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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur pendlare på sträckan Västerås – Stockholm 

upplever SJ:s klagomålshantering i dagsläget och hur SJ hanterar klagomål. Vidare syftade 

uppsatsen till att ge förslag på hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden. 

I uppsatsen presenteras hur SJ sköter sin klagomålshantering i dagsläget. Vidare presenteras 

teorier inom service recovery och klagomålshantering. Med utgångspunkt i teorierna 

skapades en bild av effektiv service recovery och klagomålshantering.  För att ta reda på hur 

pendlarna upplever SJ:s klagomålshantering genomfördes en enkätundersökning på utvalda 

tåg på sträckan Västerås – Stockholm den 9-11 maj 2011. Totalt samlades det in 373 enkäter 

varav 299 stycken var korrekt ifyllda.  

 

Slutsatser  
Data från enkätundersökningen analyserades och följande slutsatser kunde dras; SJ bör alltid 

sträva efter att få in alla klagomål från pendlarna, det skulle ge SJ en bättre översikt av 

pendlarnas situation. SJ kan först då genomföra åtgärder och förbättringar.  

SJ måste lyssna till pendlarnas åsikter och visa att de tar till sig av åsikterna. Företaget bör 

därför arbeta med att förtydliga att klagomålen hanteras och att de leder till förbättringar. 

Vidare bör SJ implementera en mer användarvänlig process för pendlaren att framföra sin 

åsikt för att få in så många klagomål som möjligt.  En slutsats drogs om att det finns 

utrymme för SJ att i ansökan om restidsgaranti applicera ett fält där resenärer kan framföra 

klagomål.  Vid lanseringen av en mobil applikation föreslås den innehålla en funktion där 

pendlaren kan framföra sina klagomål. SJ:s personalutbildningar är i dagsläget bra men en 

slutsats drogs att de kan inriktas mer på klagomålshantering. Är de pendlare som stannar hos 

SJ på grund av att SJ är deras enda alternativa färdmedel till jobb eller studieort missnöjda, 

ökar risken för att negativ word-of-mouth sprids vilket är till stor nackdel för SJ. 

 SJ måste bli bättre på att: åtgärda problem, ge garanti för att åtgärda problem, ta ansvar för 

problem och för sina kunder, visa förståelse och erbjuda en mer rättvis kompensation.  Enligt 

pendlarna är en snabb handläggningstid av klagomål, enklare att framföra åsikter, en rättvis 

behandling och möjlighet till att påverka hanteringen av klagomål viktiga faktorer i SJ:s 

klagomålshanteringsprocess.  

Förslag  
Avslutningsvis gavs förslag på hur SJ kan anpassa sin klagomålshantering efter sina pendlare 

utifrån en indelning efter klagomålsbenägenhetstyperna Passiva, Frispråkiga, Ilskna och 

Aktivister. Det gjordes för att kunna anpassa klagomålshanteringen efter de olika typer av 

pendlare som reser med SJ och även för att göra det så enkelt som möjligt för pendlarna att 

framföra sina åsikter och klagomål till SJ. 

 



 
 

 
 

Executive summary 
The purpose of this thesis was to investigate how the commuters travelling between Västerås 

and Stockholm were experiencing SJ's customer complaint handling today and how SJ 

handles customer complaints. Furthermore, the thesis aims to give suggestions how SJ can 

work with customer complaints in the future. 

First the thesis present how SJ handles customer complaints today based on questions given 

directly to SJ. Moreover, theories in service recovery and complaint handling are presented. 

With starting point in the theories, a better understanding of effective service recovery and 

customer complaint handling was created. A survey was conducted on selected trains 

between Västerås and Stockholm, from the 9th to the 11th of May 2011. In total, 373 surveys 

were collected from which 299 surveys were complete. Data from the survey was analyzed 

and the following conclusions could be drawn.   

Conclusions  
SJ should always strive to collect all the complaints from the commuters as it would give SJ a 

better overview of the commuters' situation. SJ needs to listen to the commuter’s opinions 

and show that they take them into consideration. SJ can only then take action and make 

improvements. The company should work to clarify that complaints are handled and that 

they lead to improvements. In addition, SJ should implement a more user-friendly process 

for the commuters to hand in complaints in order to receive as many complaints as possible. 

A conclusion was reached that there is room for a field on the application for travel time 

guarantee where commuters and other travelers can file a complaint. At the launch of a 

mobile application a proposition is made that it include a feature where commuters can file 

their complaints. The training of SJ's staff in the current situation is good but a conclusion 

was reached that it can focus more on customer complaint handling. If the commuters that 

have no other alternative transport to work or to school are dissatisfied with the service, it 

increases the risk of spreading negative word-of-mouth, which is highly disadvantageous to 

SJ. SJ must be better at: fixing problems, providing guarantees for fixing the problems, take 

responsibility for the problems and for their customers, show understanding and offer a more 

equitable compensation. According to commuters the turnaround time of complaints, easier 

to express opinions, a fair treatment in the process and an opportunity to influence the 

handling of complaints are important factors for SJ in their customer complaint handling. 

Recommendations  

Suggestions were given on how SJ can adjust their customer complaint handling after 

dividing the commuters into four types by their propensity to complain “passive”, “voicers”, 

“irates” and “activists”. It was made in order to adjust customer complaints handling by the 

different types of commuters who travel with SJ and also to make it as easy as possible for 

commuters to forward their opinions and to file their complaints.  
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1 Inledning  
Nedan beskrivs bakgrunden till den situation som SJ befinner sig i idag och en kort 

introduktion till vikten av klagomålshantering. Vidare beskrivs uppsatsens syfte, målgrupp 

och en definition av pendlare ges.  

1.1 Vikten av klagomålshantering för SJ 
Vinterväghållningen av den svenska järnvägen möter varje år stora problem som orsakar 

oacceptabla störningar i person- och godstrafiken (Riksdagen, 2011, s. 6). Under december 

månad 2010 orsakades ungefär hälften av alla störningar i trafiken av infrastrukturella 

problem eller signalfel och därmed drabbades SJ:s resenärer. För att undvika missnöjet som 

uppstår hos resenärerna måste SJ lära sig att hantera missnöjet på ett effektivt sätt. Det 

missnöje som bildas då problem och störningar inträffat är ett svårhanterligt problem för SJ 

eftersom en del av problemen och störningarna är något som SJ inte kan styra. SJ kan därför 

inte åtgärda alla störningar och problem, men de bör ha åtgärder för att hantera missnöjet 

bland sina resenärer i de fall svårhanterliga problem uppstår. 

Det är svårt för tjänsteföretag som SJ att undvika misstag och att åtgärda problem som de 

själva inte kan påverka. Det är dock fullt möjligt för SJ att genom en väl utarbetad service 

recovery och klagomålshantering tillfredsställa sina resenärer då misstag och problem 

uppstår. En väl genomförd service recovery kan vända irriterade och arga resenärer till lojala 

resenärer. Faktum är att det är möjligt att skapa ett ännu bättre anseende hos resenärerna 

efter det att ett tjänstemisslyckande uppstår, om tjänstemisslyckandet hanteras på rätt sätt. 

(Hart, Heskett & Sasser, 1990, s.151-156) För SJ är det svårt att förebygga alla problem som 

uppstår, men SJ kan lära sig av dem för att i framtiden kunna hantera de situationerna på ett 

effektivt sätt. I uppsatsen utvärderas därför SJ:s klagomålshantering utifrån ett 

kundperspektiv då SJ är i stort behov av en väl fungerande klagomålshantering.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pendlare på sträckan Västerås – Stockholm 

upplever SJ:s klagomålshantering i dagsläget och hur SJ hanterar klagomål. Vidare syftar 

uppsatsen till att ge förslag på hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden. 
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1.3 Målgrupp  
Undersökningen genomfördes genom ett samarbete med SJ och föreningen TiM Pendlare, 

därför kommer de två att kunna dra nytta av undersökningen. SJ får en översikt av 

pendlarnas upplevelser kring SJ:s klagomålshantering. Förslag är framtagna utifrån 

pendlarnas upplevelser på hur SJ kan förbättra sin klagomålshantering. Föreningen TiM 

Pendlare har nytta av undersökningen då den redovisar vad pendlarna på sträckan Västerås- 

Stockholm anser är viktigt.  

Vidare kan andra företag som verkar inom persontransportbranschen (såsom andra tågbolag 

och bussbolag) dra nytta av de förslag som har tagits fram utifrån undersökningens resultat 

vid utformning av en framgångsrik klagomålshantering. Företag som är verksamma inom 

andra branscher och behöver råd gällande klagomålshantering kan även de utnyttja förslagen 

som har tagits fram. 

1.4  Pendlare  
I uppsatsen definieras pendlare som en ”person som (nästan) dagligen reser mellan bostad i 

förort och arbetsplats i innerstad el. mellan andra (ej närbelägna) uppehållsplatser” 

(Nationalencyklopedin, 2011). I uppsatsen kommer därför ordet pendlare innebära personer 

som reser tur och retur på sträckan Västerås - Stockholm.  Enligt statistik från Västerås Stad 

finns det 2001 personer som pendlar till Stockholm från Västerås och cirka 550 som pendlar 

till Västerås från Stockholm. (Lignell, 2011) 

1.5 Föreningen TiM Pendlare 
TiM Pendlare är en förening som samarbetar med SJ och andra intressenter för att främja 

situationen för pendlare. TiM Pendlare arbetar för att försöka hitta konstruktiva lösningar 

istället för att söka efter syndabockar. Föreningen vill få SJ till att lägga ner mer pengar av 

vinsten på driften av tågen, det vill säga att SJ måste göra någonting åt de kroniska 

problemen som till exempel dåligt underhåll av vagnar.(Jany, 2011) För att göra läsaren 

varse, syftar TiM Pendlare till föreningen och TiM syftar till samarbetet mellan SJ, 

Västmanlands Lokaltrafik, Upplands Lokaltrafik, Stockholms Lokaltrafik, Länstrafiken i 

Sörmland och Länstrafiken i Örebro. (TiM, 2011)  

  



 
 

 

1.6 Disposition  

 

Figur 1. Dispositionsmodell (egen bearbetning

  

 

gen bearbetning) 
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2 SJ:s klagomålshantering  
Nedan följer en beskrivning av hur SJ arbetar med klagomålshantering i den externa 

kommunikation till sina resenärer och en beskrivning av hur SJ arbetar med 

klagomålshantering i den interna kommunikationen med sina anställda. Informationen är 

insamlad dels från sj.se, men även från de intervjuade personerna Klas Bringert 

(Affärsutveckling SJ Regional), Madelene Andreen (säljledare vid SJ Contact Center, 

Tranås), Johan Wadman (Produktchef, SJ Regional), Elisabeth Lindgren, 

(Kommunikationsdirektör, SJ AB). (för frågor och svar, se bilaga 4 ) 

 

2.1 Klagomålshantering i den externa kommunikationen 
Nedan beskrivs SJ:s arbete med klagomål och klagomålshantering i kommunikation och 

interaktion med sina resenärer. 

Alla SJ:s kundärenden hanteras av personal vid SJ Contact Center (i Ånge och Tranås). Det 

innebär att det inte finns en regional klagomålshantering i Mälardalen. 

De kanaler som det idag går att framföra klagomål genom är i första hand formulär på SJ:s 

och TiM:s webbplats. Därutöver kan pendlaren ringa till SJ:s kundtjänst. Det går även att 

skicka brev till SJ:s kundtjänst.  

SJ erbjuder sina resenärer möjlighet till att ansöka om restidsgaranti då deras tåg har blivit 

försenat. Resenären väljer själv om han eller hon vill ha kompensation i form av ett 

värdebevis eller kontant ersättning. För att ansöka om restidsgaranti fyller resenären i ett 

formulär som finns tillgängligt på SJ:s webbplats. (SJ Restidsgaranti, 2011) 

SJ:s förhoppning med restidsgarantin är att uppfattas som mer generöst än andra tågbolag, 

genom att utöver direktiven från EU (lägstanivån) även erbjuder högre ersättning i form av 

värdebevis. Utöver det ges kunden möjlighet till att välja mellan ersättning i form av pengar 

eller värdebevis. (Bilaga 4) 

Om en resenär får merkostnader på grund av en försening på över en timme ersätter SJ det, 

antingen i form av värdecheckar eller i form av kontanter. Telefonsamtal, taxi, bensin, hyrbil, 

mat och logi är typexempel på sådana merkostnader. SJ ersätter dock inte förlorad 

arbetsinkomst, flygbiljetter eller missade evenemang i enlighet med SJ:s resevillkor som 

finns beskrivna på sj.se. (SJ Resevillkor, 2011) 

Formulär för ansökan om kompensation för andra fel eller brister som har uppstått under 

resan finns på sj.se. (SJ Kompensation , 2011) 
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Då resenären upplever fel eller brister under resan hänvisas resenären till att fylla i ett 

formulär via SJ:s webbplats. På grund av tidigare väderläge, störningar i infrastrukturen och 

fordonsbrist är handläggningstiden lång. SJ betonar att ärendet ska besvaras så fort som 

möjligt. (SJ Synpunkter, 2011) En resenär som vill ställa en fråga till SJ kan fylla i ett 

formulär för ändamålet. Gäller det frågor kring pris hänvisas kunden till att ringa SJ. (SJ 

Fråga SJ, 2011) 

SJ erbjuder även resenärer möjligheten att lämna in feedback till SJ via ett formulär. När 

feedbacken når SJ skickas den vidare till den berörda avdelningen inom SJ. Resenären kan 

ge allmän feedback eller mer specifik feedback. Med specifik feedback avses en specifik resa 

och resenären måste då ange vilken resa feedbacken avser. SJ ger inte någon respons eller ett 

svar på feedbacken. (SJ, Tyck till om SJ, 2011) 

SJ erbjuder sina resenärer en möjlighet till ett förseningsintyg då tåget varit försenat. Ett 

förseningsintyg är användbart för resenärer som måste kunna visa upp bevis för sin 

arbetsgivare eller sitt försäkringsbolag då en försening har skett. För att kunna få ett 

förseningsintyg fyller resenären i ett formulär på SJ:s webbplats. (SJ Förseningsintyg, 2011) 

Resenären med frågor hänvisas i första hand till kundtjänst, men ges även möjligheten till att 

kontakta SJ:s kundombudsman via ett formulär på webbplatsen. (SJ Kundombudsman, 

2011) Resenärer kan även framföra klagomål eller få trafikinformation genom att kontakta SJ 

i sociala medier (via Twitter eller Facebook). SJ är aktiva på Facebook och Twitter vardagar 

mellan 9-16 och har fyra anställda som arbetar med tjänsten (SJ Facebook, 2011). Under 

våren 2011 hade även SJ en kampanjsida, förbättringsprogrammet, där alla resenärer kunde 

skicka in förslag, tips och synpunkter på hur SJ kunde bli bättre. Möjligheten att göra det på 

kampanjsidan (forbattringsprogrammet.sj.client.nu) togs bort i början av maj för att 

bearbeta förslagen. (Bilaga 4) 
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2.2 Klagomålshantering i den interna kommunikationen 

Nedan beskrivs hur SJ arbetar internt med personal och processer för att hantera 

klagomål, åsikter och missnöje som kommer till SJ:s kännedom.  

