersonalen. Det stämmer med Keens (2001) samt Curran och Meuters
(2005) studier om företagsfördelar relaterade till självbetjäningstekniker (se avsnitt 4.5.5). Möjligheterna som självbetjäningsteknikerna ger företagen: att både
begränsa informationsmängden som kommuniceras och samtidigt se till att få
tillräcklig information (se avsnitt 9.4 för diskussion om informationsmängd) är
bidragande orsaker till denna kostnadsbesparing.
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Effektiv kundservice är enligt Singh (2002) avgörande för att lyckas inom
distanshandel. Han menar att företag ger ett förtroendefullt intryck gentemot
kunderna om de underlättar för dem att komma i kontakt med företaget. Flera
av de faktorer som har diskuterats i avsnittet visar varför företag kan behöva erbjuda sina kunder flera kommunikationsmedier. Dels har kunder olika preferenser och dels har de olika tidsmässiga begränsningar. Företagens egna mål med
verksamheten och deras preferenser är andra faktorer som påverkar urvalet av
kommunikationsmedier. Samtliga tre företag i studien erbjuder kunderna flera
kommunikationsmedier. Det är i linje med det Dabholkar (2000) förespråkar.
Genom att låta kunderna kommunicera på olika sätt ökar möjligheten att få fler
lojala kunder som är avgörande för lönsamheten för många företag enligt flera
studier (t.ex. Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Grönroos, 2000; Keen, 2001;
Keen & McDonald, 2000).

9.6.2 Design genom kundsegmentering
Design av kundkommunikation kan också innefatta att inte ge alla kunder
samma service eller tillgänglighet. I fallstudierna har det visat sig att företagen
använder olika strategier för att ge de kunder de är mest rädda om god service
(se avsnitt 8.5). Segmentering är en sådan strategi. Genom att segmentera kunderna kan företagen ge extra service till dem som är mest lönsamma och ökar
därmed möjligheten att få dem att förbli företaget lojala. Två av företagen i studien använder segmentering av kunderna till att ge de mest lönsamma kunderna
bättre service. Det ena genom att generellt ge dem som de graderat högst bättre
service och det andra genom att ge dem ett telefonnummer som leder dem förbi
eventuella telefonköer. Detta gör de i syfte att styra sina resurser mot de kunder
som ger bäst lönsamhet, vilket är helt i linje med tanken bakom Customer Relationship Management där, enligt Chaffey (2002), alla kunder inte bör ägnas
samma andel av företagens resurser. De kunder som företaget anser vara eller
kan bli mer lönsamma än andra bör enligt detta synsätt ges extra uppmärksamhet medan de kunder som inte är eller förväntas bli lönsamma inte ägnas lika
mycket av företagets resurser (ibid.).

9.6.3 Design av kundkommunikation - en återkommande aktivitet
Företag kan genom att designa kundkommunikationen påverka den på olika
sätt. Kundernas uppfattning om kommunikationsmedierna kan variera beroende
på hur företagen prioriterar och i vilken mån de försöker underlätta kommunikationen via de olika kommunikationsmedierna vilket diskuteras i avsnitt 8.5.1. I
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sin kritik mot Media Richness Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986) visar Lee (1994)
att samspelet mellan kommunikationsmediet och den organisatoriska kontexten
kan göra att kommunikationsmediers rikhet växer. Också Orlikowski (1992) argumenterar för att människor i olika kontexter använder och anpassar tekniken
på olika sätt. I fallstudierna finns flera exempel på hur användningen av olika
kommunikationsmedier har förändrats över tiden. Det ger stöd för Carlssons och
Zmuds (1999) studie som visar att ett kommunikationsmediums rikhet inte kan
ses som statiskt över tiden. Genom att införa e-postformulär på webbplatsen
lyckades Klädföretaget exempelvis få kunderna att skicka mer komplett information.
I avsnitt 8.5.4 diskuteras hur olika e-postsystem ger olika möjligheter till uppföljning av tidigare kundkommunikation. Det är ytterligare ett exempel på hur
kommunikationen via ett kommunikationsmedium kan förändras över tiden.
För Fotoföretaget har den nya tekniken inneburit stora förändringar av både produktionen och distributionen av fotoutskrifter. Tidigare skickade kunderna
främst filmrullar i fotopåsar medan de nu också bland annat kan ladda upp digitala bilder direkt till företaget. Fotoföretaget är det enda företaget i studien
som har integrerat IT med verksamheten i så hög grad att de nått det Straub och
Klein (2001) kallar Omeganivån (se avsnitt 3.1.1). Genom att låta kunderna ladda
upp sina digitala bilder på företagets webbplats och även göra sina beställningar
på webbplatsen använder Fotoföretaget den nya tekniken till att bedriva affärsverksamhet på ett nytt sätt, vilket också har förändrat kommunikationen med
kunderna. Detta är ett exempel som tydligt belyser vikten av att återkommande
utvärdera vilka kommunikationsmedier som kunderna ska erbjudas och till
vilka kommunikativa handlingar de ska uppmuntras använda dem.
Att tekniken kan användas på oförutsedda sätt som påverkas av både design och
den sociala kontexten där den används stämmer med Hutchby (2001) som anser
att tekniska artefakter har vissa inneboende egenskaper som kan utnyttjas på
olika sätt. Tekniken ger vissa möjligheter samtidigt som den sätter vissa begräsningar. Även Orlikowski (1992) menar att användningen av tekniken kan få både
tänkta och icke tänkta konsekvenser i och med att olika människor använder
tekniken på olika sätt. Därför måste företag förbereda sig på att kunder kan utnyttja tekniken på nya oförutsedda sätt. Designen av kundkommunikationen är
därför inte något som företagen gör en gång för alla. Dels utvecklas tekniken och
dels utvecklar kunder nya sätt att använda kommunikationsmedierna, vilket gör
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att företagen regelbundet behöver utvärdera sin design av kundkommunikationen.

9.7

Sammanfattning av de huvudsakliga bidragen från

kapitlet
Resultaten från den fallöverskridande analysen diskuteras i detta kapitel i relation till de tidigare studier som presenteras i kapitel tre och fyra. De huvudsakliga bidragen från denna teorinära analys är:
•

Tillämpning av Searles klassificering av kommunikativa handlingar på
kundinitierad kommunikation vid distanshandel (avsnitt 9.2).

•

Genom konversationsanalyserna av e-postutbyte och telefonsamtal bidrar
studien till Sacks (1992) teori om turtagande genom att visa hur formaliteten vid turtagande skiljer sig mellan dessa kommunikationsmedier.
Dessa konversationsanalyser visar också på skillnader i sekventialiteten
mellan yttranden (Linell, 1998) mellan de båda kommunikationsmedierna.

•

I kapitlet finns flera bidrag till diskussionen om Media Richness (Daft &
Lengel, 1984, 1986). Ett bidrag är att visa på dess tillämpbarhet vid studier
av kundkommunikation vid distanshandel. Resultaten visar att Media
Richness Theory kan användas som en bra grund för att se det generella
kommunikationsmönstret vid kundkommunikation. Samtidigt visar studien att det inte är möjligt att generalisera vid mänsklig kommunikation
eftersom sociala faktorer påverkar individer att agera på olika sätt och ger
därmed också stöd åt många av kritikerna till Media Richness Theory (avsnitt 9.3.2).

•

Resultaten bidrar till Linells teori om konversationer som samkonstruktion (Linell, 1998) genom att visa hur möjligheten till samkonstruktion varierar mellan kommunikationsmedier (avsnitt 9.3.3).

•

Diskussionen i avsnitt 9.3.5 bidrar till Markus (1994) diskussion om kommunikationsdisciplin genom att relatera den till kunders tillgänglighet till
kommunikationsmedier och företagens design av kundkommunikationen.

•

Ett annat bidrag från denna teorinära analys är diskussionen som visar att
den första maximen i Grices (1975) samarbetsprincip (Cooperative principle)
kan användas för att förklara varför det uppstår problem då informationsmängden som kommuniceras inte är tillräcklig eller är överflödig.

•

Kapitlet bidrar också till Röstlingers och Goldkuhls produktteori (1999)
genom att visa att produktklassificeringsschemat och analys av produkternas användningsområde, i enlighet med teorin, kan användas både för
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att förklara och förutse stora delar av produktspecifik kommunikation
från distanshandelsföretags kunder.
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resultat
I detta kapitel presenteras avhandlingens bidrag på ett sätt som mer konkret visar hur
distanshandelsföretag kan använda studiens resultat. Det är en del i att svara på forskningsfråga fyra – att hjälpa företagen att tillvarata möjligheter och undvika hinder som
har identifierats i relation till olika kommunikationsmedier i studien. Det görs genom att
formulera ett antal frågor som företagen kan ställa sig för att kunna fatta välgrundade
beslut om design av kundkommunikationen. För varje fråga visas hur avhandlingens
kunskapsbidrag kan bidra till att ge företagen ökad kunskap. Strukturen i kapitlet följer
den som presenteras i kapitel åtta. Kapitel åtta kan därför enkelt användas som ett komplement till innevarande kapitel för fördjupad förståelse av samtliga eller valda delar.

10.1 Kommunikationsmediers egenskaper
För att designa kundkommunikationen behöver företagen förståelse för olika
aspekter av kommunikationsmediernas egenskaper och vilka effekter dessa kan
få på kundkommunikationen.
Ska vi kommunicera muntligt med våra kunder? Ska kunderna uppmuntras att
kommunicera i skrift eller vill vi främst ta emot digital kommunikation? Vilka kommunikationsformer ska vi möjliggöra för våra kunder? Hur påverkar de olika kommunikationsformerna beställningar, frågor och klagomål från kunderna?
Beställningar som kommuniceras muntligt tar ofta extra tid gentemot om de kan
automatiseras digitalt via talsvar eller webbplatsen. Muntlig kommunikation gör
å andra sidan att frågor och klagomål enkelt kan redas ut vid ett enda tillfälle
tack vare möjligheten till följdfrågor och att med rösten enklare kunna omvända
negativt inställda kunder. Vid skriftliga beställningar kan företagen begära kundens namnunderskrift vilket skyddar dem vid eventuella framtida tvister. Med
digitala kommunikationsmedier kan de låta kunderna ladda upp eller skicka digitalt material om produkten är av sådan karaktär. Dessa är några av de effekter
som kommunikationsformen kan ha på kundkommunikation som diskuteras i
avsnitt 8.2.1.
Olika kommunikationsmedier ger möjlighet att kommunicera på olika sätt.
Dessa redovisas i Tabell 8-1. Kommunikationsformen har olika konsekvenser
beroende på om det är beställningar, frågor eller klagomål som kommuniceras. I
Tabell 8-2 illustreras dessa skillnader. Genom att reflektera över konsekvenserna
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som de olika kommunikationsformerna kan ge upphov till har företagen en
större möjlighet att skapa fungerande rutiner för hanteringen av kommunikationen.
- Ska kommunikationen vara synkron eller asynkron? Är vi beredda att kommunicera
med kunderna i realtid? Hur påverkar det valet av kommunikationsmedier?
Vid synkron kommunikation går det ofta relativt snabbt att reda ut frågor och
klagomål som kunder eller anställda anser komplicerade. Å andra sidan måste
personalen finnas redo att besvara kundernas ärenden i realtid, när kommunikationen är synkron. Asynkron kommunikation är enklare att planera för eftersom det tillåter fördröjning av respons. Den gör det också möjligt att förbereda
standardsvar vilket snabbar upp besvarandet av vanliga frågor. Med otillräckliga rutiner för hantering av asynkron kommunikation riskeras dock att kunderna får vänta alltför länge på respons. Fler möjligheter och hinder relaterade
till om kommunikationen är synkron eller asynkron diskuteras i avsnitt 8.2.1.
- Vilken feedback vill vi ge våra kunder på det de kommunicerar? Vill vi att kunderna
ska veta att vi har tagit emot det de kommunicerat? Vill vi kunna informera dem om huruvida beställda varor finns i lager och när de kommer att levereras? Vilken möjlighet till
snabba följdfrågor vill vi erbjuda?
Typen av feedback som kunderna kan behöva skiljer sig beroende på om de
kommunicerar beställningar, frågor eller klagomål vilket diskuteras i avsnitt
8.2.3. Olika kommunikationsmedier ger olika möjligheter att ge denna feedback.
I Tabell 8-3 ges en sammanställning över vilken feedback som är möjlig via de
olika kommunikationsmedierna som har studerats.
- Vilka kommunikationsmedier har våra kunder tillgång till?
Tillgång till vissa kommunikationsmedier varierar mellan olika kundgrupper,
främst IT-baserade kommunikationsmedier som e-post och webbplatskommunikation. Hur tillgängligheten till olika kommunikationsmedier ser ut hos företagens målgrupp bör vara en av faktorerna som vägs in vid urval av kommunikationsmedier. Den diskuteras i avsnitt 8.2.5.
- Vilka tider ska de olika kommunikationsmedierna vara tillgängliga för våra kunder?
Ska vi ha telefonbetjäning på kvällar och helger?
Vissa kommunikationsmedier kan innebära tidsmässiga begränsningar avseende
när det är möjligt för kunderna att använda det. Vissa av dessa kan styras av företaget. Om företagen exempelvis väljer att erbjuda telefonkommunikation styr
öppettiderna
kundernas
möjlighet
att
använda
mediet.
I
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Tabell 8-4 sammanfattas både den fysiska och tidsmässiga tillgängligheten
relaterade till de olika kommunikationsmedierna.