När en resenär lämnar in ett ersättningskrav via webbplatsen eller till kundtjänst läggs ett 

ärende upp. Beroende på typen av ärende hanteras de olika och varje ärendetyp har ett 

Service Level Agreement (SLA) som företaget förhåller sig till. SLA är dock bara ett riktmärke 

och kan inte alltid följas, som till exempel i samband med extrema trafikstörningar. Extra 

resurser i form av personal och utökade öppettider har tillförts för att förbättra SJ:s möjlighet 

att uppfylla uppsatta mål, men under de långa och kalla vintrarna 2010 och 2011 har 

kapaciteten ändå inte räckt till. (Bilaga 4) 

För varje ärende som kommer in tilldelas en handläggare efter tillgänglighet och kompetens. 

Alla kunder får ett ärendenummer som kan användas till att följa det egna ärendet. 

När en reklamation (till exempel komfortbrist eller taxiutlägg) kommer in till SJ ska den 

återkopplas till resenären inom två veckor och ärenden som gäller restidsgaranti ska 

återkopplas inom 1 vecka. SJ använder den statistik som förs över alla ärenden till att 

förbättra de områden som berörts, till exempel områden som komfortbrister eller service 

ombord.  

Personalen är även tränad att kunna hantera eventuella brister som återkommer för att SJ 

snabbt och effektivt ska kunna förbättra och utveckla sitt kundbemötande. Det företaget 

menar som är extra viktigt i klagomålshanteringen för resenären är att få svar snabbt, att det 

visas empati för kunden och att kunden känner sig rättvist behandlad. Anledningen enligt SJ 

till varför resenärer inte klagar beror på att de inte vet om klagomålen kommer tas om hand 

och senare leda till förbättringsåtgärder. Företaget tror dessutom att många resenärer inte 

hör av sig till dem eftersom resenärerna tror att SJ redan är medvetna om problemet och att 

det inte gör skillnad.  SJ har inte någon annorlunda process för de olika kanaler som det går 

att framföra klagomål i. Det företaget gör skillnad på är tiden som ärendet ska återkopplas. 

SJ utgår också från sitt SLA som säger att om förfrågan kommer via e-post eller telefon ska 

ärendet behandlas inom tre timmar. Ärenden från SJ Prio-medlemmar ska behandlas inom 

en dag. Gäller ärendet restidsgaranti är det en veckas handläggningstid och vid reklamationer 

är det två veckors handläggningstid. (Bilaga 4) 

Det framgår att olika ärenden hanteras på olika sätt, men restidsgarantiärenden ersätts alltid 

i form av värdebevis eller kontanter, medan reklamationer och begäran om ersättning för 

utlägg ersätts antingen i kontanter eller värdecheckar, beroende på summa och orsak till 

reklamationen. (Bilaga 4) 
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Handläggare och säljare vid SJ Contact Center har befogenhet att ersätta kunder med 

Pressbyråcheckar och taxiresor under fem mil. Kundtjänst kan alltid lösa ärenden direkt via 

telefon, om det inte handlar om ett ärende som ska vidare högre upp i organisationen som till 

exempel kundombudsman eller överklagan. Enligt Madelene Andreen är SJ:s personal 

uppmuntrade till att vid trafikstörningar använda värdecheckar, mat, dryck och logi för att 

kunna hantera klagomål och missnöje på plats då trafikstörningar uppstår. (Bilaga 4) 

SJ:s personal utbildas inom kundbemötande varje år och personalen får dessutom feedback 

på sina insatser. Det pågår även ständigt arbete med coachning och värdegrundsarbete. 

Genom SJ service academy ges möjlighet till utbildningar inom kundomhändertagande och 

självutveckling. (Bilaga 4) Personalen ska alltid arbeta efter samma riktlinjer vilket innebär 

att kunden alltid ska vara nöjd med insatsen från kundtjänst sida. Vid extrema fall utvidgas 

personalens befogenheter för att garantera att resenären blir nöjd.  Under år 2010 har en ny 

”kundgrupp” vars syfte är att förbättra kundomhändertagandet före eller i samband med att 

till exempel en trafikstörning inträffar. (Bilaga 4) 

Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör på SJ, förklarar att genom att bland annat 

utöka befogenheterna för personalen i frontlinjerna i SJ:s resebutiker och ombord på tågen, 

så kan många situationer lösas direkt tillsammans med resenärerna på ett professionellt sätt. 

Elisabeth Lindgren nämner även att SJ satsar på olika utbildningar för att ge personalen 

bättre möjligheter att kunna, våga och vilja ta ansvar i olika slags situationer. (Bilaga 4) 

SJ:s ledning är ofta ute i verksamheten, då de deltar i olika möten där det finns möjligheter 

att framföra förslag och idéer för att förbättra arbetsrutiner, processer och samarbeten. 

Ledningen chattar och bloggar även regelbundet via SJ:s intranät. Det ger möjligheter till att 

diskutera olika frågor och teman som förhoppningsvis kan leda till förbättringar. (Bilaga 4) 

På SJ:s olika arbetsplatser finns en tydlig ansvarsfördelning samt rutiner för vem som gör 

vad om en oväntad situation uppstår på ett krisartat sätt (innefattar såväl vardagssituationer 

som större kriser).  (Bilaga 4) 

Informationsflödet till resenärerna varierar inte beroende på vad eller vem som orsakat 

störningen. Vid stora störningar ringer SJ upp resenärer, skickar sms och informerar på 

webbplatsen. Trafikinformationstjänsten finns även öppen dygnet runt via telefon (0771-75 

75 75, tonval 3). I de fall SJ själva orsakat problemet ringer de dock upp sina resenärer. 

(Bilaga 4) 

Johan Wadman, produktchef, SJ Regional menar att; ”Så länge vi inte kan leverera tågtrafik 

med 1) tillräcklig sittplatskapacitet, 2) god punktlighet och 3) relevant trafikinformation både 

i normalläget och vid störningar, lever vi inte upp till kundernas förväntningar.” Resenärer 

som har köpt ett månadskort för att resa med SJ i princip varje dag ska kunna förvänta sig att 

företaget levererar en pålitlig trafik och att de har goda rutiner för att ta hand om såväl 
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information kring trafikstörningar, som kundsynpunkter på hur SJ agerat i samband med 

störningen. 

Enligt Klas Bringert, SJ Affärsutveckling Regional, kan SJ motarbeta negativ word-of-mouth 

genom att bjuda in till kundpaneler, medverka vid pendlarmöten, samt regelbundet träffa 

kommunala företrädare, politiker och näringslivsaktörer. Utöver att SJ har en aktiv närvaro i 

sociala medier och jobbar de också med löpande nyhetsrapportering via webbplatsen tim.se, 

TiM:s nyhetsbrev, SJ Prio-nyhetsbrev samt ombordtidningarna Kupé och Tillsammans i 

Mälardalen.  
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3 Klagomålshantering  
Kapitel 3 presenterar den teori som ligger till grund för undersökningen av hur pendlare 

upplever SJ:s klagomålshantering. 

3.1 Service Recovery 
Företag kan inte undvika misstag men att tillfredsställa alla sina kunder är fullt möjligt vilket 

ökar vikten av klagomålshantering och service recovery. Företag kan dock lära sig att 

återhämta sig från dem. En väl genomförd service recovery kan vända irriterade och arga 

kunder till att bli lojala. Ett faktum är att det kan skapa ett bättre anseende än om allt gått 

enligt planerna från början. Kunder som har upplevt ett problem med en tjänst som företag 

har åtgärdat på ett bra sätt kan bli mer nöjda än om det inte inträffat något problem från 

början något som benämns som recoveryparadoxen (Dahlén & Lange, 2009, s.149). Det 

räcker inte med att företag har en ”pengarna tillbaka” eller ersättningsgaranti. Vid ett service 

failure tillkommer kostnader för den missnöjde kunden i form av samtal de ringt, tid de lagt 

ner på att klaga och irritationen de måste utstå när de blir försenade eller liknande. Att ta till 

sig och lyssna på alla klagomål som kommer in är därmed mycket viktigt för företag och 

organisationen måste således vara bra på att lyssna på sina kunder och söka upp deras 

problem. Ett möjligt problem som kan uppstå för företag är att många missnöjda kunder inte 

klagar och företagen bör därför göra det så enkelt som möjligt för kunder att klaga. (Hart, 

Heskett & Sasser, 1990, s.151-156) 

Enligt Grönroos (2008, s.130-131) kan service recovery delas in i tre delprocesser 

(fördelningsrättvisa, processrättvisa och interaktionsrättvisa) som kunden upplever, 

samtidigt beskriver den hur rättvis eller orättvis processen kan vara. Med fördelningsrättvisa 

menas vad kunden tycker sig förtjäna gällande kompensation eller ursäkt från företaget. 

Processrättvisa innebär hur kunden påverkar processen och hur pass snabb och bekväm 

processen upplevs ur kundens perspektiv. Interaktionsrättvisa är hur kunden upplever 

personalens beteende och kommunikationen med personalen. Samtidigt är det viktigt att få 

fram om kunden tycker att den har uppfattats rättvist, ärligt och medkännande. (Grönroos, 

2008, s.130-131)  
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Johnston & Michel (2008, s.82) beskriver också att det inom service recovery finns tre utfall 

där det första innebär att tillfredsställa kunden (customer recovery). Customer recovery har 

stort inflytande på kunders lojalitet och återköpsintention och inom området finns sju viktiga 

aktiviteter:  

1. Erkännande - Erkänna att ett problem har uppstått.  

2. Empati – Att förstå problemet från kundens perspektiv.  

3. Ursäkt – Säga förlåt.  

4. Äga problemet – Ta ansvar för kunden och problemet.  

5. Åtgärda problemet – Åtgärda eller försöka åtgärda kundens problem.  

6. Ge garanti – Att ge garantier om att problemet har blivit/kommer bli ordnat och 

borde därmed inte hända igen.  

7. Ge kompensation – Att ge pengarna tillbaka och/eller ersättning och/eller 

kompensation, beroende på problemets omfattning. 

Därutöver menar Grönroos (2008, s.130-131) att det är viktigt att klagomålsprocessen bör 

vara obyråkratiskt utformad vilket innebär att företaget ska göra det så enkelt som möjligt för 

kunder att klaga. Vidare bör kunden hållas informerad om de åtgärder som företaget 

genomför för att rätta till misstag i de situationer där de inte kan rättas till omedelbart. Det 

räcker inte med att ha en särskild klagomålsavdelning utan det är också viktigt att ha en chef 

som är inriktad på och insatt inom service recovery.   

Det andra utfallet av service recovery är att lära sig från misstag (process recovery). Att lära 

sig från misstag är till stor del viktigare än att genomföra recovery på enskilda kunder. 

Företaget bör klassificera klagomålen för att ta reda på om orsaken till klagomål berodde på 

företaget eller en kraft de inte kunnat påverka. Det är viktigt att ha ett bra tillvägagångssätt 

för att samla in och spara information om klagomål, för att informationen ska vara 

lättillgängligt för ledning och anställda. Klagomålsdata måste sedan föras vidare upp i 

organisationen för att företaget ska kunna dra lärdom av klagomålen. Ett kritiskt moment 

inom service recovery är de anställda som måste hantera klagande, upprörda och ibland arga 

kunder. Att de anställda är viktiga finns det inga tvivel om, men att genomföra employee 

recovery är det få företag som förstår vikten av. I en artikel av Johnston & Michel (2008, s. 

87) beskrivs att det finns organisationer där ledningen lämnar sina anställda till att ta 

smällen av sina otillräckliga tjänstesystem. De hamnar i situationer där de tvingas ta smällen 

och kan inte göra något åt det. De anställda kan komma att känna ett utanförskap när de 

känner sig otillräckliga. Det utanförskapet kan sedan komma att drabba de klagande 

kunderna som möter en anställd som mer eller mindre gett upp. Ledningen bör förstå vikten 

av att föra en ständig dialog med de anställda som befinner sig närmast kunden.  
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Grönroos (2008, s.130) menar också att ju bättre personalen är utbildad inom service 

recovery desto mer eget ansvar och handlingsfrihet bör personalen ha för att kunna hantera 

oförberedda situationer på ett snabbt och effektivt sätt. Grönroos (2008, s.131) menar att 

företag ska försöka få in klagomålen så fort som möjligt efter att service failure har uppstått. 

Enligt Dahlén & Lange (2009, s.148) bör även företag sträva efter att få in samtliga klagomål 

från alla sina kunder, för att kunderna inte ska sprida sina klagomål till andra än företaget.  

3.2 Word-of-mouth  
Vid varje tjänstetillfälle som företaget levererar till sina kunder skapas en relation mellan 

företaget och kunden. Relationen mellan kunder och företag påverkas av tjänstens utfall. 

Beroende på hur tjänsten genomförs och hur den upplevs av kunden så skapas en 

kommunikation mellan kunder och företag. I kommunikationen kunder emellan överförs 

olika budskap om företaget. Budskapen varierar beroende på kundens upplevelse av företaget 

och tjänstetillfället, budskapen kan handla om till exempel företagets pålitlighet och förmåga 

att leverera tjänsten. De budskap som sprids mellan kunder kan beskrivas som word-of-

mouth. Redan existerande kunder kan föra vidare sina åsikter, tankar och erfarenheter kring 

företaget och den upplevda tjänsten till andra existerande kunder eller till nya potentiella 

kunder. (Grönroos, 2008, s.294) 

De budskap som sprids mellan kunder kan vara av positiv eller negativ karaktär. Enligt 

Grönroos (2008, s.296) sprids negativ word-of-mouth både hastigare och oftare än positiv 

word-of-mouth. Det är därför tydligt att det är viktigt för företag att arbeta för att främja 

positiv word-of-mouth, precis som Grönroos (2008, s. 296) uppmanar: ”ta inga risker när 

det gäller word-of-mouth”.  

Word-of-mouth bidrar till att förväntningar bland existerande kunder och potentiella kunder 

skapas. Då word-of-mouth kan vara av positiv eller negativ karaktär, skapas således positiva 

och negativa förväntningar. (Grönroos, 2008, s.296) Kunder med positiva erfarenheter av 

företaget och tjänsten sprider positiv word-of-mouth. Vid positiv word-of-mouth kan 

företaget dra nytta av det i form av ”gratis” reklam (Bitner, Gremler, & Zeithaml, 2009, s. 

185) och som referenser i sin marknadsföring (Grönroos, 2008, s. 295).  
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3.3 Klagomålsbenägenhet  
Enligt Bitner, Gremler, & Zeithaml (s.219-221, 2009) har kunder olika benägenhet att klaga 

och delar in kunder i fyra kategorier. Det innebär att: 

 1. Passiva kunder har minst benägenhet till att klaga, till att sprida negativ word-of-mouth 

om företaget och ifrågasätter om det är värt tiden som det tar att klaga i förhållande till 

konsekvenserna.  

2. Frispråkiga kunder klagar aktivt till företaget men har mindre benägenhet till att sprida 

negativ word-of-mouth om företaget. De anser att klagomål ger något positivt både till de 

själva och till företaget. För ett företag är de kunder i den frispråkiga kundkategorin mycket 

viktiga eftersom de delger vad företaget måste göra bättre oftast, utan att berätta för 

utomstående.  