10.2 Informationsmängd
- Vilka effekter har kommunikationsmedierna på informationsmängden som kunderna
kommunicerar vid beställningar, frågor och klagomål? Via vilka kommunikationsmedier
kan vi se till att kunderna kommunicerar tillräcklig information?
Informationsmängden som kommuniceras från kunderna varierar mellan
kommunikationsmedierna och påverkar företagens möjlighet att effektivt hantera kundkommunikationen. Även företagens möjligheter att informera kunderna varierar mellan kommunikationsmedierna.
Vid beställningar, frågor och klagomål behöver ofta olika mycket information
kommuniceras från kunderna. Om informationsmängden som kunderna kommunicerar inte är tillräcklig måste kunderna vänta på att få sina ärenden utredda
och företaget måste lägger extra resurser som den extra kommunikationen innebär att begära kompletterande information. Olika kommunikationsmedier ger
företagen olika möjligheter att styra innehållet i det kunderna kommunicerar. I
avsnitt 8.3 diskuteras informationsmängden i relation till kundkommunikationen.
- Är det lämpligt att försöka begränsa mängden information som kunderna kommunicerar vid beställningar, frågor eller klagomål? Via vilka kommunikationsmedier kan vi begränsa informationsmängden?
Informationsmängden som företagen får från kunderna påverkar i hög grad hur
mycket personalresurser som behövs. Att inte behöva hantera mer information
än nödvändigt kan vara intressant för företagen. Genom möjligheten att begränsa informationsmängden kan fler kundärenden hanteras på kortare tid.
Främst är det informationsmängden vid beställningar som kan begränsas eftersom det främst är förutsägbar information såsom artikelnummer och kunduppgifter som behöver kommuniceras. I avsnitt 8.3.1 diskuteras informationsmängden i relation till beställningar.
- Via vilka kommunikationsmedier kan vi utnyttja kundernas beställningar till att ge
extra information som kan leda till merförsäljning?
I samband med beställningar kan företagen ge kunderna information om andra
produkter vilket kan leda till merköp. I avsnitt 8.3.1 diskuteras denna möjlighet
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relaterad till de olika kommunikationsmedierna och i Tabell 8-5 presenteras en
sammanställning över resultaten av diskussionerna om informationsmängd.

10.3 Produkter
Frågor relaterade till produkterna som företagen tillhandahåller kunderna kan
påverka det kunderna kommunicerar presenteras under denna rubrik15.
- Vilka produkttyper erbjuder vi våra kunder? Hur kan vi karaktärisera produkterna?
I avsnitt 8.4 diskuteras hur produkterna som företagen tillhandahåller kan påverka kundkommunikation. Genom att analysera vilken typ av produkter som
företagen erbjuder till försäljning samt hur kunderna kan tänkas använda dem
kan företag förutsäga stora delar av den produktspecifika kommunikation de
kan förvänta sig från sina kunder.
- Har produkterna aspekter från flera produktklasser och i så fall vilka?
Även om en produkt kan placeras i en klass i klassificeringsschemat kan det finnas aspekter från andra klasser. Många produkter är en kombination av varor
och tjänster och en väl genomtänkt klassificering kan därför behövas för att
fånga produktens karaktär.
- Hur använder kunderna produkten? Finns det olika användningssituationer för en viss
produkt? Hur påverkas produktkvaliteten av denna användning?
Att analysera kundernas olika användningssituationer såsom produktteorin
förespråkar gör att företag kan analysera vilken typ av kommunikation de kan
förvänta sig och det skulle därmed hjälpa dem att planera för vilka kommunikationsmedier som är lämpliga och i vilken fas av affärstransaktionen.
Det är viktigt att ta hänsyn till att en produkt kan köpas och användas för olika
syften. Olika kunder kan ha olika syften med produkten och en och samma kund
kan också se olika användningssituationer för produkten. Olika användningssituationer ger upphov till olika frågor eller klagomål från kunderna. Det är därför
viktigt att förstå vilka de olika användningssituationerna är när företagen designar sin kundkommunikation.

15 Frågorna relaterade till produkterna är ett resultat som även kommer att publiceras i ” Increased product understanding in B2C electronic commerce – Focal questions on product characteristics” (Axelsson & Johansson, 2007).
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Huruvida produkten ska återanvändas och om den slits vid användning påverkar innehållet i kundkommunikationen. Det är frågor som företagen bör ställa
sig för att förutse vilka frågor och klagomål de kan behöva hantera.
För en komplett analys av produkternas användning bör företagen ta hänsyn till
alla möjliga användningsområden som kunderna kan använda produkten i. Det
är dock möjligt att endast fokusera på det huvudsakliga användningsområdet
eftersom den största andelen kundkommunikation om produkten troligtvis
kommer att behandla det huvudsakliga användningsområdet. Det kan dock vara
på plats att göra en avvägning av skillnaden mellan huvudanvändning och det
sekundära användningsområdet. Om dessa kan anses vara nästan lika tillämpbara är det mer nödvändigt att analysera fler än ett användningsområde.
- Vilken typ av frågor och klagomål ger våra produkter främst upphov till? Var ligger
komplexiteten i kundkommunikationen?
Om inte produkten uppfyller de förväntningar som kunderna ställer utifrån det
tänkta användningsområdet kan företaget förvänta sig klagomål. Om företagen
analyserar sina produkter utifrån kundernas förmodade användningssituationer
kan de förbereda sig på vilka frågor kunden kan ställa och när kunden kan bli
missnöjd med klagomål som följd. Denna kunskap kan företagen naturligtvis
använda för att informera och därmed förekomma kundens frågor. De kan också
genom att informera sina kundtjänstanställda skapa en beredskap för kunders
frågor och klagomål.
Hela affärsmiljön kan vara mer eller mindre komplex, beroende på olika faktorer
såsom produkttyp, målgrupp, affärsmodell med mera. Varje företag måste
känna till sina specifika förutsättningar, hur kunderna reagerar i olika situationer
etc. Lösningen är inte alltid att undvika komplexitet, utan att förstå de komplexa
utmaningarna och bestämma sig för hur de bör hanteras på ett adekvat sätt.

10.4 Företagens design av kundkommunikationen
- Vilka kommunikationsmedier ska vi erbjuda våra kunder? Hur ska vi prioritera hanteringen av de kommunikationsmedierna vi erbjuder våra kunder? Är det viktigt att alla
anställda kan hantera alla kommunikationsmedier? Hur länge kan kunderna behöva
vänta på svar via e-brev? Brev? Fax?
Vilka kommunikationsmedier som företagen väljer att använda påverkar både
kunderna och personalens arbetsrutiner. Ju fler kommunikationsmedier som
företagen erbjuder desto fler kunder kan hitta ett sätt att kommunicera som pas-
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sar dem. Att erbjuda många olika kommunikationsmedier innebär också större
krav på planering och uppdatering. För att få en snabb inblick i vilken typ av föroch nackdelar som olika kommunikationsmedier kan leda till kan bilaga 5 användas där samtliga identifierade möjligheter och hinder redovisas.
I vilken ordning företagen väljer att prioritera hanteringen av kommunikationen
via de olika kommunikationsmedierna avgör hur de ska bemannas. Om företaget främst är intresserat av att hålla telefonköerna nere kanske all personal ska
vara redo att besvara telefonsamtal. Prioriteras e-postkommunikation högt bör
rutiner finnas så att kunderna inte får vänta för länge på svar. Företagens prioriteringar påverkar kommunikationen via de olika kommunikationsmedierna på
olika sätt. Dessa diskuteras närmare i avsnitt 8.5.1.
- Hur ska vi designa hanteringen av de kommunikationsmedier vi erbjuder våra kunder?
I avsnitten 8.5.2 till 8.5.7 diskuteras företagens design av de olika kommunikationsmedierna som har studerats. Dessa diskussioner samt sammanställningen
över de möjligheter och hinder som har identifierats i relation till de olika kommunikationsmedier som har studerats kan vara en bra grund när företagen fattar
beslut om hur hanteringen av de olika kommunikationsmedierna ska designas.
- Vilka kommunikationsmedier erbjuder vi våra kunder och vilka kommunikativa handlingar är möjliga att genomföra via respektive kommunikationsmedium?
Efter att ha uppnått en förståelse för produkttypen, kundernas
användningssituationer, komplexiteten i just denna affärsinteraktion m.m. är det
lämpligt att utforska vilka kommunikativa handlingar (beställningar, frågor,
klagomål etc.) som kunderna utför och via vilka kommunikationsmedier dessa
lämpligast kan och bör genomföras. För att göra en utvärdering av detta slag kan
affärshandlingsmatrisen som använts i tabellerna Tabell 5-15, Tabell 6-15 och
Tabell 7-12 användas.
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Avhandlingens kunskapsbidrag och

förslag till fortsatt forskning
I detta kapitel beskrivs kortfattat avhandlingens kunskapsbidrag. Inledningsvis beskrivs
de kunskapsbidrag som är direkta resultat från de fyra forskningsfrågorna. Därefter redovisas övriga kunskapsbidrag som avhandlingsarbetet lett fram till. Kapitlet avslutas
med några reflektioner över arbetet och idéer till fortsatt forskning som avhandlingsarbetet har gett upphov till.

11.1 Avhandlingens kunskapsbidrag
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att hjälpa
distanshandelsföretag att fatta välgrundade beslut avseende vilka kommunikationsmedier de ska erbjuda sina kunder och hur de kan förbättra kundkommunikationen via dessa. För att uppfylla syftet formulerades följande fyra forskningsfrågor:
1. Hur hanterar företag inom distanshandeln sina kunders beställningar, frågor och klagomål via olika kommunikationsmedier?
2. Vilka möjligheter och hinder upplevs av kunder och företag när beställningar, frågor och klagomål kommuniceras via olika kommunikationsmedier?
3. Hur kan dessa möjligheter och hinder förklaras?
4. Hur kan distanshandelsföretag tillvarata dessa möjligheter och hur kan de
undvika hindren?
Bidraget
från
forskningsfråga
ett
är
fallnära
beskrivningar
av
kundkommunikationen på tre distanshandelsföretag. Dessa presenteras i kapitlen fem, sex och sju. Kundtjänstansvarigas, kundtjänstpersonals och kunders syn
på att kommunicera via olika kommunikationsmedier beskrivs. Det är rika beskrivningar av hur distanshandelsföretag hanterar kundkommunikationen som
ger en grundläggande förståelse för den verksamhet som studeras. Dessa beskrivningar är värdefulla kunskapsbidrag i sig men de ger också en nödvändig
grund för att kunna besvara den andra forskningsfrågan.
Kunskapsbidraget från forskningsfråga två är sammanställningar över möjligheter och hinder relaterade till de studerade kommunikationsmedierna. Dessa
möjligheter och hinder är också relaterade till de kommunikativa handlingarna
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beställningar, frågor eller klagomål där de är relevanta. Dessutom är möjligheterna och hindren indelade i kund- respektive företagsperspektiv. Möjligheterna
och hindren presenteras dels i samband med beskrivningarna av verksamheterna på de tre fallföretagen i kapitlen fem, sex och sju. En sammanställning av
samtliga möjligheter och hinder finns också i bilaga 5.
Kunskapsbidragen från forskningsfråga tre är dels fyra kategorier med
underkategorier som förklarar majoriteten av de identifierade möjligheterna och
hindren. Det är resultatet av den fallöverskridande analysen som presenteras i
kapitel åtta. Dessa kategorier relateras dessutom till tidigare studier i kapitel 9
vilket ger ytterligare förklaringar till möjligheterna och hindren. De fyra kategorierna med underkategorier är följande:
-

-

Kommunikationsmediernas egenskaper
•

Kommunikationsform som är möjlig via kommunikationsmediet

•

Kommunikationsmediets möjlighet till feedback

• Kommunikationsmediets tillgänglighet
Informationsmängd
•

Tillräcklig informationsmängd

•

Begränsning av informationsmängd

-

• Informationsmängd
merförsäljningen
Produkten

-

• Produktens användning
Företagens design av kundkommunikationen

•

i

relation

till

företagens

möjlighet

till

Produkttypen

•

Urval av kommunikationsmedier

•

Design av hantering av de olika kommunikationsmedierna

Varje kommunikationsmedium har egenskaper som påverkar kommunikationen
som genomförs via dem. Med kommunikationsform avses om det som kommuniceras är muntligt, skriftligt eller digitalt och om kommunikationen är synkron
eller asynkron. I avsnitt 8.2.1 diskuteras möjligheter och hinder relaterade till
kommunikationsformen och i Tabell 8-1 ges en sammanställning över möjliga
kommunikationsformer via de olika kommunikationsmedierna. I den teorinära
analysen bidrar konversationsanalyserna av e-postutbyte och telefonsamtal till
att förklara några av de effekter som skillnaden mellan skriftlig och muntlig
kommunikation har på kundkommunikationen. De visar att formaliteten vid
turtagande (Silverman, 1998) varierar beroende på om kommunikationen är
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skriftlig eller muntlig. De visar också att sekventialiteten mellan yttranden (Linell, 1998) skiljer sig mellan de båda kommunikationsmedierna. Den blir mer
komplex vid e-postkommunikation än vid telefonkommunikation. Konversationsanalyserna bidrar även till Linells (ibid.) teori om konversationer som samkonstruktion genom att visa hur möjligheten till samkonstruktion varierar mellan kommunikationsformerna (avsnitt 9.3.3).
Kommunikationsform analyseras i avsnitt 9.3.1 i relation till Media Richness
Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986). Resultaten visar att Media Richness Theory
kan användas som en bra grund för att se det generella kommunikationsmönstret men samtidigt visar studien att det inte är möjligt att generalisera vid mänsklig kommunikation eftersom sociala faktorer påverkar individer att agera på
olika sätt och ger därmed också stöd åt många av kritikerna till Media Richness
Theory (se avsnitt 4.5.3).
Kundernas tillgänglighet till kommunikationsmediet påverkar också dess
användning. Tillgänglighet innefattar fysisk tillgång till kommunikationsmediet
och tidsmässig tillgänglighet. Med fysisk tillgång avses om kunderna har tillgång till kommunikationsmediet och tidsmässig tillgänglighet avser huruvida
användningen av kommunikationsmediet är tidsbegränsad. Möjligheter och
hinder relaterade till tillgänglighet diskuteras i avsnitt 8.2.5. Tillgängligheten
relateras i avsnitt 9.3.5 till Markus (1994) diskussion om kommunikationsdisciplin och kommunikationshastighet.
Olika kommunikationsmedier ger företagen olika möjligheter att både se till att
de får tillräcklig information och även att begränsa mängden information så att
inte för mycket information behöver hanteras. Via vissa kommunikationsmedier
har företagen dessutom möjligheter att ge extra information för att öka merförsäljningen. Det är tre aspekter av informationsmängd som identifierats i den
fallöverskridande analysen (se avsnitt 8.3). Den teorinära analysen visar att den
första maximen i Grices (1975) samarbetsprincip (Cooperative principle) kan användas för att förklara varför det uppstår problem då informationsmängden som
kommunicerar är för stor eller för liten.
Produkten som företagen tillhandahåller har också visat sig påverka
kundkommunikationen på olika sätt. Dels skiljer sig beställningsförfarandet beroende på vilken typ av produkt som ska beställas och dels varierar många
gånger komplexiteten i frågorna beroende på produktens egenskaper. Också vid
produktspecifika klagomål har skillnader som är beroende av produkttypen och
dess användningsområden identifierats. Dessa produktrelaterade aspekter dis-
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kuteras i avsnitt 8.4. Röstlingers och Goldkuhls (1999) produktklassificeringsschema och analys av produkternas användningsområden har visat sig användbara både för att förklara och förutse stora delar av produktspecifik kommunikation från distanshandelsföretags kunder (se avsnitt 9.5).
Studien visar också att företagens design av kundkommunikationen påverkar
densamma på olika sätt. Urvalet av kommunikationsmedier företagen erbjuder
kunderna att kommunicera via är en designpåverkan. Dessutom kan företagen
designa kundkommunikationen via de olika kommunikationsmedierna på olika
sätt som både kan underlätta och försvåra kommunikationen. Dessa aspekter av
företagens design av kundkommunikation diskuteras i avsnitt 8.5.
Kunskapsbidraget från forskningsfråga fyra är ett antal frågor som företagen kan
ställa sig för att kunna fatta välgrundade beslut om design av kundkommunikationen. För varje fråga visas hur avhandlingens kunskapsbidrag kan bidra till att
ge företagen ökad kunskap. Frågorna presenteras i kapitel 10.
Förutom kunskapsbidragen som direkt kan relateras till de fyra forskningsfrågorna har det under studiens gång utvecklats olika verktyg som stöd för forskningsprocessen. Ett av dessa verktyg är affärshandlingsmatrisen. Affärshandlingsmatrisen har använts för att analysera fallföretagens portföljer av kommunikationsmedier genom att både strukturera varje företags kommunikationsmedier samt att hjälpa till att tydliggöra både kunders och företags preferenser för
olika kommunikationsmedier vid olika kommunikativa handlingar (se Tabell
5-15, Tabell 6-15 & Tabell 7-12). Affärshandlingsmatrisen är enkel i sin utformning och tillämpning och kan därför förhoppningsvis användas av distanshandelsföretagen själva vid utvärdering och utveckling av kundkommunikation (se
Tabell 11-1).
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Tabell 11-1 Schematisk bild över hur affärshandlingsmatrisen kan användas.
Kommunikationsmedium 1

Kommunikationsmedium 2

Kommunikationsmedium 3

…

Kommunikativ
handling 1
Kommunikativ
handling 2
…
X = tillgängligt,

= föredras av Företaget,

= Företaget föredrar att ej används, ☺= föredras av kund

11.2 Reflektioner över studien och dess resultat
I detta avsnitt presenterar jag några egna reflektioner över studien och dess
resultat. Till min hjälp tar jag de vetenskapliga krav som ställs på doktorsavhandlingar vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet
(Goldkuhl, 2001b). De grundläggande vetenskapliga kraven som där anses
kunna resas på en avhandling är:
–

Relevans

–

Giltighet

–

Generalitet

–

Kongruens

–

Kommunicerbarhet

–

Kumulativitet

–

Originalitet

Relevansen ska direkt kunna kopplas till studiens forskningsfrågor och författaren ska kunna styrka forskningsarbetets inomvetenskapliga och praktiska relevans men tyngdpunkten på dessa två områden kan variera. Som jag beskrivit
tidigare i avhandlingen har den praktiska relevansen av studien varit en ledstjärna för mig i stora delar av arbetet. Därav de omfattande empiriska beskrivningarna i kapitlen fem, sex och sju och de praktikerinriktade frågorna i kapitel
10. Det innebär dock inte att de vetenskapliga behoven för studien setts som
mindre viktiga. I kapitel ett, tre och fyra diskuteras tidigare studier som denna
avhandlingsarbete relaterar till och i kapitel nio visas hur resultaten från denna
studie bidragit till att berika flera av dessa.
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Med giltighet menas att forskningsbidragen ska vara trovärdiga. Det innebär att
de ska vara både teoretiskt och empiriskt grundade. Giltigheten diskuteras ingående i första avsnittet i detta kapitel och visar att grundningen är både teoretisk
och empiriska men att tyngdpunkten mellan dessa varierar mellan frågorna (se
avsnitt 11.1).
Studiens generalitet diskuteras i avsnitt 2.6.2 och tas därför inte upp ytterligare i
detta avsnitt. Med kongruens menar Goldkuhl (2001b) att avhandlingen ska ”utgöra en sammanhängande enhet”. De olika delarna i en monografi, som denna
avhandling är, ska hänga samman på ett logiskt sätt. Jag har under delar av min
doktorandtid ifrågasatt kravet på att skriva en monografi. Det har tidvis tyckts
mig enklare att producera en sammanläggningsavhandling. Nu då helheten är
klar måste jag dock tillstå att det har varit ett omfattande arbete att väva samman
de olika delarna av avhandlingen till en sammanhängande enhet trots att jag
hela tiden varit medveten om att slutprodukten skulle bli en monografi. Det
hade med all säkerhet inte varit enklare om en sammanläggningsavhandling
gjorts då flera fristående artiklar ska knytas samman.
Med kommunicerbarhet menas att det som framställs ska vara lätt att läsa, utan att
avkall på precisionen i språket görs. En alltför omfattande avhandling bör också
undvikas enligt detta kriterium. Jag föresatte mig tidigt att inte skriva en alltför
omfattande avhandling, i sidantal räknat, dels eftersom en avhandling i sig inte
lockar till sig många läsare och att en tjock avhandling troligtvis avskräcker läsare än mer. Dels anser jag att en avhandling inte blir bättre av överflödig ordrikedom. Trots denna strävan har jag åstadkommit en avhandling på omkring 300
sidor. Jag har inte lyckats minska antalet sidor ytterligare eftersom jag kommit
fram till slutsatsen att kommunicerbarheten då snarare skulle minska än öka. Jag
har främst sett över möjligheten att minska empirikapitlen som omfattar drygt
100 sidor men kommit fram till att för just kommunicerbarheten har det varit
viktigt att måla en rik bild av kundtjänstverksamheterna som har studerats. Det
är min förhoppning att läsare av denna avhandling ska uppfatta det på samma
vis.
För att ge en så rik och nyanserad bild som möjligt av avhandlingsarbetet och
särskilt de empiriska beskrivningarna gjorde jag tidigt valet att avhandlingen
skulle skrivas på svenska. Valet av språk gjordes till stor del för att öka
kommunicerbarheten. Jag anser att det hade varit svårt att förmedla intrycken från
fallstudieföretagen på ett trovärdigt sätt om de många citaten skulle översättas
till engelska. Självklart är det av mycket stor vikt att kommunicera sina rön
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internationellt. Det har istället gjorts genom presentationer vid internationella
konferenser och att på andra sätt föra ut resultaten. I avsnitt 2.6.1 presenteras en
lista över publikationer som utsatts för horisontell granskning. I stort sett alla är
producerade på engelska språket och flera av dem har haft internationella
granskare och/eller åhörare vid presentationer vilket har gett möjlighet att
sprida studiens bidrag utanför den svenskspråkiga sfären.
Kumulativitet innebär, enligt Goldkuhl (2001b), att erkänna och kritisera andras
arbeten. I kapitlen tre och fyra redovisas för tidigare studier relaterade till det
studerade området. Därefter, i kapitel nio, diskuteras de framkomna resultaten i
relation till dessa. Genom att relatera till och bygga vidare på tidigare studier
uppnås kumulativitet. Resultaten blir då en del av det offentliga vetenskapliga
sammanhanget.
Som många doktorander har jag vid flera tillfällen känt att jag kanske borde relatera till flera teorier. Jag känner fortfarande när jag lämnar ifrån mig denna avhandling att det finns intressanta studier att bredda avhandlingens resultat med.
Ett oskrivet men ändock så viktigt krav på en bra avhandling är dock att den blir
färdig. Det är svårt att dra gränsen för när en avhandling är mogen att lämna
ifrån sig men jag har nu i december 2006 nått så långt att jag känner att avhandlingen uppfyller de krav som ställs på en doktorsavhandling och att den också
nått upp till de krav jag ställer på mig själv och det jag presterar, vilka sällan är
lägre än de formella kraven.
Originalitet ställer krav på unik forskning. Kunskapen redovisad i en avhandling
ska vara producerad av författaren och inte kopierad från andra studier. Att det
som presenteras i denna avhandling inte skulle vara frukten av eget arbete ser
jag inte något behov av att diskutera då jag är övertygad om att det för varje läsare tydligt framgår att en studie av detta slag knappast kan kopieras från någon
annan.
Avslutningsvis några ord om studiens empiriska resultat. Många av resultaten
från studien var förväntade. Att kunder är olika och har olika önskemål var
ingen överraskning. Redan inledningsvis anade jag att flera kunder gärna skulle
önska kommunicera muntligt och andra hellre skulle föredra att kommunicera
elektroniskt. Vad som var mer förvånande var att även fallstudieföretagen var
mycket positiva till att kunderna kommunicerade per telefon i många ärenden.
Det var också förvånande att två av företagen var tydligt negativt inställda till att
kommunicera via e-brev med sina kunder. Studien visar att det inte är troligt att
IT-baserade kommunikationsmedier såsom kommunikation på företagens
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webbplatser och e-postkommunikation helt kommer att ersätta de mer traditionella kommunikationsmedierna under en närstående framtid. Även fortsättningsvis kommer både distanshandelsföretag och deras kunder att vilja ha möjligheten till den mer personliga kommunikationen som möjliggörs per telefon.

11.3 Förslag till fortsatt forskning
Avhandlingsarbetet har gett upphov till ett antal nya frågeställningar och möjligheter att fördjupa studien i olika riktningar. I avhandlingen har kundinitierad
kommunikation varit i förgrunden. Det vore intressant att komplettera denna
studie med företagsinitierad kommunikation för att på så vis få ett helhetsperspektiv på kommunikationsbyten i hela affärstransaktionen.
Det vore också intressant att göra motsvarande studie på en offentlig myndighet.
Där tillkommer faktorn att kundlojalitet inte är ett val eftersom kunder inte kan
välja ett ”annat företag” om de inte är nöjda med hur kommunikationsmöjligheterna är designade.
En intressant breddning av studien vore att tillämpa Röstlingers och Goldkuhls
(1999) produktteori på produkter från andra detaljklasser än de som representeras i avhandlingen.
Det finns fler kommunikationsmedier än de som används av de studerade
företagen. Att studera kundkommunikation via exempelvis chatt och sms vore
en intressant utveckling av studien. Det vore också intressant att komplettera
studien med företag som inte erbjuder sina kunder telefonkommunikation.
Fallstudierna som har gjorts i studien visar att företagen inte har kunskap om i
hur hög grad kunderna använder FAQ. Det vore intressant att se i hur hög grad
kunder är villiga att använda FAQ och vilka faktorer som skulle kunna motivera
dem till det.
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12

English summary

In this chapter a short summary of the thesis is presented in English. First the background, the purpose of the study and the research questions are presented. Furthermore
there is a section about the research method. This is followed by a summary of the main
contributions from the study. The chapter is then concluded with some suggestions for
further research that the study has given rise to.

12.1 Background
Distance selling, i.e. when sellers and buyers do not meet face-to-face, is increasing its share of the total shopping. One reason for this is that mail order companies are using e-commerce technology to increase the communication possibilities with their customers. Another explanation is that pure e-commerce is increasing. Also, many traditional companies are adding e-commerce to their existing business models. Due to this development an increasing amount of companies have all, or part of their customers, at a distance. Customer communication in distance selling is performed through different communication media.
Communication in distance selling is nowadays often achieved both through the
web interface, e-mail and through more traditional communication media like
fax or telephone. Some companies offer a vast variety of media to their customers while others choose not to have any customer services i.e. staff answering
telephone calls from customers. Some of the communication media in use are
manually attended by employees and some allow the users (customers) to interact directly with the information system, without any intervention from employees. Depending on the purpose of the communication situation, there are advantages and disadvantages associated with each communication medium.
This is an important field to study since the communication media must be carefully evaluated from both the customers’ and the company’s point of view in
distance selling companies. Used in the right way, the business communication
media may lead to a well-functioning customer communication, facilitating
closer customer relationships, customer loyalty and customer satisfaction. Used
in an ad-hoc manner, without a proper communication media strategy, the company might lose its chance to offer media that satisfy both the customers’ and the
company’s needs.
In the communication between distance selling companies and their customers it
is not always the companies that initiate the communication. To achieve more
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long term relationships to their customers companies need to be prepared to
handle communication from the customers when they take the initiative. There
are greater demands on planning when the communication exchange is customer initiated compared to if it is company initiated. Orders, questions and
complaints are examples of common customer initiated communicative acts. A
communicative act means, according to the speech act theory (Austin, 1962;
Searle, 1969, 1979), that the ones who communicate do not only transmit information, they perform acts through the communication. Customers for example
have expectations on delivery of products when they place an order, they expect
answers to a question and maybe some compensation or excuse from the company when presenting a complaint.