3. Ilskna kunder har hög benägenhet till att sprida negativ word-of-mouth om företaget och 

senare byta tjänsteleverantör. De tar gärna ton mot företaget men anser att klagomål kan få 

positiva konsekvenser. De har även benägenhet att sprida sina åsikter genom många kanaler 

som till exempel bloggar och sociala medier.  

4. Aktivisterna är de kunder som med störst sannolikhet klagar genom olika instanser. Att 

klaga är aktivisternas rättighet men de anser även att det finns fördelar med att klaga.  

Genom att ta reda på vilken klagomålsbenägenhet en kund har kan företaget dra nytta utav 

det vid utformning av klagomålshanteringsprocesser som tilltalar olika sorters kunder. 

(Bitner, Gremler, & Zeithaml, 2009, s.219-221) 

3.4 Gisslanrelation 
En gisslanrelation ger mer förståelse till varför kunder väljer att fortsätta ha en relation med 

tjänsteleverantörer trots att de är missnöjda med tjänsten. Johnson menar att "people stay in 

relationships for two major reasons: because they want to; and because they have to.” 

(Johnson, 1982, s.51-73) Man kan uppfatta en gisslanrelation som ett resultat av olika 

begränsningar för kunder. De begränsningar som kan finnas är att kunder har brist på andra 

alternativ, bekvämlighet eller för stora kostnader. Alla dessa begränsningar kan vara orsaken 

till varför kunder inte byter leverantör och de väljer att stanna kvar hos tjänsteleverantören. 

Colgate och Lang (2001, s.332-347) menar att konsumenter anser att bekvämlighet eller 

förlorad tid är för stora omställningskostnader för att byta tjänsteleverantör till något annat 

alternativ. 
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4 Metod 
Kapitel 4 beskriver den metod som använts inför undersökningen, genom undersökningens 

utformning samt under genomförandet av undersökningen.  

4.1 Operationaliseringsmodell  
Genom att skapa en operationaliseringsmodell ökas förståelsen för processen som har valts 

genom uppsatsen. Operationaliseringen redogör tillvägagångssättet av utformningen av de 

variabler som har valts för att bygga upp undersökningen. Variablerna undersöks och 

studeras vidare i uppsatsen. (Bryman, s. 78-96, 2002)  

 

Figur 2. Operationaliseringsmodell (egen bearbetning) 

 

Uppsatsens undersökning började med att samla in sekundärdata. Genom att läsa artiklar 

och facklitteratur införskaffades tillräckligt med information för en vidare uppbyggnad av 

uppsatsen. Därefter insamlades primärdata där en förstudie genomfördes för att samla in 

tillräcklig information om vad resenärer upplever och känner. Vidare intervjuades personer 

med rätt erfarenheter för att öka validiteten i uppsatsen och för att öka förståelsen kring de 

variabler som användes i uppbyggnaden av enkätundersökningen.  

De variabler som används i uppsatsen är fyra stycken som kan kopplas till uppsatsen syfte 

och variablerna var till stor nytta när frågor skapades till enkätundersökningen.  

Den första variabeln är service recovery som har fungerat som underlag för utvecklingen av 

flest frågor. Frågorna kopplade till Service recovery är frågorna 6, 8 och 9.  
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Den andra variabeln är Word-of-mouth vilken ligger till grund för fråga 5.  

Den tredje variabeln är Gisslanrelation som ligger till grund för fråga 7 och 7 OM NEJ.  

Den fjärde variabeln är Klagomålshantering vilka frågorna 4, 9 och 11 grundas i. 

Frågorna 1, 2 och 3 utformades för att kunna få ut så mycket som möjligt av resterande 

frågor. 

Efter att enkätundersökningen genomförts sammanställdes data för att redovisas och 

analyseras. Genom analys av data kunde slutsatser dras utifrån uppsatsens syfte. Förslag på 

hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden kunde även utformas med hjälp av 

den teori som låg till grund för undersökningen.  

4.2 Källsökning 
De källor som valdes bestod av facklitteratur, artiklar och internetkällor. Källorna har valts 

efter relevans inom området service recovery. Artiklar hittades genom att titta i referenslistor 

i facklitteratur, andra artiklar och uppsatser som behandlat området klagomålshantering. 

Facklitteratur valdes efter författarnas sakkunskap och dignitet inom området. En sökning 

gjordes i databaserna ProQuest, EBSCO, Emerald och Google Scholar. Genom källsökningen 

strävades det efter att hitta och använda källor som behandlade klagomålshantering ur ett 

tjänsteperspektiv. En kompletterande sökning gjordes i högskolebibliotekets katalog och i 

Västerås Stadsbiblioteks katalog.  

Följande sökord användes; klagomålshantering, kundklagomål, nöjda kunder, missnöjda 

kunder, kundtillfredsställelse, tågbranschen, service recovery, service recovery process, 

customer recovery, employee recovery, process recovery, service failure, complaint handling 

management, customer complaint, customer satisfaction, customer dissatisfaction, customer 

retention, railway industry market. Sökorden varierades och kombinerades i olika följder för 

att täcka så mycket som möjligt av ämnesområdet. 

4.2.1 Källbearbetning 
Eftersom det inte finns en övergripande teori att tillgå som dominerar ämnesområdet 

klagomålshantering var det därför nödvändigt att inhämta övergripande kännedom i ämnet 

klagomålshantering. Därefter bearbetades, sammanställdes och jämfördes källorna för att 

senare kunna ge en bättre bild över ämnesområdet. 
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4.3 Förstudie 
En förstudie genomfördes för att utarbeta mer precisa frågor till enkätundersökningen och 

för att undvika missförstånd av frågorna i enkäten. Frågor ställdes till pendlare och en SJ- 

anställd i resebutiken på Västerås Centralstation den 29 april 2011 klockan 05.30-06.50 

(bilaga 2). Därutöver skickades frågorna till föreningen TiM Pendlares styrelse via e-post som 

även de svarade på frågorna (bilaga 3).  

Förstudiens resultat visade på att begreppet klagomål inte var självklart för de pendlare som 

tillfrågades. Det innebar att formuleringarna i enkäten förbättrades. Därutöver var målet att 

öka studiens tillförlitlighet. Vidare märktes det att de som tillfrågades hade många åsikter 

och förslag till förbättring vilket resulterade i en öppen fråga i enkäten. 

4.3.1 Kontakt SJ 
För att ta reda på hur SJ:s klagomålshanteringsprocess fungerar kontaktades Klas Bringert 

(TiM-koordinator på SJ). Ett frågeformulär (bilaga 4) skickades via e-post till Klas Bringert 

som i samverkan med Madelene Andreen (Säljledare vid SJ Contact Center) svarade på 

frågorna. Vidare kontaktade Klas Bringert representanter för SJ:s företagsledning (Johan 

Wadman, produktchef, SJ Regional och Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör, SJ 

AB) som kunde svara på de frågor som inte kunde besvaras av Klas Bringert och Madelene 

Andreen. Anledningen till varför frågor skickades via e-post istället för att göra personliga 

intervjuer var för att kunna få så korrekta svar som möjligt på samtliga frågor. En fördel med 

intervjufrågor via e-post är således att respondenten har möjlighet att svara så utförligt som 

möjligt, det kan dock vara till nackdel då respondenten får möjlighet att tänka igenom sina 

svar och lämna ut endast de svar som respondenten vill. Men då SJ är ett välkänt företag och 

de respondenter som besvarat frågorna har betydelsefulla positioner inom företaget SJ, anses 

svaren från e-post intervjun vara trovärdiga. 
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4.4 Enkätundersökning  
För att kartlägga hur pendlare på sträckan Västerås - Stockholm upplever 

klagomålshanteringen och kommunikationen från SJ:s sida då ett service failure uppstår 

valdes en deskriptiv undersökningsutformning. Målet med undersökningen var att skapa en 

bild av hur pendlare upplever den klagomålshantering som utförs av SJ efter ett service 

failure. Det är därför viktigt att beskriva hur SJ:s klagomålshantering uppfattas av pendlare 

för att kunna ge förslag på hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden. 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010, s.56-57) (Birks & Malhotra, 2006, s. 65) 

Enkätundersökningen var strukturerad och samtliga pendlare svarade på samma frågor för 

att resultatet av undersökningen skulle generera så sanningsenliga svar som möjligt. 

Frågorna var formulerade på ett klart och tydligt sätt för att minska risken för 

missuppfattning från pendlarnas sida. Ord eller formuleringar som kunde missförstås av 

pendlaren valdes bort, endast en fråga ställdes i taget och ledande frågor undveks i den 

skriftliga enkäten. (Christensen, et al., 2010, s.154)  

Enkätens utformning strävade efter att vara tilltalande för pendlaren genom att den använde 

en enkel layout. Enkäten trycktes i formatet A5 som en bok vilket innebar att enkäten var på 

fyra sidor men bara ett ark. Omfattningen på enkäten var därför inte allt för stor för att 

upprätthålla pendlarens uppmärksamhet och vilja att svara. Enkäten var även lätt att följa 

och instruktionerna tydliga så att missförstånd kunde undvikas. (Christensen, et al., 2010, 

s.163) Antalet enkäter som samlades in var 373 stycken, varav 74 stycken räknades till 

bortfall.  
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4.4.1 Målpopulation 
Undersökningens respondenter var pendlare som reser på sträckan Västerås – Stockholm. 

Målgruppen valdes eftersom förseningar och olika störningar som påverkar SJ:s tjänst 

drabbar pendlare svårt och gruppen kan inte i dagsläget byta till ett konkurrerande tågbolag. 

Urvalet blev därför att befinna sig på så många morgon- och kvällsavgångar som möjligt för 

att nå ut till ett representativt urval av pendlare på sträckan Västerås – Stockholm. För att få 

ett brett urval undersöktes obokade vagnar och första klass. I de obokade vagnarna sitter 

många pendlare med års eller månadskort därutöver finns det pendlare som reser i första 

klass. Urvalet är representativt för målpopulationen då de tågavgångar på vilka 

undersökningen genomfördes noggrant valts ut i samarbete med föreningen TiM Pendlare. 

Urvalet representerar därför dels de tågavgångar som flest pendlare reser med och dels är de 

tågavgångar på vilka pendlare drabbas värst vid störningar och förseningar då de förlorar tid 

och inkomst. Under genomförandet av undersökningen var det dock nio av respondenterna 

som inte tillhörde den valda målpopulationen. Det kan ha berott på att personerna inte 

uppmärksammade frågan eller att personerna ville framföra sina åsikter ändå. De nio 

respondenter som inte tillhörde målpopulationen gick direkt under borfall.  

4.4.2 Test av enkät 
För att försäkra att enkätens utformning, layout, struktur och frågeformuleringar inte skulle 

leda till missförstånd eller otydligheter genomfördes ett test av enkätens utformning, layout, 

struktur och frågeformuleringar (Birks & Malhotra, 2006, s.345). Testet av enkäten 

genomfördes på fem pendlare vid Västerås Centralstation den 6 maj 2011 kl. 16:30-17:00. 

Resultatet blev att några frågor fick modifieras och några alternativ specificeras.  

4.4.3 Bortfall  
De enkäter i vilka svar uteblev på någon utav frågorna 1, 6, 7, 7: OM NEJ, 8 och 9 räknades 

som bortfall. Då data skulle bearbetas framgick det att i fråga 7: OM NEJ av någon anledning 

inte var helt tydligt för pendlarna att endast ett alternativ skulle väljas. Fråga 7: OM NEJ 

resulterade därmed i att ett antal enkäter, som i övrigt var ifyllda korrekt, räknades till 

bortfall. Eftersom att pendlare missförstod frågan kan det berott på; 1) föregående frågor 4 

och 5 var fleralternativsfrågor och att missförstånd då skedde, eller att 2) pendlaren inte 

kunde ta ställning till de alternativ som gavs. 

I kapitel 6 Resultat & analys redovisades endast de 299 enkäter som var korrekt ifyllda. 

Anledningen till att endast de korrekt ifyllda enkäterna redovisas i uppsatsen är för att inte 

förvirra läsaren med ett skiftande antal respondenter på varje fråga. Därutöver ändrades inte 

resultatet anmärkningsvärt då alla enkätsvar redovisades tillsammans. Därför redovisas det i 

bilaga 5 dels diagram över endast korrekt ifyllda enkäter (299 stycken enkäter) men även 

diagram över samtliga enkäter, det vill säga data med inräknat bortfall (373 stycken enkäter).  
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4.4.4 Skalor  
I frågorna 1, 2 (”jag uppskattar antalet klagomål till”), 3, 10 (”till vilka avgångar har du bytt 

till i så fall?”) och 11 har en öppen fråga valts som svarsalternativ. Valet grundas i att 

pendlarna skulle ha frihet att kunna svara så precist som möjligt, samt för att undvika att 

styra pendlarens svar. Genom att ställa en öppen fråga kan dessutom den exakta spridningen 

i svaren redovisas genom att dela in dessa i klasser. Ett öppet alternativ ”Annat” har 

dessutom valts att läggas till i frågorna 4, 5 och 7 OM NEJ på grund av att pendlarna skulle 

ha möjlighet att svara så precist som möjligt. Att ge pendlarna möjlighet att själv ange ett 

alternativ gynnar undersökningen då pendlaren kan svara så precist som möjligt samtidigt 

som ett öppet alternativ kan resultera i att förslag på framtida arbete kan ges. (Christensen et 

al., 2010, s. 154- 155) 

I frågorna 4 och 5 valdes en flervalsskala. Pendlarna uppmanades att kryssa i alla de 

alternativ som de använde sig av. Valet grundas i att en flervalsskala möjliggjorde en 

redovisning av hur många pendlare som använde respektive alternativ. Genom att inte styra 

pendlaren till att välja till exempel endast ett alternativ kan varje alternativ jämföras med 

varandra. (Christensen et al., 2010, s. 160) 

I frågorna 6, 8 och 9 har en likert skala valts. Genom att välja en likert skala kan attityder till 

olika påståenden redovisas då pendlaren ombeds att ta ställning till ett antal påståenden. 

Valet grundas i att en likert skala möjliggör en redovisning av pendlarnas attityder gentemot 

de påståenden som ställs. (Christensen et al., 2010, s. 161) 

I frågorna 2 (aldrig), 7 och 7 OM NEJ har en nominal skala valts. Valet grundas i att 

pendlaren måste ta ställning och välja ett alternativ för att svaret sedan ska kunna 

klassificeras. I fråga 7 OM NEJ var tanken att pendlaren skulle ange endast ett alternativ, 

vilket också tydliggjordes i beskrivningen till frågan i enkäten. Tanken bakom att pendlarna 

skulle ta ställning till de alternativ som gavs var att kunna redovisa det främsta alternativet 

till varför pendlaren inte har bytt färdmedel. (Christensen et al., 2010, s. 157) 
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4.4.5 Genomförande av undersökning  
Avgångarna valdes efter kontakt med föreningen TiM Pendlares styrelse eftersom att det är 

flest pendlare på de avgångarna. Efter kontakt med Klas Bringert, som i sin tur kontaktade 

Jan Kyrk (Regionchef, SJ Affärsutveckling Regional), gavs tillstånd för att genomföra 

undersökningen och biljetter bokades samtidigt. För att visa på samarbete mellan 

Mälardalens Högskola och att SJ godkänt enkäten gavs även tillstånd till att använda SJ:s 

logga på enkäten. Undersökningen valdes att göras på tåget eftersom resan mellan Västerås 

och Stockholm tar cirka en timme och pendlaren hade då tid att fylla i en enkät under ett par 

minuter. I de fall där pendlaren inte hade en penna till hands kontaktades Mälardalens 

Högskolas rektor Karin Röding för att se om högskolan kunde tänka sig sponsra med pennor, 

vilket också var möjligt. Vidare använde undersökarna enhetliga kläder i form av kavaj och en 

bricka med ”Kundundersökning” och en med Mälardalens Högskolas logga på bars på 

vänster sida. Därutöver användes samma fras vid tillfrågandet av resenärerna; ”Hej, skulle 

du/ni vilja göra en kundundersökning för pendlare?” 