12.2 Purpose and research questions
The purpose of this thesis is to develop knowledge to support distance selling
companies to make well-founded decisions about what communication media to
offer their customers and how to improve customer communication through
these. To achieve this purpose the following four research questions are posed:
1. How do companies in distance selling settings handle their customers’ orders, questions and complaints through different communication media?
2. What possibilities and what obstacles are experienced by customers and
companies when orders, questions and complaints are communicated
through different communication media?
3. How can these possibilities and obstacles be explained?
4. How can companies make use of these possibilities and how can the
obstacles be avoided?

12.3 Research method
Three case studies have been conducted in order to compare the use of
communication media in different settings. The three case study companies are
all in the mail order business having no face-to-face contact with their customers.
The companies offer different products or services. One of them sells music CDs,
another garment, furniture and other home articles, and the third company offers photo services mainly developing photos from films or digital pictures the
customers send them. In this thesis the companies are named by the main products they offer, i.e. the CD Company, the Garment Company and the Photo
Company. One of the criteria for choosing the 2nd company, the Garment Com-
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pany, was not having a customer club with a mandatory offer sent to its customers regularly as was the case with the CD Company. When adding a 3rd case
study, a company selling digital products was sought as this was expected to influence the media choice.
The communication media offered by all the companies are essentially the same.
They all offer their customers to communicate by telephone, e-mail, web interface, printed order forms, letters and fax. Apart from these communication media, voice response system is offered to the CD Company’s and the Garments
company’s customers. In the Photo Company this is not an option, mainly because it is not an option for placing orders.
For companies to understand the effects of the customer communication design
it is important, in order to get a complete picture, to study both the company and
the customer perspective. Interviews and observations are used to collect data
about the company perspective in all three case studies. Employees and managers at the customer service departments of the three companies have been interviewed and the employees attending the telephone, answering e-mails, letters,
and faxes and handling other communication media have been observed in the
three cases. All the three companies have also supplied different documents
such as internal statistics, product catalogues and pamphlets to customers. The
companies’ web sites and their information systems have also been analyzed.
Data about the customer perspective is mainly collected through observations, emails and a questionnaire.
The analysis of the collected data has been both inductive and deductive. The
analysis is made in three steps. In the first step each case is analysed separately.
This step has been mainly inductive, identifying possibilities and obstacles related to each communication media. In the second step of the analysis the identified possibilities and obstacles from the three cases are put together, compared
and characterised in order to find explanations to the possibilities and obstacles.
In the third and final step the results from step two are related to previous studies.

12.4 Results
The results from the first research question are rich descriptions of customer
communication at three distance selling companies. In chapters five, six and
seven customer service department heads’, employees’ and customers’ views on
communicating through different communication media are described. These
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descriptions are important contributions per se but they are also important in answering the second research question.
The contribution from the second research question is a compilation of possibilities and obstacles related to the different communication media studied. Moreover, possibilities and obstacles for each communication media are presented in
separate tables for the company’s and the customers’ perspectives and where
applicable the possibilities and obstacles are related to specific communication
acts. The possibilities and the obstacles are presented in the three empirical
chapters: five, six and seven. All possibilities and obstacles are also presented
collectively in a table in appendix 5.
Responding to research question three the identified possibilities and obstacles
are compared and discussed in order to find explanations to them, resulting in
four categories presented in chapter eight. In chapter nine the categories are
analysed in relation to the previous studies presented in chapters three and four,
adding more explanations. The results from chapter eight are divided into the
following four categories, each with their sub categories:
-

Characteristics of the communication media
• Form of communication possible to transmit through the
communication media
•

-

-

• Accessibility of the communication media
Amount of information
•

Enough amount of information

•

Limiting the amount of information

• Amount of information in relation to companies’ possibilities to increased sales.
The product
•

-

Feedback possibilities provided by the communication media

The type of product

• The use of the product
The companies’ design of the customer communication
•

Selection of communication media

• Companies’ design of the management of the different communication media
All communication media have characteristics affecting the communication performed through them. Communication form entails if what is communicated is
oral, written, digital, and if the communication is synchronous or asynchronous.
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In section 8.2.1 possibilities and obstacles related to the communication form are
discussed and in table 8-1 a compilation of possible communication form by the
different communication media is presented. The contributions from the conversation analyses done on one e-mail and one telephone conversation (appendix 6
& 7) explain some of the differences between the effects the two communication
media have on customer communication. They show that the formality in turn
taking (Linell, 1998) varies, depending on whether the communication is in
writing or oral. They also show that the sequentiality between utterances (Linell,
1998) differs between the two communication media. The sequentiality is shown
to be more complex in e-mail communication than in telephone conversations.
The conversation analyses also contribute to Linell's (ibid.) theory on conversations as joint constructions by showing how the possibilities of joint constructions vary, depending on the communication media (section 9.3.3).
The communication forms are analysed in relation to the Media Richness Theory
(Daft & Lengel, 1984, 1986) in section 9.3.1. The results show that the Media Richness Theory can be used as a good basis for foreseeing the general communication pattern in customer communication but at the same time the results show
that it is not possible to generalise in human communication, as social factors affect people to act in different ways. In that sense the results support many of the
critics of the Media Richness Theory (section 4.5.3).
Customers’ accessibility to the communication media is also shown to affect its
use. Accessibility includes physical access to the communication media and accessibility in time. Physical accessibility refers to customers’ access to the communication media. Accessibility in time refers to whether the use of the communication media is limited in time. Possibilities and obstacles related to accessibility are discussed in section 8.2.5. In section 9.3.5 accessibility is related to Markus’ (1994) discussion about communication discipline and communication
speed.
Different communication media give companies different possibilities to both
ensure receiving enough information from their customers and to limit the
amount of information, not having to handle excessive amounts. In addition, by
some communication media, companies can give extra information to their customers in order to achieve cross sales. These are three aspects of information
amount identified in the case crossing analysis presented in section 8.3. When
related to previous studies the first maxim of Grice’s (1975) Cooperative principle
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is shown to be useful in explaining why there are problems when the amount of
information communicated is too scarce or too abundant.
The products offered by companies are also found to affect the customer
communication in different ways. The order proceeding varies depending on the
type of product ordered and often the complexity of the questions is found to
differ depending on the product characteristics. Also product specific complaints
show differences related to the product type and the use of the product. Röstlinger’s and Goldkuhl’s (1999) classification scheme for products and an analysis of
the use of the product according to the product theory (ibid.) have shown to be
useful both in explaining and to anticipate great parts of the product specific
communication from distance selling companies’ customers.
The study also shows that the companies’ design of the customer communication
affects the communication in different ways. The choice of communication media a company offers is an example of this. Companies can also design the customer communication through the different communication media in different
ways, both to stimulate its use and to deter the customers from using the medium. These are some of the design issues discussed in section 8.5.
The contribution from the fourth research question is a number of questions that
companies can ask themselves to make well-founded decisions on designing
their customer communication. The questions are presented in chapter ten. For
each question there are references to how the thesis can contribute in insight and
knowledge.
Apart form the contributions that can be directly related to the four research
questions, a need for analytical tools has arisen during the study. One of these
analytical tools is the business action matrix. It has been used to analyse the
companies’ communication media portfolio both by structuring each company’s
communication media and by visualising both companies’ and customers’ preferences for different communication media in each of the studied communicative
acts (see tables 5-15, 6-15 & 7-12). As it has proven to be very useful in this research process it is also expected to be useful to other researchers and practitioners.

12.5 Further research
The thesis work has given rise to a number of new questions and possibilities to
deepen the study in different directions. In the thesis customer initiated communication is in the foreground. It would be interesting to complement this study
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with company initiated communication to get a more comprehensive picture of
the communicative exchanges in business transactions.
It would also be interesting to do a similar study in the public administration
where customer loyalty is not an option as customers cannot choose “another
company” if they are not satisfied with how the communication possibilities are
designed.
An interesting broadening of the study would also be to apply Röstlinger’s and
Goldkuhl’s (1999) product theory on products from other detail classes than
those represented in the thesis.
There are more communication media than those used by the studied companies. To study customer communication by, e.g. chat or sms would be an interesting development of this study.
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Bilaga 1 – Intervjuguide till intervju 1 med
kundtjänstledning på Fotoföretaget
Generell information
1. Företaget historiskt:
a. hur gammalt
b. ägarstruktur
c. antal anställda
2. Antal anställda på kundtjänst?
3. Öppettider för kundtjänst

Kunder kommunicerar generellt
4. På vilka olika sätt kan era kunder ta kontakt med er?
5. Har ni statistik över antal ärenden per medium per dag? Per typ av
ärende?
6. Tidsåtgång beroende på medium?
7. Delar ni in era kunder i olika kategorier?
8. Hur används denna kategorisering? Varför?
9. Vad lagras om varje kund? Variabler.
10. Kan jag få ta del av en utskrift från databasen?
11. Vad lagras av varje kundkontakt?
12. Sparas kopior av e-postmeddelanden? Hur länge?
13. Noteras telefonsamtal?
14. Är olika ärenden vanligast beroende på medium?
klagomål, beställningar, frågor
15. Har ni statistik som visar detta?
16. Är det olika typer av kunder som använder de olika medierna?
a. Kön
b. Ålder
c. Annat
17. Vad kan det beror på?

Kunder kommunicerar klagomål
18. På vilka sätt kan kunden framföra klagomål?
19. För- och nackdelar med varje sätt?
a. Internet
b. e-post
c. fax
d. brev
e. telefon
f. fler…
20. Vilka sätt att kommunicera klagomål är vanligast? Hur vet ni det?
21. Vilka sätt föredrar ni? Varför?
22. Hur ser ni på klagomål/kunder som klagar?
23. Hur hanteras klagomål?
a. För att hjälpa kunden
b. För att förbättra verksamheten
24. Hur registreras klagomål?
25. Hur svarar ni på klagomål?
26. Hur följer ni upp klagomål?
27. Hur ser ni på att standardisera kommunikationen med kunden vid klagomål?
28. Vilka fördelar ser ni med standardisering?
29. Vilka hinder ser ni för standardisering?

Kunder kommunicerar förfrågningar
30. Vilka olika typer av frågor ställer era kunder? Hur skulle ni dela in frågor? Före/ efter köp, produkter/ tjänster, annat?
31. Vilka olika sätt kan kunden framföra/få svar på sina frågor?
32. För- och nackdelar med varje sätt?
a. Internet
b. e-post
c. fax
d. brev
e. telefon

f. fler…
33. Vilka sätt att kommunicera frågor är vanligast?
34. Vilka sätt föredrar ni? Varför?
35. Hur utformades ”frågor och svar” som ni har på webben? Formulerade ni
frågorna eller utgick ni från kundernas frågor i e-post/telefonsamtal?
36. Hur/när/varför uppdateras ”frågor och svar”?
37. Har ni siffror på i hur hög grad ”frågor och svar” används?
38. Har ni fått någon feedback på ”frågor och svar” från kunderna? Vad säger
de?
39. ”Frågor och svar” är ju ett sätt att låta kunden ta del av standardiserade
svar. Hur ser ni på att standardisera kommunikationen med kunden vid
förfrågningar?
40. Vilka fördelar ser ni med standardisering?
41. Vilka hinder ser ni för standardisering?

Fotoföretaget kommunicerar
42. Vilka kommunikationsmedier använder ni själva?
a. När ni svarar på frågor
b. När ni svarar på klagomål
43. Använder ni er av standardsvar i e-postmeddelanden?
44. Hur ser ni på att använda standardsvar?
a. Fördelar
b. Nackdelar
45. Kan jag få kopior på era standardsvar?

Generellt
46. Hur prioriterar ni kommunikationsmedierna?
a. Avseende bemanning
b. Avseende utveckling
c. annat
47. Vilket kommunikationsmedium är mest tidskrävande?
a. ur personalsynpunkt
b. ur utvecklingssynpunkt
c. ur underhållssynpunkt
48. Vilket kommunikationsmedium är mest: effektivt?