Vid utdelning av enkät kontaktades den ansvarige konduktören på tåg 783 mot Stockholm 

och för att kunna dela ut så många enkäter som möjligt delade undersökarna upp sig 

eftersom det inte gick att ta sig mellan alla vagnar. Någon minut efter avgång ropade 

konduktören ut via tågets högtalarsystem att ”studenter från Mälardalens Högskola kommer 

att genomföra en kundundersökning”. Tanken med utropet var att upplysa pendlarna om att 

undersökningen genomfördes av studenter och att syftet inte var för kommersiellt bruk. 

Enkäterna delades ut efter det att konduktören gått igenom tåget och kontrollerat biljetter för 

att inte skapa förvirring bland resenärerna.   

På tåg 783 genomfördes 158 enkäter och eftersom att intresset för att delta i undersökningen 

visade sig vara stort togs beslutet att genomföra cirka 25 enkäter på de kvarvarande tågen. 

Beslutet togs på grund av att det efter tåg 783 kvarstod nio tåg att undersöka och med den 

tidsåtgång som återstod till bearbetning, analys och resultat i baktanke så ansågs den tiden 

inte räcka till mer än 400 stycken enkäter. Samma procedur genomfördes på samtliga tåg. 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

Nedan redovisas ett schema på 

Figur 3. Schema för undersökning (egen bearbetn

  

ett schema på de tåg som enkätundersökningen genomfördes på:

. Schema för undersökning (egen bearbetning) 
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enkätundersökningen genomfördes på: 
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5 Behandlings- & analysplan av enkätundersökning 
Nedan följer en beskrivning av hur bearbetning och analys av den kvantitativa 
enkätundersökningen genomfördes i kapitel 6 Resultat & Analys.  

5.1 Restid 
Det första steget i analysplanen var att ta fram statistik och få ut ett medelvärde av antal år 

som pendlaren rest på sträckan Västerås – Stockholm. Genom att ställa fråga 1. ”Hur många 

år/månader har du pendlat på sträckan Stockholm – Västerås?” kunde ett medelvärde av 

antalet år tas fram. Medelvärdet av antalet år användes för att se hur länge pendlarna rest i 

genomsnitt med SJ. 

5.2 Klagomål  
Antalet klagomål användes för att analysera hur många pendlare som har lämnat in klagomål 

i relation till hur många pendlare som aldrig har lämnat in ett klagomål. Genom att ställa 

frågan 2. ”Hur många klagomål har du framfört till SJ under år 2010 och fram tills idag?” 

med svarsalternativen ”Aldrig” och ”Jag uppskattar antalet klagomål till” framgick det hur 

många pendlare som har framfört ett klagomål till SJ samt hur många som inte har framfört 

ett klagomål till SJ. En analys gjordes kring anledningar till varför pendlare lämnar in ett 

klagomål respektive inte lämnar in ett klagomål. Det analyserades även hur de klagomål som 

inte kommer till SJ:s kännedom påverkar organisationen. De klagomål som SJ inte får in blir 

till word-of-mouth. 

5.3 Restidsgaranti 
Genom att ställa fråga 3. ”Hur många gånger har du sökt om SJ:s restidsgaranti under år 

2010 och fram tills idag?” gick det att analysera hur många pendlare som har lämnat in en 

ansökan om restidsgaranti i relation till hur många pendlare som inte har lämnat in en 

ansökan om restidsgaranti. Detta gjordes för att kunna dra slutsatser mellan hur många som 

har sökt restidsgaranti och hur många som har lämnat in klagomål. 

5.4 Kanaler för klagomål 
Då det är viktigt för SJ att bli varse om pendlarnas åsikter måste SJ få in så många klagomål 

som möjligt. Därför ställdes frågan 4. ”Hur har du framfört ditt klagomål till SJ?”  

Resultatet redovisade hur pendlare föredrar att framföra sitt klagomål till SJ. Genom att be 

pendlaren att ange alla de alternativ som de använder då de framför ett klagomål 

analyserades vilka kanaler som är mest använda. På så sätt kan förslag senare ges på hur SJ 

kan arbeta med att förbättra de mest använda kanalerna ännu mer för att öka resenärens 

vilja att klaga.  
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5.5 Word-of-mouth 
Fråga 5. ”Om du har varit missnöjd hur har du framfört ditt klagomål, om det inte är till 

SJ?” ställdes för att kunna analysera genom vilka kanaler som pendlarna framför word-of-

mouth. Genom att undersöka och redovisa hur SJ:s pendlare sprider word-of-mouth och till 

vem de sprider word-of-mouth kunde en analys genomföras av vilka kanaler som är de tre 

mest använda bland pendlarna. Det är viktigt för SJ att veta till vem eller vad pendlarna 

främst sprider sina åsikter till för att kunna arbeta fram en strategi för att motverka negativ 

word-of-mouth. Därför samlades data in som tydliggjorde via vilka tre kanaler pendlare 

främst framför sina åsikter till andra än SJ. I de fall där pendlaren inte angav något alternativ 

analyseras det som att pendlaren inte sprider word-of-mouth. En analys av hur word-of-

mouth spreds beroende på om pendlaren lämnat in ett klagomål eller inte, gjordes för att se 

huruvida de pendlare som inte lämnar in klagomål spred mer word-of-mouth än de pendlare 

som lämnar in klagomål. SJ kan komma att utnyttja den informationen i sitt arbete för att 

öka klagomålsfrekvensen bland pendlare.  

5.6 Personalens kundbemötande 
Fråga 6. ”Vid förseningar, störningar eller andra problem agerar SJ:s personal”; där 

pendlaren skulle ta ställning till de fyra följande påståenden: ”A. Kompetent, B. Effektivt, C. 

Uppgivet, D. Professionellt”. Frågan ställdes för att kunna analysera hur SJ arbetar med 

employee recovery, samt hur välutbildad personalen är inom kundhantering för att de på 

bästa sätt ska kunna hantera missnöje och få resenärerna att känna sig tillfredställda.  

5.7 Pendlare i en Gisslanrelation 
Frågan 7. ”Har du under 2010 fram tills idag bytt färdmedel till ditt arbete eller din 

studieort?” där pendlaren kunde svara ”JA” eller ”Nej” ställdes för att kunna se exakt hur 

många pendlare som har bytt färdmedel och hur många som inte har bytt färdmedel. Frågan 

är kopplad till teori kring gisslanrelation och de pendlare som angav ”Nej” ansågs då vara i en 

gisslanrelation med SJ.  Fråga 7. Om NEJ; Varför har du inte bytt? ställdes sedan för att få 

reda på anledningen till att pendlaren inte bytt färdmedel och därför befinner sig i en 

gisslanrelation. Frågan ställdes även för att visa på de främsta anledningarna till varför 

pendlarna befinner sig i en gisslanrelation. Genom att analysera anledningarna och hur 

många pendlare som befinner sig i en gisslansituation kan SJ arbeta för att förbättra 

situationen för de pendlare som är gisslan. Risken är annars att pendlare i den situationen 

sprider negativ word-of-mouth. 
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5.8 Sju aktiviteter 
I fråga 8. ”Ta ställning till följande påståenden;” ombads pendlarna att ta ställning till 

följande påståenden: ”A) SJ erkänner vid förseningar att ett problem har uppstått, B) SJ ber 

om ursäkt för att förseningen eller andra störningar har uppstått, C) SJ visar förståelse för 

din situation som uppstår i samband med ett problem, D) SJ tar ansvar för dig som kund, 

F) SJ tar ansvar för förseningen eller störningen som har uppstått, G) SJ åtgärdar 

förseningen eller störningen som har uppstått, H) SJ ger garanti för att förseningen ska 

åtgärdas och G) SJ erbjuder kompensation som är rättvis i förhållande till förseningen eller 

störningen.” Påståendena grundas i de sju aktiviteterna inom customer recovery. En analys 

av SJ:s arbete med customer recovery i dagsläget enligt pendlarnas upplevelser genomfördes. 

Resultatet och analysen visar på huruvida SJ arbetar för att tillfredsställa sina pendlare och 

om SJ:s arbete med customer recovery kan bidra till att skapa främst kundlojalitet, men även 

återköpsintentioner bland pendlarna. Förslag utifrån analysen gavs sedan på vad SJ bör 

förändra, samt hur de kan förändra sitt arbete med customer recovery utifrån pendlarnas 

upplevelser. 

5.9 Hantering av åsikter 
Genom att undersöka vad i SJ:s klagomålsprocess som pendlarna anser är viktiga kan det 

analyseras hur SJ kan förändra sin klagomålshantering i framtiden utifrån pendlarnas 

värderingar. Frågan som ställdes var därför 9.  ”Hur viktigt tycker du nedanstående faktorer 

är i SJ:s arbete med att hantera dina klagomål?” De påståenden som pendlarna skulle ta 

ställning till och värdera var: ”A) Snabbare handläggningstid, B) Enklare att framföra 

åsikter, C) Rättvist behandlad och D) Möjlighet att påverka hantering av klagomål.” Frågan 

kopplas till fördelningsrättvisa, processrättvisa och interaktionsrättvisa. 

5.10   Förslag på klagomålshantering 
Genom att ge pendlarna en möjlighet till att själva ge förslag på förbättringar i frågan 11. ”Ge 

förslag på hur du tycker att SJ kan förbättra sitt sätt att arbeta med klagomål.” (Öppen 

fråga) kunde en analys göras av pendlarnas åsikter och förslag. Analysen kunde sedan 

utnyttjas vid utformningen av strategier på hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i 

framtiden. 
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5.11   Klagomålsbenägenhet – fyra tillvägagångssätt 
Fyra olika strategier för hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden har tagits 

fram genom att använda de förslag som pendlarna delgett. Strategierna grundas på de fyra 

klagomålsbenägenhetstyper; ”passiva”, ”frispråkiga”, ”ilskna” och ”aktivister”. De olika 

klagomålsbenägenhetstyperna blir synliga genom fråga 2, 4, 5 och 7. Fråga 2 visar om 

pendlaren klagar eller inte, här syns den ”passiva” klagomålsbenägenheten. Fråga 4 visar 

genom vilka kanaler pendlaren framför sina klagomål. Frågan visar dessutom om det finns 

pendlare som använder fler kanaler än andra pendlare. I fråga 4 kan ”aktivist” och ”ilsken” 

klagomålsbenägenhet bli synlig. Fråga 5 visar om och hur pendlarna sprider negativ word-of-

mouth, frågan visar även att ”frispråkig” klagomålsbenägenhet förekommer om det finns 

pendlare som inte sprider negativ word-of-mouth. Fråga 7 visar huruvida det finns pendlare 

som har bytt färdmedel, om så är fallet tyder det på att det finns ”ilsken” 

klagomålsbenägenhet. 

Genom att ge förslag på strategisk klagomålshantering baserad på de fyra 

klagomålsbenägenhetstyperna samt det klagomålsbeteende som följer varje typ ges förslag på 

hur SJ kan arbeta med klagomålshantering i framtiden. Enligt Dahlén & Lange (2009, 148) 

bör företag sträva efter att kundernas klagomål alltid kommer till företagets kännedom. De 

klagomål som inte kommer till SJ:s kännedom kan komma att leda till negativ word-of-

mouth. Det är därför viktigt för SJ att veta hur de ska arbeta för att öka klagomålsfrekvensen 

och genom att ta utforma olika strategier för respektive typ av pendlare kan SJ nå ut till fler 

pendlare.  Genom att öka klagomålsfrekvensen med hjälp av fyra olika strategier kan SJ få in 

fler klagomål och därför få en bättre bild av pendlarnas situation och vilka förbättringar och 

förändringar de skulle vilja se i framtiden. 

5.12    Anpassning av restider  
Eftersom att föreningen TiM Pendlare har ställt upp och samarbetat under uppsatsens gång 

har fråga 10. ”Har du under år 2010 och fram tills idag anpassat dina restider till då det 

fungerar bäst att pendla?” från dem tagits med. Frågan kommer att sammanställas och 

redovisas för föreningen TiM Pendlare och frågan kommer att visa hur många pendlare idag 

anpassar sina restider för att förenkla resan till och från arbete eller studieort. 

Frågan redovisas ej i uppsatsen.   
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6 Resultat & analys 

Nedan följer resultat och analys av data som enkätundersökningen genererade. I 

redovisningen av resultatet som följer är inte bortfall medräknat för att underlätta för 

läsaren. I bilaga 5 finns dels de diagram som analyseras i kapitel 6 resultat & analys, men 

även diagram över de fullständiga data som undersökningen resulterade i. Anledningen till 

att endast de korrekt ifyllda enkäterna redovisas nedan är att inte förvirra läsaren med 

skiftande antal, men även för att resultatet inte ändrades då alla enkätsvar redovisades 

tillsammans. 

6.1 Framförda klagomål till SJ 
I genomsnitt har pendlarna rest på sträckan i drygt fyra år. Undersökningen visar att 162 av 

299 pendlare aldrig har framfört ett klagomål till SJ och 137 har framfört klagomål under år 

2010 och fram tills den 9-11 maj 2011 då undersökningen genomfördes. Att ungefär hälften 

av pendlarna inte har framfört ett klagomål tyder på att en stor del av pendlarna tillhör 

klagomålsbenägenheten ”passiv”, då ett kännetecken för kategorin är att inte framföra 

klagomål eller åsikter. Att ungefär hälften av pendlarna har framfört ett klagomål tyder 

dessutom på att det finns pendlare som tillhör klagomålsbenägenheten ”frispråkig” då den 

kategorin anser att ett klagomål för med sig något positivt. I snitt har pendlaren lämnat in 

drygt tre klagomål men bland de som har klagat ligger snittet på drygt åtta klagomål. Det 

tyder därför på att SJ bör se över sin klagomålsprocess samt klagomålshantering för att öka 

antalet pendlare som framför klagomål, då det är viktigt att SJ lyssnar på sina pendlare och 

dessutom söker upp de problem som orsakar missnöje bland pendlare.   

Enligt SJ är en av anledningarna till att pendlare inte framför klagomål att pendlare inte vet 

om klagomålet kommer att behandlas eller leda till förbättring. Vidare är en annan viktig 

anledning enligt SJ att SJ-resenären inte delger sina klagomål på grund av att de tror att SJ 

redan är medvetna om problemet och att deras åsikt därför inte skulle vara av betydelse. 

(Bilaga 4) Vidare är det viktigt för pendlare att det blir enklare att framföra sina åsikter. 

Därutöver har många pendlare inte tid att klaga eftersom de redan på grund av att de pendlar 

har lite tid med familj som en av pendlarna uttrycker sig; ” - vad hjälper det att klaga när jag 

får mindre tid med min familj, skadan har redan skett.” (Bilaga 7).  Dessutom är det flera 

pendlare som anser att det allt för sällan får svar när de klagar som en annan pendlare 

uttrycker sig; ”- Responsen är viktig - att man vet att de noterat ens klagomål och försöker 

göra något åt dem.” (Bilaga 7) Anledningarna till att 162 pendlare av 299 aldrig har framfört 

ett klagomål till SJ verkar således bero på flera anledningar av vilka några SJ är medvetna 

om. Det tyder även på att SJ behöver arbeta på att visa att åsikter och klagomål är välkomna. 

Vidare räcker det inte bara att uppmuntra pendlare till att lämna in klagomål, utan företaget 

behöver dessutom visa att klagomål leder till konkreta förbättringar. (Bilaga 5, Diagram 1) 
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år 2010 och fram tills den 9-11 maj 2011. Av de 183 pendlare som ansökt om restidgaranti har 

72 aldrig klagat och 111 klagat till SJ

klagat men ansöker om restidsgaranti. 

6.3 Kanaler  
Undersökningen visade på att av de 137 pendlare som har angett att de framfört klagomå

SJ så har 65 pendlare angett att de framför klagomål via formulär på 

som tidigare nämnt att resenären i första hand kan

webbplatsen (Bilaga 4), vilket resultatet även visar att så är fallet. 58 av

angett att de framför klagomål via e

klagomål till tågpersonal. Det tyder på att SJ bör arbeta vidare med och vidareutveckla 

formuläret på webbplatsen för att motivera ännu fler att framfö

137 pendlare har angett att de framför klagomål till tågpersonal betonar vikten av att SJ 

utbildar och informerar sin personal för att de ska kunna hantera de klagomål som kommer 

till personalens kännedom. 

kundbemötande samt att de utökar frontpersonalens befogenheter för att olika situationer 

ska kunna lösas så fort som möjligt på plats. (

arbeta med och förbättra employee recover

pendlarna ska få rätt stöd och befogenheter att kunna agera på det sätt som tillfredsställer 

pendlarnas behov av information, kompensation och uppmärksamhet

veta exakt hur de ska agera i o

har. Tågpersonalen bör ha god kännedom kring hur de förväntas hantera missnöjda kunder 

samt hur ska de hantera de klagomål som de ta

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 Antal pendlare som har 
ansökt om restidsgaranti som  
aldrig klagat / har klagat

I genomsnitt har varje pendlare lämnat in närmare nio ansökningar om restidsgaranti under 

11 maj 2011. Av de 183 pendlare som ansökt om restidgaranti har 

ch 111 klagat till SJ. Det visar vidare på att det finns pendlare som 

men ansöker om restidsgaranti. (Bilaga 5, Tabell 1) 

(Diagram 23, Bilaga 5) 

Undersökningen visade på att av de 137 pendlare som har angett att de framfört klagomå

SJ så har 65 pendlare angett att de framför klagomål via formulär på webbplats

som tidigare nämnt att resenären i första hand kan framföra klagomål via formulär

), vilket resultatet även visar att så är fallet. 58 av

angett att de framför klagomål via e-post och 52 av 137 pendlarna angav att de framför 

klagomål till tågpersonal. Det tyder på att SJ bör arbeta vidare med och vidareutveckla 

för att motivera ännu fler att framföra sina klagomål

137 pendlare har angett att de framför klagomål till tågpersonal betonar vikten av att SJ 

utbildar och informerar sin personal för att de ska kunna hantera de klagomål som kommer 

till personalens kännedom. Företaget beskriver hur de utbildar sin personal inom 

kundbemötande samt att de utökar frontpersonalens befogenheter för att olika situationer 

ska kunna lösas så fort som möjligt på plats. (Bilaga 4) Det är viktigt att SJ fortsätter att 

employee recovery. Det för att frontpersonal som arbetar närmast 

få rätt stöd och befogenheter att kunna agera på det sätt som tillfredsställer 

pendlarnas behov av information, kompensation och uppmärksamhet. 

veta exakt hur de ska agera i olika typer av situationer och vilken grad av handlingsfrihet de 

ha god kännedom kring hur de förväntas hantera missnöjda kunder 

samt hur ska de hantera de klagomål som de tar emot. Det är av stor vikt att de klagomål som 
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framförs till tågpersonal går vidare upp i organisationen 

tydlig bild av hur situationen ser ut samt vad som behöver förbättras. 

tredje största kanalen via vilka pendlare 

tågpersonalen förbättra kunskap

spridning på vilka kanaler som respondenterna väljer att framföra sina klagomål genom 

tyder på att det finns pendlare som tillhör klagomålsbenä

som skiljer de två kategorierna från varandra är deras benägenhet till att sprida negativ 

word-of-mouth. (Bilaga 5, Diagram 2)

6.4 Word-of-mouth 

   

I ovanstående diagram visas en jämförelse mellan pendlare som aldrig fram

de som gjort det. Diagrammet visar att det inte skiljer sig signifikant mellan pendlare som 

aldrig framfört klagomål och de som gjort det. Resultatet innebär att word

oberoende av om pendlaren framför klagomål eller inte. 
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Diagram 4 visar att det är 29 av 2

att det är 270 av 299 pendlare som sprider word

negativ word-of-mouth stärker antagandet om att det

klagomålsbenägenheten ”frispråkig

negativ word-of-mouth om företag. Spridningen av kanalval för negativ word

stärker antagandet om att det finns pendlare som tillhör

och ”ilsken” då en analys kan 

för spridning av word-of-mouth, medan andra respondenter endast angett ett alternativ. 

att information som sprids via wo

påverka existerande kunder och potentiella kunder

spridningen av word-of-mouth främst till de tre grupperna.

klagomål för att i längden förhindra negativ word

diagram 4 är att pendlarna främst framför negativ word

andra pendlare. Negativ word

personer än positiv word-of-mouth. Därför är det viktigt för SJ att arbeta för att öka den 

positiva word-of-mouth som sprids och samtidigt minska den negativa information som 

sprids främst till de tre grupperna. 

6.5 Kompetent personal
Undersökningen visar att 116 

kompetent. Det är även 76 pendlare

till huruvida SJ:s personal agerar kompetent. Det var dessutom 57 

avstånd till påståendet. Resultatet visar därmed att en stor del av 

med påståendet, det är dock spridda åsikter vilket kan bero på att 

bemötta på olika sätt av personal
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Diagram 4 visar att det är 29 av 299 pendlare som inte sprider word-of-mouth vilket innebär 

att det är 270 av 299 pendlare som sprider word-of-mouth. Att 29 pendlare inte sprider 

mouth stärker antagandet om att det finns pendlare som tillhör 

rispråkig”, då den kategorin har låg benägenhet till att sprida 

mouth om företag. Spridningen av kanalval för negativ word

stärker antagandet om att det finns pendlare som tillhör klagomålsbenägehet

kan göras kring att vissa pendlare angett fler alternativ till kanaler 

mouth, medan andra respondenter endast angett ett alternativ. 

via word-of-mouth inte ska skada SJ:s rykte

påverka existerande kunder och potentiella kunder, behöver SJ arbeta för att minska 

mouth främst till de tre grupperna. Det räcker därmed inte att få in 

förhindra negativ word-of-mouth. En viktig aspekt som framgår av 

pendlarna främst framför negativ word-of-mouth till vänner, familj och 

egativ word-of-mouth sprids dessutom med högre hastighet och till fler 

mouth. Därför är det viktigt för SJ att arbeta för att öka den 

mouth som sprids och samtidigt minska den negativa information som 

sprids främst till de tre grupperna. (Bilaga 5, Diagram 4) 
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Personalen kan uppfattas på olika sätt beroende på hur allvarlig situationen som har uppstått 

är. Det kan vara en anledning till att varför pendlarens åsikt varierar. (Bilaga 5, Diagram 5)  

6.6 Effektiv personal 
Undersökningen visar tydligt att större delen av pendlarna inte upplever att SJ:s personal 

agerar effektivt, dock till olika grad. Det är endast 12 pendlare av 299 som instämmer helt 

med att SJ:s personal agerar effektivt. Här kan återigen ses skillnad på hur pendlare har 

upplevt personalens beteende och anledningen till spridning beror troligen på att pendlarna 

har utsatts för olika typer av situationer. Resultatet tyder på att företaget kan arbeta mer med 

kundbemötande samt öka handlingsfriheten för personalen. SJ säger själva att de utbildar sin 

personal i kundhantering samt att personalen har vissa befogenheter att ta till för att kunden 

ska bli nöjd. (Bilaga 4) En annan anledning till spridningen av åsikter kan vara att pendlare 

har olika uppfattningar om vad som är effektivt.  (Bilaga 5, Diagram 6) 

6.7 Uppgiven personal 
113 pendlare av 299 instämmer delvis med att SJ:s personal agerar uppgivet. Det tyder på att 

personalen inte vet hur de ska hantera de situationer som kan uppstå. Det är viktigt att arbeta 

för att förbättra personalens förutsättningar att hantera olika situationer och olika typer av 

resenärer. SJ:s personal kan uppfattas olika av pendlarna beroende på personalens olika 

personlighetstyper, hur länge de har arbetat på SJ och yttre omständigheter. Personalen 

måste ha kunskap att kunna hantera olika situationer. SJ beskriver att deras personal har 

kunskapen men resultatet visar att en stor del pendlare ändå upplever att personalen agerar 

uppgivet.  (Bilaga 5, Diagram 7) 

6.8 Professionell personal 
Undersökningen visar att 114 pendlare av 299 instämmer delvis med att SJ:s personal agerar 

professionellt. En del av pendlarna uppfattar personalen som professionell vilket tyder på att 

de utbildningar som personalen genomgår har gett resultat. Personalen uppfattas på ett 

professionellt sätt. Undersökningen visar dock att det är 80 pendlare som har angett varken 

eller på påståendet att personalen agerar professionellt. Det är även 49 pendlare som delvis 

tar avstånd och 29 som helt tar avstånd till påståendet. Att det är skilda meningar kring 

påståendet kan bero på att pendlarna har upplevt olika typer av situationer eller 

personligheter när det kommer till personalen. (Bilaga 5, Diagram 8) 
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6.9 Byte av färdmedel 
Undersökningen visar att 60 av 299 pendlare har bytt färdmedel till sitt arbete eller 

studieort, det är således 239 av 299 pendlare som inte har bytt färdmedel. Resultatet tyder på 

att 239 pendlare av 299 kan befinna sig i en gisslanrelation då de under år 2010 och fram till 

den 9-11 maj 2011 inte har bytt färdmedel till sitt arbete eller studieort. (Bilaga 5, Diagram 9) 

Den främsta anledningen till att pendlarna inte har bytt färdmedel är främst för att andra 

färdmedel är tidskrävande, därefter kommer anledningen att tåg är bekvämt och efter det har 

50 pendlare angett annat. Under annat har de flesta av pendlarna angett att det inte finns 

några andra alternativ än tåg och att de kan arbeta på tåget. Ett fåtal angav att de inte äger 

någon bil och vägrar skaffa en på grund av tågkrångel. Resultatet visar på att många av 

pendlarna är beroende av SJ:s tjänst och har idag inget annat alternativ till att resa med SJ. 

Det innebär att många pendlare befinner sig i en gisslanrelation med SJ och stannar därmed 

hos SJ trots att de är missnöjda. Att det är 60 pendlare som bytt färdmedel stärker 

antagandet kring att det finns pendlare med klagomålsbenägenheten ”ilsken” då den 

kategorin har intentioner att byta färdmedel. (Bilaga 5, Diagram 10)   

6.10   Erkänner 
71 av pendlarna instämmer helt medan 139 instämmer delvis i påståendet om att SJ erkänner 

att problem har uppstått vid förseningar eller andra störningar. 23 pendlare svarade varken 

eller, 57 tar delvis avstånd och 9 tar helt avstånd. Enligt resultatet uppfyller alltså SJ den 

första aktiviteten inom customer recovery. (Bilaga 5, Diagram 11) 

6.11   Förståelse 
Pendlarna visade delade meningar gällande om SJ vid problem visar förståelse för 

pendlarens situation. Det är dock betydelsefullt att företaget kan visa ännu mer empati för 

pendlarnas situation. Eftersom det är viktigt enligt SJ att visa förståelse för resenärerna är 

det negativt att pendlarna inte upplever en tydlig empati från företagets sida. Det innebär att 

SJ inte uppfyller den andra aktiviteten. Därför kan de bli tydligare i sin kommunikation av 

empati. (Bilaga 5, Diagram 12)  

6.12   Ursäkt 
Undersökningens resultat visar att 79 pendlare instämmer helt med påståendet att SJ ber om 

ursäkt för att förseningen eller störningen har uppstått, samtidigt är det 142 pendlare som 

instämmer delvis med påståendet. SJ kan dock arbeta för att kontinuerligt be om ursäkt och 

på så sätt få över fler till att instämma fullt ut. I och med att en majoritet instämmer i 

påståendet uppfyller SJ den tredje aktiviteten där företaget bör be om ursäkt för det 

uppstådda problemet. (Bilaga 5, Diagram 13) 
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6.13   Ansvar för kunden 
70 av pendlarna har valt att ta helt avstånd från påståendet och 93 svarade att de tar delvis 

avstånd från påståendet om SJ tar ansvar för kunden. 66 pendlare har svarat varken eller och 

56 har svarat instämmer delvis medan 14 instämmer helt. Resultatet visar på att SJ inte 

infriar den fjärde aktiviteten där företaget bör ta ansvar för kunden. Det totala resultatet 

innebär att ta ansvar för kunden är något som SJ kan arbeta på att förbättra. (Bilaga 5, 

Diagram 14) 

6.14   Ansvar för försening och störning 
Enligt 58 av pendlarna har SJ inte tagit ansvar för de förseningar eller störningar som har 

uppstått eftersom de svarat att de tar helt avstånd. Det är dessutom 107 pendlare om har 

angett att de tar delvis avstånd från påståendet. Resultatet visar därmed att pendlarna inte 

instämmer med att SJ tar ansvar för de förseningar och störningar som uppstår. Det tyder på 

att pendlare inte vill höra att SJ skyller ifrån sig vid förseningar eller störningar, de vill att SJ 

tar på sig ansvaret. Därmed uppfyller SJ inte den fjärde aktiviteten och SJ måste således ta 

ansvar för förseningen. (Bilaga 5, Diagram 15) 

6.15   Åtgärder  
108 av pendlarna tar delvis avstånd och 67 pendlare tar helt avstånd från påståendet om att 

SJ ger garanti för att förseningen eller störningen ska åtgärdas. 58 pendlare har valt att svara 

instämmer delvis och 59 har svarat varken eller. Det innebär att SJ behöver bli tydligare i hur 

de kommunicerar de åtgärder de sätter in för att åtgärda förseningen eller störningen. 

Intressant hade varit att veta vilka problem som åtgärdats enligt de 58 som instämmer delvis 

i att SJ åtgärdar problem. Ett problem för företaget är att de tvingas köra på en räls som de 

själva inte underhåller och kan således inte åtgärda de fel som de vet om. Det finns alltså en 

del störningar som SJ inte kan råda över, vilket också innebär att det finns problem som inte 

kan åtgärdas. Det intressanta är då hur SJ kan arbeta för att öka förståelsen bland pendlarna. 