49. Vilket kommunikationsmedium är mest: kostsamt?
50. Vilket kommunikationsmedium är mest: lönsamt?
51. Vilket kommunikationsmedium är mest: problematiskt?
52. Vilket kommunikationsmedium är bäst ur ett kundtjänstperspektiv?
53. Vilket kommunikationsmedium är bäst ur ett ledningsperspektiv?
54. Vilket kommunikationsmedium ger mest nöjda kunder?
55. Vet ni om eller varför
kommunikationsmedium?

och

i

så

fall

när

kunderna

byter

56. Vad är bra med utformningen av kundkontakterna så som det ser ut nu?
57. Vad är mindre bra?
58. Hur ser ledningen på kundkommunikation?
59. Hur ser kundtjänstpersonal på kundkommunikation?
60. Hur skulle ni vilja att kundtjänsten/kundkommunikationen utvecklades i
framtiden?
61. Hur har kommunikationen
digitalkamerornas genombrott?

med

era

kunder

förändrats

med

Bilaga 2 – Intervjuguide till intervju med
kundtjänstanställda på Klädföretaget
Generell information
1. Hur länge har du arbetat på Klädföretaget?
2. Vad har du gjort tidigare?
3. Vilka är dina arbetsuppgifter på Klädföretaget?
4. Hur ser ditt arbetsschema ut?
5. Vad är roligast med ditt arbete? Varför?
6. Vad är tråkigast med ditt arbete? Varför?
7. Vilka kundärenden tycker du är svårast att hantera? Varför?
8. Tar olika ärenden olika lång tid? Vilka?
9. Positiva och negativa aspekter förknippade med telefonkontakt med kunderna.
10. Påverkas du av att se hur lång telefonkön är? Hur?
11. Har ni några direktiv om hur länge ni bör prata med kund
12. Positiva och negativa aspekter förknippade med e-post
13. Positiva och negativa aspekter förknippade med fax
14. Positiva och negativa aspekter förknippade med brev

Frågor från kunder
15. Har kunderna många frågor?
16. Vad frågar kunderna om?
17. Brukar du kunna svara på kundernas frågor? Vad gör du annars?
18. Tror du att kunderna använder Frågor & svar på webben? Hur vet du?
19. Skulle det vara bra om de använde dem i högre utsträckning?
20. Brukar du informera cheferna om vilka frågor du får från kunderna?

Klagomål
21. Har kunderna många klagomål?
22. Vilka olika typer av klagomål har de?
23. Vad har ni för policy när det gäller klagomål? Har kunden alltid rätt?
24. Är kunder som klagar ofta irriterade?

25. Hur hanterar du det?
26. Har du märkt om och i så fall varför kunderna byter sätt att kommunicera? Från Internet till telefon, från talsvar till telefon? Brev?
27. Ser du fördelar med att kunderna ringer istället för att skicka ett mail?
28. Vilka kommunikationsmedier använder ni när ni kontaktar kunderna?
Varför?
29. Vore det bra om kunderna använde e-post och Internet i högre utsträckning?
30. Skulle du vilja svara på e-post istället för telefon? Både och? Varför?
31. Skulle kontakten med kunderna kunna förbättras, tycker du? Hur?

Bilaga 3 - Kundenkät Cd-företaget
1. Kön:

□ Man

□ Kvinna

2. Ålder:


yngre än 20



20 – 29 år



30 – 39 år



40 – 49 år



50 år eller äldre

3. Sysselsättning


Studerande



Heltidsarbetande



Deltidsarbetande



Föräldraledig



Pensionerad



Annat (ange nedan)

4. Hur många gånger per år handlar du varor av Cd-företaget?


mindre än 3 gånger per år



3 – 6 gånger per år



Mer än 6 gånger per år



Har svårt att uppskatta det

5. Det finns olika sätt att komma i kontakt med Cd-företaget. Vilka av
nedanstående kommunikationsmedier kände du till? (kryssa för de du
kände till)


Telefon



E-post



Fax



Brev



Talsvar



Internet (www.cd-företaget.se)

6. Markera om du har tillgång till:


Internet



Fax

7. Vilka av följande kommunikationsmedier har du använt dig av i kontakten med Cd-företaget?


Telefon



E-post



Fax



Brev



Talsvar



Internet (www.cd-företaget.se)

a. Om du har använt dig av telefon: Varför har du valt telefon för att
kontakta Cd-företaget?

b. Om du har använt dig av e-post: Varför har du valt e-post för att
kontakta Cd-företaget?

c. Om du har använt dig av fax: Varför har du valt fax för att kontakta Cd-företaget?

d. Om du har använt dig av brev: Varför har du valt brev för att kontakta Cd-företaget?

e. Om du har använt dig av talsvar: Varför har du valt talsvar för att
kontakta Cd-företaget?

f. Om du har använt dig av Internet: Varför har du valt Internet för
att kontakta Cd-företaget?

8. Vad brukar du använda dig av om du ska avbeställa månadens vara?
□ Telefon

□ E-post

□ Fax

□ Brev

□ Talsvar

□ Internet

Varför?

9. Vad brukar du använda dig av om du ska göra en beställning?
□ Telefon

□ E-post

□ Fax

□ Brev

□ Talsvar

□ Internet

Varför?

10. Vad brukar du använda dig av om du vill få svar på en fråga?
□ Telefon
Varför?

□ E-post

□ Fax

□ Brev

□ Talsvar

□ Internet

11. Vad brukar du använda dig av om du vill klaga på något?
□ Telefon

□ E-post

□ Fax

□ Brev

□ Talsvar

Varför?

12. Vad brukar du använda dig av om du vill ge personalen på Cd-företaget
beröm?
□ Telefon

□ E-post

□ Fax

□ Brev

□ Talsvar

Varför?

13. Har du någon gång påbörjat ett ärende via ett kommunikationsmedium
och sedan av någon anledning valt att fortsätta kontakten med Cd-företaget via ett annat medium?
Om ja: Varför?

14. Har tidsfaktorn betydelse för vilket kommunikationsmedium du väljer
(t.ex. att du har bråttom med ett ärende)? Om ja, på vilket sätt?

15. Skulle du vilja kunna ta kontakt med Cd-företaget på något annat sätt än
det du gör nu?
Om ja: Hur?

16. Har kostnaden för kommunikationen någon betydelse för hur du kontaktar Cd-företaget?
Om ja: På vilket sätt?

Om nej: Varför inte?

17. Påverkar tidpunkten på dagen vilket medium du väljer när du vill
komma i kontakt med Cd-företaget?
a. Om ja, på vilket sätt?

b. Om nej, på vilket sätt?

Bilaga 4 - Kundenkät Klädföretaget
1. Kön:

□ Man

□ Kvinna

2. Ålder:


yngre än 20



20 – 29 år



30 – 39 år



40 – 49 år



50 år eller äldre

3. Sysselsättning


Studerande



Heltidsarbetande



Deltidsarbetande



Arbetslös



Föräldraledig



Pensionerad



Annat (ange nedan)

4. Hur många gånger per år handlar du varor av Klädföretaget?


mindre än 3 gånger per år



3 – 6 gånger per år



Mer än 6 gånger per år



Har svårt att uppskatta det

5. Det finns olika sätt att komma i kontakt med Klädföretaget. Vilka av
nedanstående kommunikationsmedier känner du till?


Telefon



E-post



Fax



Brev



Talsvar



Internet (www.klädföretaget.se)

6. Markera om du har tillgång till:


Internet



Fax

7. Vad brukar du använda dig av om du ska göra en beställning?
□ Telefon

□ E-post

□ Fax

□ Brev □ Talsvar □ Internet

Varför?

8. Om du har någon fråga till Klädföretaget: hur tar du reda på svaret?
(Om flera så rangordna dem: 1 för vanligaste, 2 för näst vanligast etc.)


Ringer upp



Skickar e-post



Faxar



Skriver ett brev



Talsvar



Söker information på www. klädföretaget.se på Internet

Varför väljer du detta/dessa sätt?

9. Är sätten att söka information olika, beroende på vad frågan gäller? I så fall
hur?

10. Hur har du kontaktat Klädföretaget om du någon gång blivit missnöjd
med en beställning eller något annat?
Om flera så rangordna dem: 1 för vanligaste, 2 för näst vanligast etc.


Ringt upp



Skickat e-post



Faxat



Skrivit ett brev



Sökt information på www.klädföretaget.se på Internet



Har inte varit aktuellt

Varför valde du detta/dessa sätt

11. Har tidsfaktorn betydelse för hur du väljer att kommunicera med
Klädföretaget (t.ex. att du har bråttom med ett ärende)? På vilket sätt?

12. Påverkar tidpunkten på dagen hur du väljer att kommunicera med
Klädföretaget? På vilket sätt?

13. Har kostnaden för kommunikationen någon betydelse för hur du kontaktar Klädföretaget? På vilket sätt?

14. Finns det andra faktorer än de som omnämns i frågorna 11-13 som påverkar hur du kommunicerar med Klädföretaget? I så fall vilka?

15. Har du besökt www.klädföretaget.se?

□ JA

□ NEJ

Om ja: Vilka tjänster använder du på Klädföretagets webbplats?


Beställde varor



Sökte information om produkter



Sökte information efter beställning (t.ex. leverans, reklamation etc.)



Sökte information om Klädföretagets konto



Sökte rabatterbjudande



Annat:
___________________________________________________________

16. Vad anser du vara positivt resp. negativt med att använda Klädföretagets
webbplats?

17. Har du använt talsvar för att kommunicera med Klädföretaget?
□ JA
□ NEJ
Om ja: Vilka av talsvarstjänsterna har du använt?


Beställt varor



Fått leveransbesked



Fått kontoinformation



Annat:
___________________________________________________________

18. Vad anser du vara positivt resp. negativt med talsvar?

19. Har du kommunicerat med Klädföretaget via e-post? □ JA □ NEJ Om ja:
I vilka ärenden brukar du kommunicera via e-post och varför?

20. Har du kommunicerat med Klädföretaget via telefon?
□ JA □ NEJ
Om ja: I vilka ärenden brukar du kommunicera via telefon och varför?

Bilaga 5 – Sammanställning över identifierade möjligheter och hinder
I denna bilaga redovisas en sammanställning av samtliga möjligheter och hinder som
identifierats i de tre fallstudierna som presenteras i de tre empirikapitlen fem, sex och sju.
Flera av möjligheterna och hindren används också i den fallöverskridande analysen som
presenteras i kapitel åtta. För varje fall presenteras först samtliga identifierade möjligheter och därefter hindren.

Identifierade möjligheter vid Cd-företaget
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Beskrivning

MC1

Beställning

När kunderna måste skriva sin namnteckning på beställningssedeln kan denna fungera som ett juridiskt bindande dokument vid
eventuella tvister.

MC2

Avbeställning

Maskinell avläsning av beställningssedlar snabbar avsevärt upp
registrering av beställningar och avbeställningar.

Beställning
MC3

Beställning

I beställningssedlar kan företaget med fält styra informationen de
vill att kunderna ska kommunicera och därmed begränsa mängden information att hantera.

MC4

Beställning

Redan registrerade kunders uppgifter kan vara ifyllda på beställningssedlar, vilket föreklar hanteringen av registreringen.

MC5

Beställning

Att företaget står för portot för insändandet av introduktionskuponger kan locka fler nya kunder.

MC6

Beställning

När kunderna gör beställningar via beställningssedlar är de inte
beroende av företagets öppettider för att kommunicera.

MC7

Avbeställning

Det upplevs som enkelt av kunder att bara behöva fylla i ett
kryss för att avbeställa en vara via beställningssedlar.

MC8

Beställning

Endast mycket begränsad informationsmängd behöver fyllas i på
beställningssedlar med förtryckta kunduppgifter.

MC9

Samtliga

I brev kan kunder förklara sig fritt.

MC10

Samtliga

När fax skannas och hanteras i en datorapplikation undviks hantering av skrymmande pappersdokument.

MC11

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MC12

Samtliga

Vid faxkommunikation får kunderna kvitto på att dokumentet
anlänt till mottagande fax.

MC13

Samtliga

När e-brev skickas direkt från affärssystemet kan de enkelt kopplas till rätt kund vid senare kommunikation.

MC14

Samtliga

Att e-brev inte måste besvaras på en viss plats eller vid en viss
tidpunkt möjliggör en flexibel hantering av bemanning av kommunikationsmediet.

MC15

Samtliga

Att e-brev kan sorteras efter titel möjliggör hantering av liknande
ärenden i följd vilket effektiviserar svarshanteringen.

MC16

Samtliga

E-postsystem med stavningskontroll ökar sannolikheten för att ebrev från företag ger ett korrekt intryck.

MC17

Fråga

E-postsystem som hanterar standardsvar möjliggör effektiv hantering av vanligt förekommande ärenden.

MC18

Samtliga

E-postsystem där e-brev från en och samma avsändare kopplas
till varandra ökar möjligheten att följa upp en kunds ärende.

MC19

Samtliga

När e-brev lagras
kommunikation.

MC20

Samtliga

Ärenden som inkommer via e-brev kan sorteras på olika sätt och
därmed besvaras i turordning eller samma typ av ärenden i följd.

MC21

Samtliga

Att personal som svarar i telefon kan besvara e-brev under tiden
de talar i telefon innebär att personalens tid kan utnyttjas effektivt.

MC22

Klagomål

Klagomål som kommuniceras via e-brev uppfattas ofta som
mindre aggressiva än via telefon.

MC23

Samtliga

Via e-brev kan kunderna kommunicera till företaget när de vill.

MC24

Samtliga

När företaget använder standardsvar kan kunderna snabbare få
sina e-brev besvarade

MC25

Samtliga

När kommunikation sker via e-brev får kunderna skriftliga svar
som är lätt att referera till.

MC26

Fråga
Klagomål

E-post ger kunder som inte tycker om den personliga
kommunikation som telefon innebär möjlighet att formulera sig
skriftligt.

MC27

Samtliga

När telefonsamtal från kunder dirigeras via telefonväxel kan antal samtal som varje anställd mottar kontrolleras.

MC28

Samtliga

Via telefonväxeln kan de anställa få information om hur lång
telefonkön är så att de kan anpassa arbetstempot efter det.

möjliggörs

uppföljning

av

tidigare

MC29

Fråga

Via telefon kan kunders frågor ofta redas ut vid ett enda kommunikationstillfälle.

MC30

Samtliga

Den personliga kontakten som telefonkommunikation innebär
uppskattas av personal.

MC31

Klagomål

Via telefon kan missnöjda kunder lättare omvändas än via andra
kommunikationsmedier.

MC32

Fråga

Via telefon får kunderna ofta sina frågor utredda direkt.