Det är även viktigt att SJ i de situationer som de själva inte kan åtgärda har en plan för hur de 

kan göra det bästa av situationen. SJ säger att de vid stora störningar alltid ringer upp, 

sms:ar eller informerar sina resenärer på webbplatsen. SJ säger samtidigt att de främst 

kontaktar resenärerna då det är SJ som har orsakat problemet. Vidare finns problem som SJ 

kan åtgärda till exempel trasiga toaletter eller kaffeautomater. Genom att utnyttja samma 

process att kontakta resenärer oavsett vem eller vad som har orsakat problemet kan SJ 

åtgärda problemet till en viss grad. SJ uppfyller därmed inte den femte aktiviteten. (Bilaga 5, 

Diagram 16) 
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6.16   Garanti för åtgärder 
77 pendlare har valt att helt ta avstånd från påståendet om att SJ ger garanti för att 

förseningen eller störningen ska åtgärdas. 82 pendlare har svarat att de tar delvis avstånd och 

84 pendlare har valt att svara varken eller. Det kan innebära olika saker, att de inte vet, att de 

valt att inte ta ställning i frågan, men också att de varken instämmer eller tar avstånd från 

påståendet. 46 pendlare instämmer delvis och 10 instämmer helt i påståendet. Resultatet blir 

att eftersom majoriteten tagit avstånd bör SJ ställa krav på sig själva och Trafikverket för att 

de ska kunna ge garanti gentemot pendlarna att de kommer åtgärda problemet. Därför 

uppfyller inte SJ i nuläget den sjätte aktiviteten där företaget bör åtgärda problemet. (Bilaga 

5, Diagram 17) 

6.17   Kompensation 
5 pendlare valde att svara att de instämmer helt i påståendet och 54 svarade att de instämmer 

delvis. 54 stycken har valt varken eller och 69 pendlare tar delvis avstånd. Eftersom att 117 

pendlare tar helt avstånd från påståendet blir resultatet att SJ inte erbjuder en rättvis 

kompensation. SJ infriar därmed inte den sjunde aktiviteten och det är kritiskt att SJ ser över 

sin kompensation eftersom pendlarna är missnöjda med den kompensation de idag erhåller. 

(Bilaga 5, Diagram 18) 

6.18   Handläggningstid 
80 stycken av pendlarna anser att det är mycket viktigt och 137 anser att det är viktigt för SJ 

att ha snabbare handläggningstid. 65 pendlare har svarat varken eller. 14 pendlare har angett 

att det är oviktigt och 3 mycket oviktigt med snabbare handläggningstid.  Resultatet tyder på 

att pendlarna anser att det är viktigt att SJ arbetar med att att korta ner handläggningstiden 

för varje ärende. Eftsom företaget själva nämner att  det är viktigt för resenären att 

klagomålshanteringen går fort och att resenären får ett snabbt svar. (Bilaga 4) SJ är därmed 

medvetna om att resenären vill få en snabb respons. (Bilaga 5, Diagram 19) 

6.19   Framförande av åsikter 
Enligt 95 stycken av pendlarna är det mycket viktigt att det blir enklare att framföra sina 

åsikter och 119 pendlare anser att det är viktigt. 73 pendlare har svarat varken eller. 9 

pendlare anser att det är oviktigt och 3 mycket oviktigt. SJ bör göra det så enkelt som möjligt 

för sina kunder att klaga. (Bilaga 5, Diagram 20) 
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6.20   Rättvis behandling 
För 152 stycken av pendlarna är det mycket viktigt att de blir rättvist behandlade och 116 

anser att det är viktigt. 29 svarade varken eller och 3 svarade att det är oviktigt. Ingen 

svarade att det är mycket oviktigt. (Bilaga 5, Diagram 21) Resultatet visar att det är viktigt för 

pendlarna att de blir rättvist behandlade. Enligt SJ är de medvetna om att deras resenärer 

önskar bli rättvist behandlade och bör därför arbeta vidare med att se till att pendlarna 

känner sig rättvist behandlade i klagomålshanteringsprocessen. (Bilaga 4) 

6.21   Påverka hantering av klagomål 
66 stycken av pendlarna svarade att det är mycket viktigt för dem att ha möjlighet att påverka 

hanteringen av klagomål och 134 svarade att det är viktigt. 83 stycken av pendlarna svarade 

”varken eller”. 14 stycken tycker att det är oviktigt och 2 pendlare anser att det är mycket 

oviktigt. (Bilaga 5, Diagram 22) Resultatet visar på att det är viktigt för pendlarna att kunna 

påverka hanteringen av klagomål. SJ kan alltså ta in synpunkter på hur pendlarna vill 

framföra sina klagomål eller åsikter för att kunna möta pendlarnas efterfrågan att påverka.  

6.22   Förslag från pendlare 
Pendlarna hade möjlighet att komma med förslag på hur SJ skulle kunna förbättra sin 

klagomålshantering. De förslag som pendlarna kom med var till exempel snabbare 

handläggningstid. Att få respons och återkoppling gällande klagomål är viktigt för pendlarna. 

En pendlare menar att ”Ersättningen är marginell och jag har inte ens fått svar på mina 

enda begäran om ersättning i samband med att kontaktledningarna drogs ned” (Bilaga 7). 

Flera av pendlarna anser att SJ ska sluta med att skylla ifrån sig och lägga skulden på andra 

aktörer. SJ måste börja ta mer eget ansvar. ”En i resebutiken sa att förseningarna under 

vintern beror på djur som kommer upp på spåren. Jag frågade då hur det skulle åtgärdas 

under vintrarna och hon svarade att SJ inte kan göra något åt och därmed kommer 

förseningarna att kvarstå varje vinter. Den här förklaringen har jag aldrig hört någon 

annanstans. Är alla inom SJ informerade om orsakerna till förseningarna? Och hur många 

gånger har man inte stått och väntat i kylan (vintern) på tåget och tiden har skjutits upp 10 

min i taget för att sen ställas in? hur kan det bli så? bättre information och smidigare 

ersättningar!!!” (Bilaga 7).  

Pendlarna ansåg att SJ bör förbättra sin webbplats, göra det lättare att hitta information och 

finna ett smidigare sätt att lämna in klagomål. Webbplatsen bör även införa en 

förslagsbrevlåda där resenärer kan lämna in sina synpunkter. De enkäter som finns på 

hemsidan bör göras enklare och mer anpassade för pendlare. Med tanke på att pendlaren 

med månadskort måste fylla i alla resor de har åkt bör SJ införa en tjänst där pendlarnas 

resor sparas och där ska de kunna gå tillbaks och kolla historik. När det gäller förseningar 
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kan SJ skapa en applikation till mobiler där information om förseningar når pendlaren på ett 

mycket snabbare och effektivare sätt. (Bilaga 7) 

När det uppstår en kris så gav pendlarna förslag om att SJ center borde sätta in mer personal 

för att på ett bättre sätt vara bemannade så att de kan svara i telefon och hålla pendlarna 

informerade. Genom att förbättra informationsflödet skulle pendlare vara mer förstående 

gällande situationen som har uppstått. Ett förslag handlade om att förse personal med bättre 

information på stationen om vad som har hänt och vad som kommer att hända så att 

personalen kan föra vidare informationen till pendlaren. Att svara konstant ”Det är ett 

problem, tyvärr har jag ingen info om det men återkommer” (Bilaga 7) är verkligen ett 

problem och det bör undvikas . Genom att anställa mer personal kan bättre service ges då 

brist på personal leder till att servicen blir lidande.  Samtidigt kan servicekunnigheten bland 

personalen förbättras genom att sträva efter att anställa personal med bättre initiativ och 

improvisationsförmåga när störningar uppstår. (Bilaga 7) 

Pendlarna ansåg också att SJ borde ha bättre beredskap och en handlingsplan gällande de 

situationer som skulle kunna uppstå och samtidigt vara snabbare på att försöka få fram 

alternativa transportmedel som till exempel ersättningsbussar eller ersättningståg. Många av 

förslagen handlade om priser och kompensation. Som till exempel sänkta priser som 

kompensation vid förseningar eller inställda tåg och sänka priser i allmänhet. En utav 

pendlarna ansåg att det är ” För dyrt och man kan inte lita på ifall tåget går i tid” (Bilaga 7). 

Ett annat förslag gällande kompensation var att kundtjänst på centralen borde ge ut 

kompensation på plats och samma sak skulle gälla ombord på tågen. (Bilaga 7) 

Ett sätt att ständigt kunna få in klagomål är genom enkäter på tågen. Alla pendlare klagar 

inte lika ”öppet”, men genom att erbjuda enkäter på tågen kan SJ få in fler röster och få fler 

pendlare att känna sig hörda. På så sätt kan ombordpersonalen värdera ifall klagomålet kan 

tas hand om på plats eller om det ska skickas vidare till högre ledning. Pendlarna ansåg att SJ 

och politikerna som bestämmer och bär ansvaret bör bemöta klagomålen. I dagsläget är det 

ombordpersonalen på tågen som får ta emot all kritik men de som egentligen bär ansvaret 

"gömmer sig". Högre chefer ska vara anträffbara och ta emot klagomål för att de ska förstå 

hur allvarliga problemen är och för att de ska kunna åtgärda problemen. (Bilaga 7) 
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7 Förslag till förbättrad klagomålshantering 
Nedan presenteras förslag och slutsatser som har dragits med utgångspunkt i den tidigare 

behandlade teorin, SJ:s klagomålshantering, och analys av enkätundersökningen.  

En övergripande slutsats som dragits från undersökningen är att pendlarna vill bli hörda. SJ 

måste visa att de lyssnar till pendlarnas åsikter och att de tar till sig av åsikterna. Det är av 

stor vikt att företaget visar vad de gör för att förbättra och förändra situationen för pendlare 

på sträckan Västerås- Stockholm. Pendlarna visar förståelse för SJ:s situation när det 

kommer till kvaliteten av de svenska järnvägarna samt väder och vind, nu är det upp till SJ 

att visa förståelse för pendlarna och deras situation. Det finns situationer och problem som 

SJ inte kan åtgärda, men det är då upp till dem att arbeta med andra faktorer som leder till 

nöjda kunder.  

• Sträva efter att få in fler klagomål. 

Då över hälften av pendlarna inte har framfört ett klagomål är det viktigt att öka antalet 

klagomål, så att pendlarnas åsikter kommer till kännedom. De klagomål som inte kommer till 

SJ:s kännedom försämrar relationen till pendlarna eftersom att ledningen inte är medveten 

om pendlarnas situation och därför inte kan åtgärda problem och missnöje som finns. SJ bör 

därför arbeta med att förtydliga att klagomålen hanteras och att de leder till förbättringar.  

• Motverka negativ word-of-mouth. 

Det framgick att pendlare främst sprider word-of-mouth till vänner, familj och andra 

pendlare. Företaget måste därför arbeta på att förbättra och förenkla klagomålsprocessen och 

minska spridningen av negativ word-of-mouth till de tre grupperna. I de fall då SJ kan få de 

pendlare som vanligtvis framför sina klagomål och åsikter till de tre ovanstående grupperna 

att framföra klagomålen till företaget, kan en bättre bild av pendlarnas situation skapas. 

Därför är det viktigt att SJ är medvetna om hur pendlarna upplever klagomålsprocessen för 

att det ska kunna leda till förbättringar.  

• Implementera en mer användarvänlig klagomålsprocess. 

För att kontinuerligt kunna arbeta fram strategier och lösningar på problem som dyker upp 

är det av stor vikt att ta del av så många klagomål som möjligt. Genom att implementera en 

mer användarvänlig process för pendlaren att framföra sin åsikt skulle det bli möjligt för SJ 

att få in så många klagomål som möjligt. Blir det enklare att klaga kommer antalet klagomål 

som de får in att öka. Genom att SJ visar på att klagomålen leder till förbättringar kommer 

spridningen av word-of-mouth långsiktigt att minska. Det är därför viktigt att pendlarna 

känner sig delaktiga i förbättringarna i form av olika kampanjer och rapporter som innehåller 

förslag från pendlare. Kampanjer i form av affischer på tågen och i tidningen Kupé där olika 

förslag på förbättringar från pendlare presenteras. Pendlarna ska kunna relatera till de 
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förslag som presenteras och känna att SJ har tagit till sig av förslagen och att förändringar 

sker. Först då kan pendlarna känna sig delaktiga i SJ:s förbättringsprocess.  

• Utöka samarbetet med föreningen TiM Pendlare. 

Ett förslag läggs för att få in fler klagomål och åsikter från pendlare på sträckan Västerås-

Stockholm genom att utöka samarbetet med föreningen TiM Pendlare. Genom ett utökat 

samarbete med föreningen skulle SJ få ökad förståelse för pendlarnas situation och kunna 

bevisa för pendlarna att SJ vill förbättra situationen genom att lyssna och agera. Samarbetet 

skulle visa på att SJ inte slår ifrån pendlarnas åsikter utan att de stöttar pendlarna genom att 

agera och förbättra. Därutöver är det till fördel om de tar initiativ till möten med föreningen 

TiM Pendlare eftersom det skulle visa på en vilja från SJ:s sida att förändra och förbättra. Om 

SJ därtill stöttar föreningen genom förslagsvis marknadsföring kommer det stärka relationen 

mellan SJ och pendlarna.   

• Utnyttja ansökan om restidsgaranti. 

Ett annat förslag är att utnyttja ansökan av restidsgaranti för att öka antalet klagomål. I 

ansökan av restidsgarantin skulle därför en ruta där resenärer kan framföra klagomål finnas. 

På så sätt kan SJ öka antalet klagomål som kommer till SJ:s kännedom eftersom pendlare 

lämnar in fler ansökningar om restidsgaranti än klagomål.  

• Utöka kanalval för framförande av klagomål. 

Pendlarna ska kunna lämna in klagomål via olika kanaler för att göra det så enkelt som 

möjligt. Förslag på hur klagomål kan lämnas in är; formulär ombord på tåg och tågpersonal 

med befogenhet att ta emot klagomål samt föra klagomålen vidare upp i organisationen. SJ 

bör även förbättra de kanaler via vilka pendlarna mest frekvent framför sina klagomål idag. 

Webbplatsen kan förbättras genom att göra det enklare för pendlaren att hitta formulären 

och genom att göra det enklare att fylla i formuläret. Vidare förslag är att vid lanseringen av 

en mobil applikation bör den innehålla en funktion där pendlaren kan framföra klagomål.  
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• Personalutbildningar med mer inriktning mot klagomålshantering. 

Det är viktigt för SJ att de ständigt arbetar med att förbättra tågpersonalens kunskaper inom 

kundbemötande, klagomålshantering, ökade befogenheter att agera samt en ökad 

handlingsfrihet eftersom att pendlare väljer att framföra sina klagomål till tågpersonal. En 

slutsats är därför att SJ:s personalutbildningar i dagsläget är bra men att de kan inriktas mer 

mot kunskap inom klagomålshantering. Genom fortsatt kontinuerlig utbildning av personal 

kan företaget i framtiden bli bättre på att hantera olika slags situationer på ett kompetent, 

effektivt och professionellt sätt. SJ:s personal behöver tydliga direktiv för att kunna agera så 

effektivt som möjligt när svåra situationer uppstår. Det är även viktigt att personalen blir 

informerade om den situation som har uppstått för att kunna förmedla det snabbt till 

resenärerna. Vidare behövs utnämnda chefer som är väl insatta i service recovery på de 

avdelningar som idag hanterar klagomål. Det är därför av stor vikt att SJ:s tåg- och 

frontpersonal för klagomål vidare upp till ledningen för att de ska bli informerade om 

situationen.  