MC33

Samtliga

Den muntliga feedbacken per telefon är viktig för att vissa kunder ska känna sig säkra på att det de kommunicerat registreras.

MC34

Fråga
Klagomål

Den personliga kontakten som telefonkommunikation innebär
uppskattas av många kunder och kan underlätta framförandet av
många ärenden.

MC35

Klagomål

Kunderna kan känna sig säkra på att klagomål som kommuniceras per telefon når företaget.

MC36

Beställning

Att kunder via webbplatsen kan administrera sina beställningar
själva innebär en kostnadseffektiv beställningshantering.

MC37

Beställning

Via webbplatsen kan företaget hittas av nya kunder utan att det
föregås av värvningskampanjer.

MC38

Fråga

Via webbplatsen har företaget möjlighet att presentera mycket
information om produkter och tjänster vilket minskar mängden
kommunikation via andra kommunikationsmedier.

MC39

Beställning

Användning av korsreferenser mellan olika produkter på webbplatsen ökar företagets möjligheter till merförsäljning.

MC40

Fråga

När webbplatsen erbjuder personliga sidor kan kundspecifik information presenteras vilket minskar mängden kommunikation
via andra kommunikationsmedier.

MC41

Fråga

Via webbplatsen kan kunder själva söka information om företagets produkter.

MC42

Beställning

När korsreferenser finns mellan produkter på webbplatsen kan
det hjälpa kunderna att hitta intressanta produkter.

MC43

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna få information om en vara finns i
lager.

MC44

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna få information om leveranstiden
för varorna.

MC45

Beställning
Fråga

När kunderna kan logga in på webbplatsen kan de få tillgång till
kundspecifik information.

MC46

Beställning
Fråga

Webbplatsen ger kunderna möjlighet att kommunicera alla tider
på dygnet.

MC47

Beställning

Beställningar som kunder gör via talsvarssystemet registreras
direkt i affärssystemet vilket möjliggör en kostnadseffektiv hantering av beställningar.

MC48

Beställning
Fråga

När talsvarsstrukturen beskrivs grafiskt för kunderna kan deras
möjlighet att använda kommunikationsmediet öka.

MC49

Beställning
Fråga

Via talsvar kan företaget låta kunderna provlyssna
ljudprodukter, vilket kan öka möjligheterna till försäljning.

MC50

Beställning
Fråga

Via talsvar kan företaget styra vilken information de vill att kunderna ska kommunicera och därmed begränsa mängden information att hantera.

MC51

Beställning
Fråga

Via talsvar kan kunderna få information om en vara finns i lager.

MC52

Beställning

Via talsvar kan kunderna provlyssna på ljudprodukter innan de
bestämmer sig för att köpa.

MC53

Beställning
Fråga

Talsvar möjliggör för kunderna att kommunicera med företaget
dygnet runt.

MC54

Beställning

Via talsvar kan beställningar och avbeställningar kommuniceras
snabbt.

Avbeställning
MC55

Beställning
Fråga

på

Vid talsvarskommunikation behöver kunder inte stå i telefonkö.

Identifierade hinder vid Cd-företaget
Hinder id.

Komm.
handling

Beskrivning

HC1

Beställning

När kunder anger felaktiga uppgifter i beställningssedlar såsom
artikelnummer eller personnummer hindrar det maskinell registrering av beställningen, vilket ger merarbete.

HC2

Beställning

Problem med avläsning av handskriven text gör att alla introduktionskuponger och beställningssedlar inte kan läsas av maskinellt
vilket medför längre, manuellt hantering.

HC3

Beställning

Problem vid maskinell avläsning av handskriven text hindrar
företag från att ta in önskad information såsom e-postadress.

HC4

Fråga

Att besvara brev är ofta mycket tidskrävande.

HC5

Beställning

Portokostnad för insändande av beställningssedlar kan hindra
kunder från att använda detta kommunikationsmedium.

HC6

Beställning

När kunderna måste betala porto kan brist på tillgång frimärke
hindra dem från att använda beställningssedlar.

HC7

Beställning

Beställningssedlar eller brev är inte lämpliga när det är bråttom
med en beställning eller avbeställning.

HC8

Samtliga

När kunder inte uppmärksammar att de lagt det faxade dokumentet upp och ner kan ärendet inte hanteras.

HC9

Samtliga

När kunder inte uppmärksammar att de lagt det faxade
dokumentet upp och ner kan ärendet inte hanteras och kunderna
vet inte om detta.

HC10

Samtliga

Brist på feedback vid faxkommunikation kan göra att kunderna
föredrar andra kommunikationsmedier.

HC11

Samtliga

När e-postsystemet är fristående från övriga system försvåras
uppföljning av kundärenden.

HC12

Samtliga

E-posthantering innebär datorhantering vilket kan ge fysiska besvär hos personalen.

HC13

Samtliga

Att e-postadresser ofta blir inaktuella kan försvåra företagets
möjligheter att kontakta kunder via e-brev.

HC14

Samtliga

När samma e-postadress används för massutskick som den
företaget använder vid övrig kundkommunikation resulterar det
i att returnerade e-brev blandas med övrig kundkommunikation.

HC15

Samtliga

Att företag måste rensa sina brevlådor från mycket skräppost
medför att de riskerar att av misstag även radera e-brev från sina
kunder.

HC16

Samtliga

E-postsystem som inte kopplar samman e-brev från samma
avsändare hindrar effektiv uppföljning av ärenden.

HC17

Samtliga

Om besvarade e-brev raderas försvåras uppföljning av tidigare
kundkommunikation.

HC18

Fråga

När e-postsystemet inte hanterar standardsvar hindras effektiv
hantering av vanligt förekommande ärenden.

HC19

Fråga

När standardsvar används utan att tillräckligt kontrollera dess
överensstämmelse med vad kunderna frågar kan kunderna bli
missnöjd.

HC20

Fråga

När kunder glömmer att identifierar sig i e-breven kan många
frågor inte besvaras.

HC21

Fråga

När kunderna inte ger tillräcklig information för att besvara
ställda frågor kan det behövas fler e-brev innan kunderna kan få
svar på dessa.

HC22

Fråga

Via e-brev ställer kunder fler/andra frågor än via andra
kommunikationsmedier.

HC23

Fråga
Klagomål

Det kan av de anställda upplevas som svårt att formulera tydliga
svar till kunders frågor och klagomål via e-post vilket kan innebär lång svarstid.

HC24

Samtliga

Inte alla kunder kan kommunicera via e-brev eftersom det kräver dator och internetuppkoppling.

HC25

Fråga

När standardsvar används i alltför hög utsträckning för att spara
tid kanske kunderna inte får relevanta svar på sina frågor.

HC26

Samtliga

När företaget använder standardsvar kan kunderna uppleva att
kommunikationen via e-brev blir opersonlig.

HC27

Fråga

När e-brev inte besvaras inom rimlig tid kan det göra kunder
missnöjda.

HC28

Samtliga

När de anställda informeras om att det är många kunder i telefonkö kan det upplevas som stressande.

HC29

Fråga

Att besvara kunders frågor per telefon kräver stor kunskap hos
personalen vilket kan vara ett hinder för att nyanställd personal
bemannar detta kommunikationsmedium.

HC30

Klagomål

Klagomål från upprörda kunder som kommuniceras per telefon
kan vara mycket påfrestande för personalen.

HC31

Samtliga

När de anställda talar för länge med kunderna innebär telefonkommunikation ineffektivt utnyttjande av personalen.

HC32

Samtliga

Tiden för personlig betjäning av telefon påverkar kundernas möjlighet att kommunicera via detta kommunikationsmedium.

HC33

Samtliga

Telefonköer kan vara ett hinder för att kunder ska uppfatta telefon som ett effektivt kommunikationsmedium.

HC34

Samtliga

När kunderna enbart har tillgång till mobiltelefon kan telefon
upplevas som ett kostsamt kommunikationsmedium.

HC35

Fråga

Webbplatskommunikation leder till fler e-brev från kunderna när
de har frågor.

HC36

Samtliga

Vid driftstörningar på webbplatsen ökar kommunikationen via
övriga kommunikationsmedier.

HC37

Beställning

En nackdel med att nya kunder registrerar sig via webbplatsen är
att de inte på ett bindande sätt lovar att uppfylla vissa krav som
när de signerar ett dokument.

HC38

Fråga

Att kunderna glömmer användarnamn eller lösenord leder till
extra kommunikation via andra kommunikationsmedier.

HC39

Beställning

Bedrägerier tycks mer vanliga vid beställning via webbplatsen än
via andra kommunikationsmedier.

HC40

Samtliga

Kunder utan Internettillgång kan inte nås av information som
publiceras på webbplatsen.

HC41

Beställning
Fråga

När det krävs inloggning för att använda företagets webbplats
kan kunder som glömmer sitt användarnamn eller lösenord
hindras från att kommunicera via detta.

HC42

Samtliga

Inköp av dator och Internetuppkoppling upplevs som alltför dyrt
för många kunder vilket hindrar dem från att använda webbplatsen för att kommunicera.

HC43

Beställning

Möjligheter till merförsäljning är mycket små via talsvar på
grund av svårigheten att presentera mycket information.

HC44

Beställning

Den genomsnittliga ordersumman via talsvar är generellt låg.

HC45

Beställning
Fråga

Det kan vara svårt att strukturera talsvarsmenyer tillräckligt tydligt.

HC46

Beställning
Fråga

Via talsvar är företagens möjlighet att presentera information
mycket begränsad.

HC47

Beställning
Fråga

När kunderna inte följer de alternativa vägar som företaget tänkt
sig via talsvarsmenyn kan företaget inte kommunicera den information de önskar via talsvar.

HC48

Beställning
Fråga

Det kan vara svårt
talsvarsstrukturen.

HC49

Beställning
Fråga

Kunderna kan gå miste om information om de inte följer instruktionerna i talsvarsmenyn.

för

kunder

få

en

överblick
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Identifierade möjligheter vid Klädföretaget
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Beskrivning

MK1

Beställning

Registrering av beställningar via beställningssedlar kan läggas ut
på ett externt företag.

MK2

Beställning

När kunderna inte behöver betala porto vid insändande av
beställningssedlar slipper de skaffa frimärken och användningen
blir därmed enklare.

MK3

Beställning

Med beställningssedlar kan kunderna skicka sina beställningar
när som helst på dygnet.

MK4

Klagomål

Det kan upplevas som enklare för kunderna att formulera klagomål i brev då det inte kräver direkt personlig kommunikation.

MK5

Klagomål

När kunder framför klagomål via brev överlämnar de till företaget att se till att ansvariga blir informerade om problemet.

MK6

Beställning

Via beställningssedlar ges kunder möjlighet att kommunicera
kortfattat i skrift.

MK7

Samtliga

Via brev kan kunderna uttrycka sig fritt.

MK8

Beställning
Fråga

Fax kan vara ett lämpligt kommunikationsmedium för att skicka
bruksanvisningar eller dylikt.

MK9

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MK10

Samtliga

Att informera kunder om under vilka tider e-post besvaras i
autogenererade svar kan göra att kundernas förväntningar om
svarstid läggs på en rimlig nivå.

MK11

Samtliga

Genom att erbjuda e-postformulär på webbplatsen kan företag
styra vilken information kunderna kommunicerar i e-breven.

MK12

Fråga

När standardbrev används förkortas tiden för att besvara e-post.

MK13

Fråga

Genom att använda standardsvar kan företaget ge genomtänkta
svar på kunders frågor.

MK14

Fråga

När standardsvar formuleras allmänt passar de in på många
ärenden.

MK15

Klagomål

När kunderna bifogar digitala fotografier till e-brev förenklas
bedömningen av en defekta varor.

MK16

Samtliga

Via e-post kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MK17

Samtliga

När företaget i ett autogenererat e-brev informerar om när e-brev
besvaras läggs kundernas förväntning på en rimlig nivå och de
får dessutom bekräftat att e-brevet mottagits av företaget.

MK18

Fråga

När företaget använder standardsvar kan kunderna snabbare få
svar på vanliga frågor.

MK19

Klagomål

Att kunna bifoga digitala fotografier till e-brev förenklar beskrivningen av fel på defekta varor.

MK20

Samtliga

Med hjälp av telefonväxel kan kundernas ärenden sorteras och
dirigeras till olika personer beroende på kompetens.

MK21

Samtliga

Under tiden kunderna väntar i telefonkö har företaget möjlighet
att presentera aktuell information och erbjudanden.

MK22

Samtliga

När kunderna ombeds ha nödvändig information redo under
tiden de väntar i telefonkö kan samtalstiderna förkortas.

MK23

Samtliga

En telefonsvarare ger företaget möjlighet att informera kunderna
om längden på telefonkön.

MK24

Samtliga

Den personliga kommunikationen som telefon innebär uppskattas av många anställda.

MK25

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas ersättningsvara om en produkt är slutsåld.

MK26

Beställning

Via telefon finns stora möjligheter till merförsäljning.

MK27

Fråga

Via telefon kan företaget presentera mycket information om sina
varor och tjänster.

MK28

Klagomål

Kundtjänstanställda uppfattar det ofta som enklare att reda ut
klagomål per telefon.

MK29

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas ersättningsvaror om en vara är slutsåld.

MK30

Beställning

När beställningar görs per telefon kan kunderna erbjudas varor
till extrapriser.

MK31

Fråga

Vid telefonkommunikation kan kunderna få mycket information
om företagets varor och tjänster.

MK32

Klagomål

Det är enklare för många kunder att förklara sitt klagomål muntligt, via telefon.

MK33

Beställning

När kunderna vill hinna utnyttja utförsäljning innan varorna tar
slut upplevs direktkommunikationen via telefon som det säkraste kommunikationsmediet.

MK34

Fråga
Klagomål

Via telefonkommunikation kan kunderna oftast få sina problem
lösta eller frågor besvarade vid ett enda kommunikationstillfälle.

MK35

Samtliga

Telefonkommunikation är lämpligt då ett ärende brådskar.

MK36

Samtliga

Det personliga samtalet via telefon uppskattas av många kunder.

MK37

Beställning

Beställningar som görs av kunderna via webbplatsen registreras i
affärssystemet utan manuell hantering.

MK38

Beställning

Genom att bygga in kontroller så att endast giltiga artikelnummer och storlekar kan anges vid webbeställningar försäkrar sig
företagen om korrekt information.

MK39

Fråga

Via webbplatsen kan mycket information om företagets varor
och tjänster presenteras.

MK40

Fråga

Via webbplatsen kan företaget presentera svar på kundernas
vanligaste frågor och därmed minska den personliga kommunikationen till företaget.

MK41

Beställning
Fråga

När kunderna får tillgång till personliga sidor på webbplatsen
kan kundspecifik information presenteras.

MK42

Fråga

När kunderna kan logga in på personliga sidor kan de själva
ändra sina kunduppgifter vilket kan minska den personliga
kommunikationen till företaget.

MK43

Beställning
Fråga

Via webbplatsen kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MK44

Beställning

När det på webbplatsen visas en kopia på beställningen när den
är slutförd kan kunderna kontrollera vad som registrerats.

MK45

Beställning

När beställningar görs via webbplatsen kan kunderna informeras
om varorna finns i lager.

MK46

Beställning

När beställningar görs via webbplatsen kan kunderna göra uppehåll om det skulle behövas.

MK47

Fråga

Via webbplatsen kan kunderna själva söka svar på många frågor.

MK48

Beställning

Beställningar som kunderna kommunicerar via talsvar registreras i affärssystemet utan någon manuell hantering vilket innebär
en kostnadseffektiv beställningshantering.

MK49

Beställning

Genom att bygga in kontroller så att endast giltiga artikelnummer och storlekar kan anges vid talsvarsbeställningar försäkrar
sig företagen om korrekt information.

MK50

Fråga

Via talsvar kan företaget presentera kundspecifik information.

Identifierade hinder vid Klädföretaget
Hinder id.

Komm.
handling

Beskrivning

HK1

Beställning

Felaktiga uppgifter i beställningssedlar medför tidskrävande
merarbete.

HK2

Klagomål

Det upplevs ofta som svårt att per brev formulera sig tillräckligt
tydligt vid svar på missnöjda kunders brev.

HK3

Samtliga

Långa handskrivna brev är tidskrävande att hantera.

HK4

Beställning

När beställning görs via beställningssedel får kunderna inte
information om en vara finns i lager eller är slutsåld.

HK5

Beställning

När beställning görs via beställningssedel får kunderna ingen
information om leveranstid.

HK6

Beställning

När kunderna gör sina beställningar via fax får de inte veta om
varorna finns i lager.

HK7

Beställning

När kunderna gör sina beställningar via fax får de inte veta när
varorna beräknas levereras.

HK8

Fråga

När kunder som vill ha kundspecifik information inte identifierar
sig krävs extra kommunikation i form av fler e-brev.

HK9

Samtliga

När besvarade e-brev raderas minskas möjligheten att följa upp
kunders ärende.

HK10

Samtliga

När kunder glömmer att bifoga tidigare e-postkommunikation i
längre ärenden försvåras uppföljning och medför extra kommunikation.

HK11

Samtliga

När kunderna inte uppger tillräcklig information krävs det flera
e-brev innan kundernas ärenden är avklarade.

HK12

Beställning

När kunderna skriver fel artikelnummer i e-postbeställningar
kan det ta tid att ta reda på vilka produkter kunderna vill beställa.

HK13

Fråga

Via e-post skickar kunderna fler och andra typer av frågor än via
andra kommunikationsmedier vilket innebär extra kommunikation.

HK14

Fråga

När standardsvar används i alltför hög utsträckning riskeras att
kunderna får felaktiga svar.

HK15

Klagomål

Kundtjänstanställda upplever det många gånger som svårt att på
ett tydligt sätt uttrycka svar i e-brev när kunderna är missnöjda.

HK16

Beställning

När företaget inte meddelar eventuella restnoteringar i en kunds
beställning innebär det en nackdel för kunderna att beställa via ebrev.

HK17

Fråga

När kunderna glömmer att identifierar sig i e-post kan de inte få
kundspecifik information.

HK18

Fråga

Kunderna kan få vänta länge på att få frågor besvarade via ebrev om det krävs följdfrågor för att reda ut ärendena.

HK19

Samtliga

E-post är inte lämpligt när kunderna snabbt vill ha svar.

HK20

Samtliga

Telefonkommunikation kan vara ineffektiv för företaget om
personalen pratar för länge med kunderna.

HK21

Fråga

När en kund har ett ovanligt problem kan det upplevas som
svårt att hitta en lösning under tiden kunden väntar i telefon.

HK22

Klagomål

Aggressiva kunder som kommunicerar via telefon kan vara påfrestande för personalen.

HK23

Samtliga

Vid telefonkommunikation kan det vara svårt att uppfatta vad
kunder med utländsk brytning säger.

HK24

Samtliga

Telefonköer kan göra att ärenden tar lång tid att genomföra per
telefon.

HK25

Samtliga

Telefon passar inte för kunder som inte tycker om att prata i telefon med okända människor.

HK26

Beställning
Fråga

När tekniska problem uppstår med webbplatsen medför det mer
kommunikation via andra kommunikationsmedier.

HK27

Fråga

När kunderna tillåts ändra sina personuppgifter på webbplatsen
krävs omfattande säkerhetsåtgärder.

Beställning

När webbplatsen inte har personliga sidor är kunderna hänvisad
till andra kommunikationsmedier för att kontrollera eller uppdatera sina beställningar.

HK28

Fråga
HK29

Fråga

Via talsvar är möjligheterna att presentera information för kunderna mycket begränsad.

HK30

Samtliga

Via talsvar är möjligheterna att ta emot information från kunderna mycket begränsad.

HK31

Beställning

Bristen på feedback via talsvar kan leda till att kunder som gör
beställningar använder andra kommunikationsmedier (främst
telefon) för att bekräfta talsvarskommunikationen.

HK32

Beställning
Fråga

Den begränsade tiden som kunderna har på sig att välja alternativ i talsvarsmenyn kan upplevas som stressande.

HK33

Beställning

När det kunderna kommunicerar via talsvar inte bekräftas eller
upprepas kan kunderna bli osäker på om det registrerats hos företaget.

Identifierade möjligheter vid Fotoföretaget
Möjlighet
id.

Komm.
handling

Beskrivning

MF1

Samtliga

Skriftlig kommunikation förtydligar för företaget vad som är
överenskommet, vilket minskar risken för missförstånd.

MF2

Beställning

När kunderna gör sina beställningar på beställningssedlar
(fotopåsar) kan företaget styra vilken information de vill att
kunderna ska ange.

MF3

Beställning

När tidigare kunders kunduppgifter är förtryckta på beställningssedlar förenklas registreringen av beställningarna.

MF4

Samtliga

Skriftlig kommunikation förtydligar för kunderna vad som är
överenskommet, vilket minskar risken för missförstånd.

MF5

Samtliga

Via fax kan kunderna kommunicera dygnet runt.

MF6

Samtliga

Via fax kan kunderna snabbt få tillgång till pappersbaserad
information.

M7

Fråga

Användning av standardsvar ökar företagets möjlighet att
snabbt besvara vanligt förekommande frågor.

MF8

Samtliga

När kunderna låter tidigare e-brev i ett ärende följa med i senare e-brev möjliggör det för personalen att sätta sig in i vilken
kommunikation som förts tidigare.

MF9

Fråga

E-postkommunikation låter personalen tänka igenom svaren
innan de kommunicerar det till kunderna.

MF10

Samtliga

Att låta personalen vars huvudsakliga uppgift är att besvara
telefonsamtal också besvara e-brev ökar företagets möjlighet
att utnyttja personalens tid effektivt.

MF11

Fråga

E-post ger möjlighet att låta nyanställd personal enbart svara
på de frågor de har kunskap om.

MF12

Fråga

E-post ger nyanställd personal möjlighet att i lugnt tempo
kunna sätta sig in i vad kunderna frågar om.

MF13

Fråga

Det är enkelt och billigare att skicka dokument till kunderna
via e-brev än via många andra kommunikationsmedier.

MF14

Samtliga

Via e-brev kan kunderna kommunicera när de vill på dygnet.

MF15

Samtliga

När telefonsamtal delas upp i olika kategorier i en telefonväxel
ger det möjlighet att prioritera olika typer av ärenden på olika
personer, beroende på deras kompetens.

MF16

Samtliga

Att ge speciellt viktiga kunder ett telefonnummer som går
förbi eventuell telefonkö är ett sätt att låta dessa känna sig speciella samt att värna om deras tid.

MF17

Fråga

När kundernas frågor är komplicerade eller om svaret kan
vara flera alternativ är det ofta enklast att besvara dem via telefon.

MF18

Klagomål

Telefon är det kommunikationsmedium som kundtjänstanställda uppfattar som bäst för att förklara och ursäkta sig inför
missnöjda kunder.

MF19

Samtliga

Via telefon får kunderna ofta sina ärenden utredda vid ett och
samma tillfälle.

MF20

Beställning

Eftersom kunderna själva kan administrera sina beställningar
via webbplatsen sparar det mycket tid åt företaget.

MF21

Fråga

När kunderna får tillgång till personliga sidor på webbplatsen
kan de själva söka svar på många kundspecifika frågor.

MF22

Beställning

Genom att låta kunder ladda upp digitalt material på företagets webbplats effektiviseras hanteringen av materialet.

MF23

Fråga

Via webbplatsen kan företaget presentera mycket information
om varor och tjänster vilket minskar mängden kommunikation
via andra kommunikationsmedier.

MF24

Beställning

På webbplatsen kan kunderna göra sina beställningar dygnet
runt.

MF25

Fråga

På webbplatsen kan kunderna ta reda på svaren på många av
sina frågor dygnet runt.

MF26

Fråga

När kunderna är inloggade kan de få tillgång till kundspecifik
information dygnet runt.

Identifierade hinder vid Fotoföretaget
Hinder id.

Komm.
handling

Beskrivning

HF1

Beställning

När det finns olika beställningssedlar (fotopåsar) för olika produkter finns risk för sammanblandning vilket kan hindra
kunderna att få de varor de vill beställa.

HF2

Beställning

När kunder av misstag använder beställningssedlar (fotopåsar) med utgångna erbjudande kan de bli missnöjda om de får
betala högre belopp.

HF3

Beställning

När kunder använder beställningssedlar (fotopåsar) med
tidsbegränsade erbjudanden som gått ut kan de bli besvikna
om de får betala ett annat pris än det förväntade.

HF4

Beställning

När det finns olika beställningssedlar (fotopåsar) för olika produkter finns risk för sammanblandning vilket kan hindra
kunderna att få de varor de vill beställa.

HF5

Samtliga

När IT-systemet inte är konfigurerat så att det går att skicka
fax direkt till kunderna utan de måste skrivas ut och faxas,
förlängs tid för hanteringen av faxkommunikation.

HF6

Samtliga

När anställda rensar brevlådor från skräppost riskerar de att ebrev från kunder raderas av misstag.

HF7

Beställning

När kunderna använder e-brev för att bifoga digitalt material
som istället avses att laddas upp på företagets webbplats medför det extra arbete för företaget.

HF8

Fråga

Det är via e-brev svårt för kundtjänstanställda att hjälpa kunder med komplexa problem där flera alternativa lösningar kan
behöva prövas för att finna en lösning.

HF9

Fråga

När standardsvar inte uppdateras regelbundet kan dessa inte
utnyttjas för att snabbare besvara frågor som förekommer ofta.

HF10

Fråga

När e-brev inte besvaras i rimlig tid kan kunders ärenden bli
inaktuellt vilket kan ge missnöjda kunder.

HF11

Samtliga

När e-brev inte kopplas till övrig information lagrad om kunderna försvåras uppföljning av tidigare kommunikation.

HF12

Samtliga

När besvarade e-brev lagras utan svaren som de anställda formulerat hindras uppföljning av kunders ärenden.

HF13

Samtliga

När besvarade e-brev lagras i ankomstordning och inte per
kund blir de svåra att hitta vilket försvårar återkoppling till
tidigare kommunikation.

HF14

Klagomål

Kundtjänstanställda upplever det ofta som svårt att uttrycka
sig tydligt vid besvarandet av e-brev där kunderna uttryckt
missnöje.

HF15

Fråga

Att kunder ofta glömmer att identifiera sig i e-brev hindrar
företaget från att kunna ge kundspecifika svar, när kunder efterfrågar det.

HF16

Fråga

När företaget tar lång tid på sig att besvara e-brev kan kundernas ärende bli inaktuella innan de blir besvarade.

HF17

Fråga

Det kan vara svårt för kunderna att få tydliga svar på frågor
via e-brev om lösningarna kan vara flera alternativ som är beroende av information från dem.

HF18

Beställning

När kunderna måste bidra med underlag för att färdigställa
produkten som beställs är telefonen inte ett möjligt kommunikationsmedium.

HF19

Fråga

Att ge kunder svar på sina frågor i realtid, som telefonsamtal
innebär, ställer extra höga krav på de anställdas kompetens.

HF20

Klagomål

Missnöjda kunder kan uppfattas som mycket aggressiva per
telefon.

HF21

Samtliga

När kunder talar otydligt, exempelvis med kraftig brytning är
telefonen ett hinder för tydlig kommunikation.