• Förbättra situationen för pendlare som befinner sig i en gisslanrelation. 

Det är viktigt att SJ arbetar för att förbättra situationen för de pendlare som är ”gisslan” och 

som därför inte har något alternativt färdmedel. Om de pendlare som enbart stannar hos SJ 

på grund av att SJ är deras enda alternativ, är missnöjda, ökar risken för att negativ word-of-

mouth sprids. 

I analysen av resultatet framgick det att SJ uppfyller två av sju aktiviteter inom customer 

recovery. De två aktiviteter av sju som uppfylls är den första aktiviteten (erkännande) och 

den tredje aktiviteten (ursäkt). Det är därför mycket viktigt att SJ arbetar för att uppnå och 

uppfylla alla sju aktiviteter inom customer recovery för att öka lojaliteten bland pendlare. SJ 

bör därför bli bättre på att: 

1. Åtgärda problem 

2. Ge garanti för åtgärdning av problem 

3. Ta ansvar för problem och för sina kunder 

4. Visa förståelse 

5. Erbjuda en mer rättvis kompensation  
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Enligt pendlarna är följande fyra faktorer i klagomålshanteringsprocessen viktiga: 

1. Snabb handläggningstid av klagomål 

2. Enklare att framföra åsikter 

3. Rättvis behandling 

4. Möjlighet till att påverka hantering av klagomål.  

I dagsläget är SJ dåliga på att återkoppla och många av pendlarna framförde synpunkter på 

att de ville ha en bättre återkoppling på sina ärenden. Därför måste företaget sträva efter att 

hantera alla de klagomål och åsikter som kommer till deras kännedom för att pendlarna ska 

känna att det lönar sig att klaga. Ett stort problem idag är att SJ inte kan hålla de 

handläggningstider som satts upp. Kapaciteten måste därför utökas genom att förslagsvis 

införa ett regionalt kundcenter för att komma närmare sina pendlare. Ett regionalt 

kundcenter skulle arbeta med frågor kring klagomål, kundservice och ansökan om 

restidsgaranti.   

7.1 Förslag för Passiva 
För att få in åsikter och klagomål från ”passiva” pendlare måste SJ motivera dem till lämna in 

klagomål och förenkla klagomålsprocessen. Det ska vara så enkelt som möjligt att framföra 

klagomål då den ”passiva” pendlaren ifrågasätter om det är värt tiden som det tar att klaga i 

förhållande till konsekvenserna av klagomålet. Exempel på hur SJ kan motivera de ”passiva” 

pendlarna till att klaga kan vara att placera enkäter på tåget och införa en idébox ombord på 

tågen. Förslagen leder till att det skulle bli enklare att klaga för de ”passiva” pendlarna. De 

”passiva” pendlarna har dock mindre benägenhet till att klaga och till att sprida negativ 

word-of-mouth om företaget och är därför ingen större risk för SJ. Trots det är de ”passiva” 

pendlarnas åsikter väldigt viktiga eftersom de kan ha en annan syn på SJ:s tjänst än de andra 

klagomålsbenägenhetstyper som finns.  
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7.2 Förslag för Frispråkiga 
”Frispråkiga” pendlare klagar aktivt men har mindre benägenhet till att sprida negativ word-

of-mouth om SJ.  Den här typen av pendlare anser att klagomål leder till något positivt både 

för de själva och för SJ. Därför bör SJ uppskatta de ”frispråkiga” pendlarna då de ger förslag 

och åsikter på vad SJ måste förbättra, oftast utan att sprida negativ word-of-mouth.  

Det företaget kan göra för att uppmuntra de ”frispråkiga” pendlare är att förbättra sin 

återkoppling till klagomål och åsikter då de ”frispråkiga” pendlarna anser och tror att ett 

klagomål för med sig något positivt. SJ måste därför visa att de ”frispråkiga” pendlarnas 

åsikter uppmärksammas och åtgärdas för att uppfylla behoven hos den här typen av 

klagomålsbenägenhet. För att uppfylla behoven kan en ”uppmuntrings”- kampanj i tidningen 

Kupé införas där SJ förtydligar att de klagomål som kommer in bearbetas, åtgärdas och leder 

till förbättringar. Klagomålen och de personer som har lämnat in dem skulle då presenteras 

för att visa att SJ tar till sig av klagomålen samt för att pendlarna ska kunna relatera till de 

personer som är med i tidningen. I tidningen Kupé ska även planer för åtgärder och de 

åtgärder som genomförts presenteras. Tanken är då att kunna uppmuntra fler till att 

framföra klagomål genom att visa att klagomålen bearbetas och åtgärdas. 

7.3 Förslag för Ilskna 
”Ilskna” pendlare har hög benägenhet till att sprida negativ word-of-mouth om SJ och 

tenderar dessutom till att byta tjänsteleverantör. De ”ilskna” pendlarna tar gärna ton mot SJ 

men de anser att klagomål kan få positiva konsekvenser. Av den anledningen är det viktigt att 

SJ:s personal har kunskap, befogenhet och handlingsfrihet för att kunna hantera den typen 

av pendlare. Om personalen inte besitter den kunskap som krävs för att kunna hantera en 

”ilsken” pendlare är risken stor att missnöjet ökar. Därför är det viktigt att SJ utbildar sin 

personal inom klagomålshantering. De ”ilskna” pendlarna har även stor benägenhet att 

sprida sina åsikter och sitt missnöje genom många kanaler som till exempel bloggar och 

sociala medier. Det är även viktigt att SJ hela tiden är aktiv inom sociala medier och försöker 

motverka den negativa word-of-mouth som sprids. För att minska missnöjet bland de 

”ilskna” pendlarna bör SJ, från tågpersonal till SJ:s ledning, visa förståelse för pendlarna 

samt ta ansvar för kund och problem. SJ måste arbeta för att bli bättre på att ta ansvar för de 

problem som uppstår för att den ”ilskna” kunden inte ska bli provocerad. Att ta ansvar och 

visa förståelse i svårhanterliga situationen minskar provokationen gentemot de ”ilskna” 

pendlarna vilket leder till att missnöje kan undvikas. I de fall då SJ hanterar svåra situationer 

på ett bra sätt minskar dessutom risken för att de ”ilskna” pendlarna sprider negativ word-of-

mouth.  
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7.4 Förslag för Aktivister 
”Aktivister” är de pendlare som med störst sannolikhet klagar genom alla de olika kanaler 

som SJ erbjuder. ”Aktivistpendlaren” anser att det är deras rättighet att klaga och anser även 

att det kan finnas fördelar med att framföra klagomål. Det som skiljer den ”ilskna” pendlaren 

från en ”aktivistpendlare” är att ”aktivisten” inte sprider word-of-mouth i samma 

utsträckning. SJ bör därför utnyttja de pendlare som är ”aktivister” då det är de personerna 

som framför flest klagomål genom flest kanaler. För att tillgodose ”aktivistens” behov bör 

därför klagomålsprocessen förenklas och fler alternativ till framförande av klagomål införas. 

Fler alternativ på kanaler där ”aktivistpendlaren” kan lämna in klagomål skulle vara en 

applikation i mobilen samt en sms-funktion. Tanken med de två alternativen är att 

”aktivisten” då alltid har en möjlighet att lämna in ett klagomål eller en åsikt eftersom att 

mobilen är något som de flesta alltid bär med sig. Dessutom är det viktigt för ”aktivisten” att 

kunna framföra sina åsikter när helst den vill.  

7.5 Förslag  
Samtliga förslag som är framtagna bör finnas i utformningen av klagomålshantering då de 

kompletterar och förstärker varandra. Det är viktigt att utforma en klagomålshantering som 

tilltalar de olika klagomålsbenägenhetstyperna för att alla typer ska motiveras till att 

framföra sina klagomål. Det är ytterst viktigt att SJ alltid strävar efter att få in klagomål från 

alla pendlare, då det är enda sättet att få en tydlig bild av pendlarnas situation. Utan en 

rättvis bild av situationen kan inte åtgärder och förbättringar som är värdefulla för pendlarna 

genomföras, vilket leder till en sämre relation mellan SJ och deras pendlare på sträckan 

Västerås- Stockholm. 

  



 
 

41 
 

8 Förslag till vidare forskning 
 

• Första förslaget till vidare forskning är att undersöka hur yttre omständigheter 

påverkar personalens kundbemötande inom persontransportbranschen då det 

framkom att företag verksamma inom persontransport utsätts för svårhanterliga yttre 

faktorer. Det visade sig att personal behöver vara väl förberedda på hur de ska 

hantera kunder i olika typer av situationer orsakade av faktorer vilka företaget inte 

kan påverka. Intressant vore därför att undersöka hur personalen påverkas av yttre 

faktorer för att kunna ta fram en handlingsplan för hur personalen bör agera. 

 

• Andra förslaget till vidare forskning är att genomföra en liknande undersökning på 

andra pendelsträckor i Sverige då det visade sig att enkäten var väldigt uppskattad av 

pendlare.  

 

• Tredje förslaget till vidare forskning är att göra en djupare undersökning av 

pendlarnas klagomålsbenägenhet och de olika personlighetstyper som finns. För att 

se hur pendlare och övriga resenärer agerar och reagerar då olika störningar och 

problem uppstår och då undersöka om fler typer av klagomålsbenägenhet finns.  

 

• Fjärde förslaget till vidare forskning är att undersöka och utveckla en kampanj utifrån 

pendlarnas åsikter för att öka antalet klagomål och åsikter som kommer till SJ:s 

kännedom. 

 

• Femte förslaget till vidare forskning är att undersöka hur ett införande av regionala 

kundcenter skulle gå till samt hur verksamheten skulle utformas för att SJ ska kunna 

komma närmare sina resenärer. 

 

• Det sjätte förslaget är att göra en observation av hur SJ hanterar klagomål genom att 

använda sig av ”mystery user” metoden. Klagomålsprocess samt bemötande skulle då 

kunna utvärderas.  
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10 Bilagor  

Bilaga 1  
 

Nedan presenteras motiveringar till frågor ställda under den förstudie som genomförts. 

Hur länge har du pendlat? 

 - För att veta hur länge han/hon har pendlat och för att få reda på hur pass erfaren 

pendlaren är… svaren  kan komma att skilja sig mellan en erfaren pendlare och en oerfaren 

pendlare. 

Har du klagat till SJ? 

 – för att få veta om pendlaren har klagat till SJ eller inte. Relevant då följdfrågorna blir 

annorlunda beroende på svaren.  

 OM JA:  

Hur framförde du ditt klagomål? 

 - Relevant då svaren kan ge information om hur pendlare väljer att framföra sina klagomål. 

Kanaler ex. sociala medier, sj.se, direkt kontakt med SJ personal etc. 

Vet du hur du ska lämna in ett klagomål?  

– informationen är viktig för att visa på hur stor medvetenheten kring hur ett klagomål ska 

lämnas in är bland pendlare. Visar det sig att medvetenheten kring detta är låg krävs det att 

SJ arbetar för att öka medvetenheten för att öka klagomålsfrekvensen.  

Hur upplevde du hanteringen av ditt klagomål?  

– visar på hur pendlaren upplever processen från det att denne har framfört klagomålet till 

dess att personen i fråga får en respons. Beror även på hur personen lämnade in klagomålet 

ex. via formulär på sj.se eller genom direkt kontakt med SJ:s personal. 

Vad blev resultatet av ditt klagomål?  

– det framgår vilket resultatet blev, ex. ersättning, kompensation etc 
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OM NEJ: 

Varför framförde du inte ditt klagomål? 

 – intressant för att pendlaren inte framför sitt klagomål. 

Förde du ditt missnöje vidare till någon annan?  

– visar på om personen sprider negativ bad word-of-mouth. 

I så fall vilka?  

– visar till vem pendlaren sprider dålig word-of-mouth till. 
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Bilaga 2. 
Förundersökningar gjorda på Västerås Centralstation den 29:e april 2011 . 

Intervju 1. 05.53, kvinna 1. 

• Pendlat 10 år, dagligen 

• Har aldrig lämnat in klagomål, endast ansökt om reseersättning 

• Anser att informationen från SJ när förseningar eller andra störningar uppstår är 

bristfällig och skapar irritation.  

• 05.53 tåget är oftast inte försenat eftersom att det är första tåget för dagen. Resenärer 

som åker på den tiden har därför inte utsatts i samma utsträckning av störningar och 

förseningar som resenärer på övriga tider. 

• Anledning till att hon aldrig lämnat in ett klagomål är bristen på direkt kontakt då ett 

problem uppstår. Hänvisas resenären till kundundersökning är det lätt att personen 

glömmer bort innan denne har kommit hem eller har möjlighet att kontakta 

kundtjänst. 

• Har inte besökt SJ:s FB, blogg eller twitter. 

Intervju 2. 05.53, man 1. 

• Pendlat varje dag i 25 år 

• Pendlare utnyttjar/missbrukar restidsersättning genom att ta reda på försenade tåg 

avgångar via hörsägen. Skickar sedan in ansökan utan att ha befunnit sig på det 

försenade tåget 

• Inte så mycket att klaga på vid 05:53 då det är första tåget. 

• Irriterar sig på att 05:53 tåget ankommer till Västerås central station vid 

oregelbundna tider 
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Intervju 3. 06.30, kvinna 2. 

• Pendlat sen slutet på 1995.  

• Skickar in klagomål regelbundet genom webben. Vill prata med anställd som känns 

engagerad  

• Hon anser att det är krångligt att komma fram och det tar för långt tid på kundtjänst .  

• Föredrar pengar som ersättning än andra ersättningsalternativ. 

• Funktionen med Facebook och Twitter som SJ använder känner hon inte till.  

• Hon är missnöjd med hur SJ sköter informationsflödet, finns brister i 

kommunikationen.  

• Blir SJ bättre på informationsflödet, skulle resenärer ha mer förståelse för 

situationen. Pendlare är bortglömda som kunder med tanke på att man betalar 3700 i 

månaden för att pendla... 

Intervju 4. 06:30, man 2. 

• Pendlat varje dag sedan 1999 

• Inte klagat 

• Ansökt om restidsgaranti 

• Klagat på att första klass vagnen tas bort emellanåt 

• Klagat till konduktören 

• Han vet hur han ska klaga 

• Hans jobb ordnar med klagomål. Kontakt jobb – SJ. 

• Inte besökt SJ:s fb eller twitter 

• Omständlig process för kompensation förr i tiden, har blivit något enklare. Det bästa 

vore om förseningen kunde registreras på pendlar-kortet. Till exempel kunna dra det 

innan man går av det försenade tåget, ärendet skulle sparas automatiskt och 

processen skulle bli något enklare.(Bra 1a steg i klagomålsprocessen) 
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Intervju 7. 07:00, man 3. 

• Pendlat varje dag i flera år med SJ 

• Har varit missnöjd 

• Klagat någon gång via webben 

• Inte facebook 

• Reseersättningsprocessen känns krånglig 

• Klagat ibland till personal ombord på tåget när det gäller t.ex. brist på plats. De kan 

förklara vad problemet är men inte mycket mer. Klagomålet stannar där(hos personal 

ombord på tågen) och går inte vidare i organisationen. 