HF22

Samtliga

Telefonköer kan upplevas negativt av kunderna.

HF23

Fråga

För att få tillgång till personlig information på webbplatsen
krävs kundnamn och lösenord. Eftersom kunderna ofta
glömmer dessa resulterar det i extra kommunikation via övriga kommunikationsmedier.

HF24

Beställning

När kunder ska ladda upp digitalt material på företagets
webbplats kan det leda till många tekniska frågor till kundtjänstavdelningen.

HF25

Beställning

Långsamma Internetuppkopplingar hindrar företaget från att
ta emot digital information från kunderna.

HF26

Beställning

Långsamma Internetuppkopplingar hindrar kunderna från att
ladda upp digital information till företaget.

Bilaga 6 – Konversationsanalys av e-postutbyte på Klädföretaget
Parternas yttranden, i detta fall e-brev, har delats in i meningsfulla delar –
kommunikativa handlingar - som har numrerats för att vara enkla att referera till.
Yttrandena har numrerats i kronologisk ordning och de kommunikativa handlingar
som ingår i dessa har getts undernummer. Exempelvis har det första e-brevet nummer
1 och de kommunikativa handlingar som ingår i det har numrerats från 1.1 till 1.4.
Autogenererat e-brev från webbplatsen:
Ingen order har bokats: (1.1) Inmatat Betalningssätt är ogiltigt.
(1.2) Välj ’Kontant’ vid inmatning! (1.3)
Ring 011-22 22 22 för ytterligare information om detta felmeddelande. (1.4)
Svar från kund:
Skickat: den 4 mars 2004 11:17
Tack för svar! (2.1)Jag önskar betala per faktura (2.2) – hur skall
jag göra för att få iväg min order (2.3)??? (2.4)
Mvh
Lotta Larsson (2.5)
Svar från Klädföretaget:
Hej (3.1)
Om du inte har faktura sen tidigare kan du ej söka via Internet.
(3.2) Du måste ringa till vår kundtjänst 011-22 22 22 och där ansöka om faktura (3.3)samtidigt som du beställer din order. (3.4)
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson (3.5)
Svar från kund:
Skickat: den 9 mars 2004 16:25
Hej Anna! (4.1)
Ang order. (4.2)
Jag har kundnummer 111111 (4.3) och jag har bestämt för mig att
jag handlat per faktura tidigare…. (4.4) Eller? (4.5)
Mvh
Lotta Larsson (4.6)
Svar från Klädföretaget:
Hej (5.1)
Ja när jag kollar ditt kundnummer (5.2) så har du faktura,
(5.3)kanske orderbeloppet var större än din kredit. (5.4) Du har

4000 kr i köputrymme. (5.5)
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson (5.6)
Svar från kund:
Skickat: den 10 mars 2004 11:07
Är det OK så här långt? (6.1) Är min order emottagen? (6.2)
Mvh
Lotta Larsson (6.3)
k-nr1111111 (6.4)
Svar från Klädföretaget:
Skickat: den 10 mars 2004 11:38
Hej (7.1)
Nej det finns ingen order registrerad (7.2)
Med vänliga hälsningar
Klädföretagets kundtjänst
Anna Andersson (7.3)
E-postkommunikation mellan kund och Klädföretaget, oktober 2004
Det autogenererade e-brevet är en direkt respons på kundens försök att lägga
en fakturaorder. I det autogenererade e-brevet uppmärksammas att kundens
beställning inte kunnat registreras (1.1). Felet karaktäriseras som beroende på
att kunden valt fakturabetalning (1.2). Därefter ges två handlingsrekommendationer: att välja kontantbetalning istället (1.3) och att om detta inte lyckas
kontakta företaget (1.4).
I sitt första svar börjar kunden med att tacka för brevet (2.1) och genom att
insistera på att hon vill betala mot faktura (2.2) avvisar kunden den första rekommendationen i det autogenererade e-brevet (1.3). I respons till felmeddelandet (1.1) söker kunden alternativ genom att fråga hur hon ska gå tillväga
för att göra sin beställning (2.3) och där kan de extra frågetecknen (2.4) tolkas
som en förstärkning av önskan om betalningssätt. E-brevet avslutas med en
hälsning där kunden även identifierar sig genom att uppge sitt namn.
Svaret från Klädföretaget inleds med en hälsning (3.1). E-brevet börjar med att
beskriva en av företagens handlingsregler: att om kunden ska handla via
faktura så måste hon registrera sig (3.2), vilket är en respons på yttrande 2.2.
Därpå följer instruktioner om att registrering bör ske per telefon (3.3), också
som respons på 2.2. För att underlätta för kunden ges därefter rådet att samtidigt göra beställningen per telefon (3.4) som är respons på yttrandena 2.3 och
2.4. I hela e-brevet förs en metadiskussion om ordern. Innehållet i kundens

beställning diskuteras inte utan det är beställningsförfarandet som är ämnet
för konversationen. Hälsningsfras och identifiering av den anställde avslutar
e-brevet (3.5).
Hälsningen i kundens nästa e-brev är personlig (4.1) och en respons på 3.5.
Kunden börjar sitt nästa e-brev med att återkoppla till den misslyckade beställningen (4.2). Hon tillkännager därefter sin identitet för att underlätta utredandet av sin status hos företaget (4.3), respons på 3.2. I nästa yttrande (4.4)
hänvisar kunden underförstått till klädföretagets handlingsminne, dvs. att
hon är registrerad sedan tidigare (4.4). Detta yttrande kan också tolkas som att
kunden hävdar att hon tidigare handlat mot faktura, samtidigt som hon avvisar tidigare rekommendation (3.2). Osäkerheten i yttrandet kan antingen tolkas som en reell osäkerhet hos kunden eller ett uttryck för artighet. Därnäst
(4.5) gör kunden genom sin fråga en implicit begäran om att företaget ska
kontrollera om hon inte är registrerad fakturakund. Dessa yttranden är en direkt respons till 3.1. E-brevet avslutas med en hälsning och identifikation (4.6).
Fram till denna punkt i dialogen finns ingen konsensus.
Klädföretaget inleder nästa e-brev med en hälsning (5.1) och erkänner i sitt
svar att de utfört kontroll av kundstatus (5.2) vilket är en direkt respons till
4.4. Företaget erkänner i nästa yttrande (5.3) att kunden är registrerad som
fakturakund. I denna punkt i dialogen uppstår för första gången konsensus
genom att både kund och företag är överens om att kunden är fakturakund
sedan tidigare. I yttrande 5.4 refererar Klädföretaget till orderbeloppet och
ställer en implicit fråga till kunden. Genom att i 5.3 informera om att det inte
är möjligt att göra en fakturabeställning om kreditgränsen är överskriden ger
företaget en ny felkaraktärisering. Den första felkaraktäriseringen (1.2) dras
därmed tillbaka i och med att en ny potentiell felkaraktärisering korrigerar
den tidigare. Därefter (5.5) informeras kunden om sin kreditgräns som visar
kundens handlingsutrymme. I detta fall är kommunikationen från företaget
mer öppen än tidigare. Från att tidigare ha varit mer rekommenderande lämnar de nu åt kunden att avgöra vad som ska göras härnäst. En hälsningsfras
avslutar e-brevet (5.6).
Här uppstår ett avbrott i kommunikationen som kan tolkas som att kunden
gör ett nytt försök att göra en beställning. Detta framgår dock inte tydligt i
kommunikationen.
Kundens nästa inlägg i dialogen är svårt att förstå (6.1). Det kan tolkas som att
kunden har försökt att göra en ny beställning. Genom att fråga om ordern är
mottagen informerar hon implicit om att hon lagt en ny beställning (6.2).

Hälsning och namn följer därpå (6.3) och i sista raden i e-brevet uppger kunden sitt kundnummer (6.4) och tillkännager därmed sin identitet, något hon
har lärt sig av den tidigare dialogen.
Företagets sista svar börjar med en hälsning (7.1) och därefter förnekar i de att
någon beställning har registrerats (7.2). Dialogen avslutas utan någon gemensam förståelse.

Bilaga 7 – Konversationsanalys av telefonkonversation på Fotoföretaget
Parternas yttranden har delats in i meningsfulla delar – kommunikativa handlingar - som har
numrerats för att vara enkla att referera till. Yttrandena har numrerats i kronologisk ordning
och de kommunikativa handlingar som ingår i dessa har getts undernummer. Exempelvis har
det första yttrandet nummer 1 och de kommunikativa handlingar som ingår i det har numrerats från 1.1 till 1.2.
”Karin”: Välkommen till kundservice (1.1) det är ”Karin” (1.2).
Kund: Hej (2.1) jag fick mina bilder igår (2.2). Det är inga fel på korten (2.3) men jag
saknar kopiorna (2.4).
”Karin”: Ok. (3.1) Vad har du för kundnummer?(3.2)
Kund: Var hittar jag det?(4.1)
”Karin”: På fakturan. (5.1) Det är en gul ruta. (5.2)
Kund: Nummer. (6.1) Jag har fått en cd (6.2) men den använder jag inte. (6.3)
”Karin”: Nej (7.1), du har antagligen skickat in i en cd-påse istället för att skicka i den
vanliga påsen. (7.2) I cd-paketet ingår det inte dubbla kopior. (7.3) Istället ingår det
en cd-skiva. (7.4) Så det är därför. (7.5) Men har du ingen cd eller dator så får du
självklart skicka tillbaka cd:n (7.6) tillsammans med negativen (7.7) och fakturan (7.8)
så gör vi om det till ett pluspaket, helt enkelt. (7.9) Vi gör dubbla kopior åt dig och så
gör vi en ny faktura åt dig. (7.10)
Kund: Hur skickar jag dem? (8.1)
”Karin”: De kan du skicka in i en vanlig fotopåse. (9.1)
Kund: Då stoppar jag ner cd:n och fakturan. (10.1)
”Karin”: Ja, (11.1) och negativen. (11.2) Och så får du skriva på fakturan att du inte
ville ha cd-paketet utan att du ville ha det vanliga pluspaketet med dubbla kopior.
(11.3) Vad heter du i efternamn, så ska vi skriva in det här. (11.4)
Kund: ”Namn” (12.1)
”Karin”: Och vad har du för postnummer? (13.1)
Kund: ”Postnummer”. (14.1)
”Karin”: Då skriver jag att det kommer att komma in här. (15.1)
Kund: Tack för hjälpen. (16.1)

”Karin”: Tack hej. (17.1)
Telefonsamtal mellan kund och ”Karin”, 2005-01-20
”Karin” som är anställd på kundtjänstavdelningen på Fotoföretaget besvarar kundens telefonuppringning med att hälsa välkommen (1.1) och att identifiera sig (1.2).
Kunden hälsar också (2.1) och genom att tala om att hon tagit emot sina bilder dagen
innan (2.2) anger hon ämnet för samtalet. Hon gör en värdering av bilderna (2.3) och
presenterar sitt klagomål (2.4).
”Karin” bekräftar att hon förstått vad kunden har sagt (3.1) och ber henne därefter att
identifiera sig (3.2) för att kunna hjälpa henne att lösa problemet. För att kunden ska
kunna besvara ”Karins” fråga ställer hon en motfråga (4.1). På motfrågan ger ”Karin”
först ett svar på en generell nivå (5.1) som hon specificerar i nästa yttrande (5.2).
Kunden identifierar sig genom att ange sitt kundnummer (6.1) och flyttar därefter
tillbaka fokus för konversationen till sitt problem (6.2) och förtydligar sitt klagomål
(6.3).
”Karin” bekräftar att hon förstår vad kunden säger (7.1) och försöker att finna orsaken till kundens problem (7.2). Hon förtydligar därefter hur företagets produktutbud
ser ut (7.3) vilket utökas i yttrande 7.4. I nästa yttrande accepterar hon kundens problem (7.5) och ger ett förslag till hur kunden ska göra för att lösa problemet (7.6).
Detta förslag utökas därpå (7.7). Hon ber också kunden att skicka tillbaka fakturan
(7.8) och indikerar därmed att kunden inte ska betala den. Därefter lovar hon att företaget sa göra om kundens beställning i enlighet med kundens önskemål (7.9) vilket
hon ytterligare förtydligar i 7.10 då hon också refererar tillbaka till 7.8 genom att
hänvisa till vad som kommer att göras med den tillbakasända fakturan.
Kunden ber därefter om ett förtydligande av lösningen som har föreslagits i 7.6-7.8
(8.1). ”Karin” svarar med att ge ytterligare en rekommendation om vad kunden ska
göra (9.1). Kunden repeterar vad som tidigare sagts i 7.6 och 7.8 vilket kan ses som en
implicit begäran en slutlig bekräftelse på vad som överenskommits (10.1).
”Karin” bekräftar att det kunden har sagt stämmer (11.1). Hon upprepar 7.8 och gör
ett tillägg till detta (11.2). Därefter ger Karin ett tillägg till 7.6 - 7.8 vad kunden ska
göra (11.3). Hon ber därefter att kunden ska identifiera sig (11.4) så att hon kan föra
in vad som överenskommits i ärendesystemet.
Detta yttrande visar att Karin inte lyckades identifiera kunden med informationen i
6.1 men att hon ändå lät samtalet fortlöpa för att om möjligt lösa kundens problem
ändå.

Kunden identifierar sig delvis (12.1). ”Karin” ber om ytterligare uppgifter för att
kunna identifiera kunden (13.1). Kunden ger tilläggsinformation för identifiering
(14.1) som är en direkt respons på 13.1.
”Karin” bekräftar därefter att hon kommer att göra det som hon sagt i 11.4 (15.1).
Både kunden (16.1) och ”Karin” (17.1) avslutar konversationen med en artighetsfras
och en hälsning.