• Anser att företaget vinstmaximerar under storhelger, resenären blir lidande 

• Anser att personal inte gör något åt problem som uppstår 

• Har inte tid att klaga 

• Buss tar för lång tid, därför åker han med tåg 

Intervju 7. 07:00, kvinna 3. 

• Pendlar varje vardag 

• Pendlat i 3 år 

• Missnöjd med SJ hela tiden 

• Ansöker om restidsersättning stup i kvarten 

• Vet ungefär hur hon ska framföra ett klagomål till SJ 

• Om det fanns en tjänst som var enklare skulle hon klaga 

• Reseersättningsprocessen är krånglig 

• Förslag vore att skapa ett konto där uppgifterna sparas för att förenkla processen 

• Framför sitt missnöje till vänner, familj och andra pendlare. 

Anställd i SJ resebutik 

• Skickar vidare/hänvisar personer som kommer med klagomål till kundtjänst 

• Ingen koll på SJ:s klagomålsprocess 

• Upplever att kunderna som kommer in till resebutiken och vill framföra ett klagomål 

är väldigt upprörda, aggressiva. 
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• Har gått utbildningar – service academy 

• Angående SJ blogg – anser att de anställda hos SJ som arbetar ute bland kunder har 

en annan uppfattning än SJ:s ledning. 
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Bilaga 3  

Föreningen TiM Pendlares styrelse 

Nedan presenteras svaren på de förundersöknings frågor som föreningen TiM Pendlares 

styrelse som besvarat via e-post den 2:a maj 2011, kl.16:00. 

Hur länge har du pendlat? 

Isabel: 5 år  
Marie: 4,5 år 
Per-Anders: 2,5 år 

Har du klagat till SJ? 

I: Ja 
M: Ja 
P-A: Ja 
OM JA: Hur många klagomål har du lämnat in? 

I: 2 gånger bortsett från restids reklamationer 
M: 2 gånger bortsett från restids reklamationer 
P-A: 1 gång bortsett från restids reklamationer  

Hur framförde du ditt klagomål?  

I: Hemsidan 
M: Brev på posten samt mejl 
P-A: Telefonsamtal 

Hur upplevde du hanteringen av ditt klagomål? 

I: Fick ligga på för att svar "Ni har fortfarande inte svarat på min fråga..." 
M: Bra, blev uppringd och hade sedan mejlkonversation 
P-A: Meningslösa svar  

 Vad blev resultatet av ditt klagomål? 

I: Fick svar på frågan 
M: Inget nytt under solen 
P-A: Den som svarade visste inte fakta. 

 Förde du ditt missnöje vidare till någon annan? 

I: Familjen  
M: Andra pendlare 
P-A: Kreti och pleti  
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Bilaga 4  

Hur SJ arbetar med service recovery och klagomålshantering 

Berätta kortfattat om din position i SJ:s organisation och vad du gör. 

Klas Bringert, anställd inom SJ Affärsutveckling Regional sedan oktober 2008. Jobbar 100 % 

som TiM-koordinator, dvs. med kommunikations- och samverkansfrågor inom 

marknadsbolaget Trafik i Mälardalen AB, som ägs till 50 % av SJ AB och 50 % av 

Lokaltrafikbolagen i Stockholm-Mälarregionen.  

Kommer närmast från ett jobb som kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet. Reser själv 

frekvent med kollektivtrafiken i regionen och i övriga Sverige, jobbar med branschens 

utvecklingspotential som största drivkraft! 

Jag har i min tur i första hand intervjuat Madelene Andreen, säljledare vid SJ Contact Center 

i Tranås. De svar som jag gett har ett [KB] efter sig och de svar som kommer från Madelene 

[MA]. I de fall svaret bygger på gemensamma uttalanden står det [KB/MA]. I några fall har 

jag inhämtat svar från andra källor, bland annat representanter för SJs företagsledning. 

 

Klagomålshantering 

• Finns det någon regional klagomålshantering på sträckan Västerås-

Stockholm? [KB] 

Nej. Alla SJs kundärenden hanteras av personal vid SJ Contact Center (i Ånge och Tranås). 

Medarbetarna har ett nationellt uppdrag med bred kompetens inom många områden. 

Kunder som ringer 0771-846 846 (TIMs kundtjänst) kommer i praktiken till samma 

telefonkö och samma handläggare som om de ringt 0771-75 75 75.  

 

• Hur kan en resenär framföra sitt klagomål? [KB] 
o I första hand via formulär på SJs och TiMs hemsidor:  

o www.sj.se › Start › Kontakt › Via telefon & brev eller 

o www.tim.se/contact.asp 

o Eller genom att kontakta SJ i sociala medier (via Twitter eller Facebook). 

o Under våren 2011 finns även en speciell kampanjsida för synpunkter: 

o http://forbattringsprogrammet.sj.client.nu/sa-har-blir-vi-battre/ 
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• Hur bör SJ:s personal bemöta en missnöjd resenär på tåget? [KB/MA] 

o Alla resenärer bör bemötas med empati och vår personal har ett ansvar att se 

till att kunden lämnar samtalet nöjd. 

 

• Vad tror ni som arbetar på SJ är den viktigaste åtgärden för att vända 

missnöjda kunder till nöjda? [KB] 
o Att leverera tågtrafik med 1) tillräcklig sittplatskapacitet, 2) god punktlighet 

och 3) relevant trafikinformation både i normalläget och vid störningar. 

 

• Hur fungerar SJ:s  klagomålsprocess? [MA] 

När våra kunder inkommer med ersättningskrav via www.sj.se eller SJs kundtjänst läggs ett 

ärende upp och hanteras sedan olika beroende på typ av ärende. För varje ärendetyp finns ett 

Service Level Agreement (SLA) som SJ förhåller sig till.Vad händer organisationsmässigt när 

ett klagomål kommer in? (se svar på föregående fråga) 

 

• Hur lång tid får det ta från dagen då klagomålet kommer in till att ärendet 

är behandlat? [MA] Enligt SJs Service Level Agreement (SLA) ska… 

… en reklamation (komfortbrist, taxiutlägg etc) ska besvaras inom 2 veckor.  

… ett restidsgarantiärende (försening) ska besvaras inom 1 vecka.  

 

SLA är dock bara ett riktmärke och kan inte alltid efterlevas, till exempel i samband med 

extrema trafikstörningar. Extra resurser i form av personal och utökade öppettider har 

tillförts för att förbättra måluppfyllnaden, men under de rekordlånga och kalla vintrarna 

2010 och 2011 har kapaciteten ändå inte räckt till.    

 

• Hur går uppföljningen till på varje ärende? [MA] 

Varje ärende tilldelas till en handläggare efter kompetens och tillgänglighet. Varje kund får 

ett ärendenummer som de använder till att följa sitt eget ärende. 

 

• Hur tar ni till er av tidigare kundklagomål och i och med det förbättrar er 

tjänstekvalitet?[MA] 
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Statistik tas kontinuerligt ut från alla ärenden som kommer in till SJ. Dessa används sedan 

för att förbättra alla olika områden så som service ombord, komfortbrister etc. Personalen är 

också tränad att flagga för eventuella brister som återkommer för att SJ snabbt och effektivt 

ska kunna förbättra och utveckla sitt kunderbjudande. 

 

 

• Vad tror ni på SJ är speciellt viktigt gällande klagomålshantering för 

resenären? [MA] 

o Att kunden får svar snabbt. 

o Att vi visar empati för kunden. 

o Att kunden känner sig rättvist behandlad (viktigare än nivån på ev. 

ersättning?). 

 

• Uppmuntrar SJ resenärer att klaga och på vilket sätt i så fall?  [KB] 

o Japp, vi vill gärna veta vad resenärerna tycker, t.ex. genom denna kanal: 

o http://forbattringsprogrammet.sj.client.nu/sa-har-blir-vi-battre/ 

 

• Vad tror ni är anledningen till att kunder inte framför sina klagomål till 

SJ? [KB] 

o Osäkra på om synpunkterna kommer tas omhand och leda till praktiska 

förbättringsåtgärder. 

o Man kanske tänker att ”det måste ju vara flera som drabbats av samma 

problem som jag, SJ är säkert redan medveten om att detta är ett problem. 

Vad spelar det för roll om jag hör av mig också?”… 

 

• Genom vilka kanaler kan resenärer framföra sina klagomål? [KB] 

o Se svar ovan på frågan ”Hur kan en resenär framföra sitt klagomål?” 
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•  Fungerar klagomålshanteringsprocessen olika för varje kanal? [MA] 

Nej, däremot olika beroende på typ av ärende. Även här kommer vi tillbaka till SLA. 

Se nedan den mall som SJ använder: 

Förfrågan via e-post eller telefon (behandlas lika) 3 timmar  

SJ Prio Medlemsärenden  1 dag  

Restidsgarantiärenden 1 vecka  

Reklamationer  2 veckor  

Varje kund hanteras enskilt och efter dess behov. Till exempel prioriteras ärenden från SJ 

Prio-medlemmar.  

Olika ärenden hanteras på olika sätt, men restidsgarantiärenden ersätts alltid i form av 

värdebevis eller kontanter, medan reklamationer och begäran om ersättning för utlägg 

ersätts antingen i kontanter eller värdecheckar, beroende på summa och orsak till 

reklamationen 

Anställda 

• Vad har personalen för befogenheter för att lösa klagomål på plats? [MA] 

Alla handläggare och säljare vid SJ Contact Center har vid behov möjlighet att ersätta kunder 

med Pressbyråcheckar och taxiresor under 5 mil. Kundtjänst kan alltid lösa ärenden direkt 

via telefon så till vida att det inte handlar om ett ärende som ska vidare till högre ort som 

Kundombudsman eller Överklagan. SJ har generösa mandat som de anställda är 

uppmuntrade till att använda vid alla trafikstörningar i form av värdecheckar, förtäring samt 

logi. 

 

• Hur motiverar ni personal att följa SJ:s mål och ständigt försöker 

förbättra relationen till resenären? [MA] 

Här pågår ett kontinuerligt arbete med coachning och värdegrundsarbete. Personalen 

får kontinuerligt feedback på sina insatser på inom sin egen arbetsplats, samt från 

andra delar av organisationen. Utbildning inom kundbemötande hålls årligen för 

samtliga anställda. 
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• Hur tydliga är SJ mot sina anställda i att agera kontinuerligt och på 

samma sätt i olika situationer som kan leda till klagomål? [MA] 

Samma riktlinjer gäller alltid. Kunden ska vara nöjd med insatsen från Kundtjänst sida. Vid 

extrema fall utvidgas medarbetarnas mandat för att säkerställa att detta sker. Här har även 

en ny ”kundgrupp” tillkommit under 2010, vars syfte är att förbättra det proaktiva 

kundomhändertagandet före eller i samband med att till exempel en trafikstörning inträffar. 

 

• Hur uppmuntrar och motiverar SJ:s ledning de anställda till att lösa 

resenärens problem på ett professionellt sätt? [Elisabeth Lindgren, 

kommunikationsdirektör, SJ AB] 

Genom att bland annat utöka mandaten till våra medarbetare i frontlinjen i SJs 

Resebutiker och ombord på tågen, så att de kan lösa många situationer direkt 

tillsammans med våra kunder.  

Detta tillsammans med en rad utbildningsinsatser ger medarbetarna bättre 

möjligheter att kunna, våga och vilja ta ansvar. 

Ledningen är också ofta ute i verksamheten, deltar i olika möten där det finns alla 

möjligheter att framföra förslag och idéer för att förbättra arbetsrutiner, processer 

och samarbeten. 

Genom att ledningen regelbundet chattar och bloggar via SJs intranät ges ytterligare 

möjligheter att kunna diskutera olika frågor och teman. Denna typ av kommunikation 

mellan ledningen och medarbetarna används frekvent inom såväl divisioner som 

staber.  

• Använder sig SJ av employee recovery? T.ex att de anställda har ett forum 

eller någon att ventilera de situationer de ställts inför med 

arga/besvikna/desperata resenärer. [Saxat från SJs intranät] 

Samtliga medarbetare inom SJ ska på sina respektive arbetsplatser kunna vara trygga 

i att det finns en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för vem som gör vad när en 

oförutsedd situation inträffar på ett krisartat sätt. Detta gäller såväl större kriser som 

vardagssituationer. 

• Anser ni att utbildningen på SJ Service Academy har gett resultat på era 

anställda? [MA] 

Självklart, annars skulle vi inte fortsätta med detta. Det är en fantastisk tillgång att ha 

en intern skola som kan hjälpa till vid utbildningar, kundomhändertagande och 
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självutveckling. 

 

• Hur informera ni resenärerna om t.ex. eventuella problem, förseningar och 

inställda tåg? A: om SJ orsakat problemet? B: Om trafikverket orsakat 

problemet? C: Om problemen orsakats på grund av opåverkbara yttre 

omständigheter t.ex. väder eller olyckor? [MA] 

Vi ändar inte informationsflödet till våra kunder beroende på vad eller vem som orsakat 

störningen. Vid stora störningar ringer vi alltid upp kunder, skickar sms och informerar 

via www.sj.se. Vår trafikinformationstjänst via telefon (0771-75 75 75, tonval 3) finns 

också öppen dygnet runt. Vi ringer dock främst upp våra kunder i de fall SJ själva 

orsakat problemet. 

 

 

• Vad är ledningens uppfattning om pendlarnas (på sträckan Västerås-

Stockholm) förväntningar på tjänsten? [Johan Wadman, produktchef, SJ 

Regional] 

Så länge vi inte kan leverera tågtrafik med 1) tillräcklig sittplatskapacitet, 2) god punktlighet 

och 3) relevant trafikinformation både i normalläget och vid störningar, lever vi inte upp till 

kundernas förväntningar. Kunder som har köpt ett månadskort för att resa med oss i princip 

varje dag ska kunna förvänta sig att vi levererar en pålitlig trafik och att vi har goda rutiner 

för att ta hand om såväl information kring trafikstörningar, som kundsynpunkter på hur vi 

agerat i samband med störningen. 

 

• Hur försöker ni motarbeta negativ word-of-mouth samt bygga upp en 

positiv företagsimage? [KB] 

Genom att bjuda in till kundpaneler, medverka vid pendlarmöten, samt regelbundet träffa 

kommunala företrädare, politiker och närlingslivsaktörer. Vi har en aktiv närvaro i sociala 

medier och jobbar också med löpande nyhetsrapportering via www.tim.se, TiMs nyhetsbrev, 

SJ Prio-nyhetsbrev samt ombordtidningarna Kupé och Tillsammans i Mälardalen.  
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Ersättning 

• Hur kompenserar SJ den merkostnad som följer ett inställt eller försenat 

tåg? (känslomässig t.ex. att kunden blir frustrerad eller irriterad, 

tidsmässig t.ex. de minuter eller timmar som kunden förlorar under 

förseningen och den tid det tar att lämna in ett klagomål, ersättning t.ex. 

telefonsamtal som kunden ringt till arbetsgivare eller anhöriga.) [MA] 

 

o I första hand hänvisar vi till SJs restidsgaranti: 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=3470&a=151349&l=sv 

 

o Om en kund har fått merkostnader pga försening över en timme ersätter SJ 

detta, antingen i form av värdecheckar eller kontanter. Telefonsamtal, taxi, 

bensin, hyrbil, mat och logi är typexempel. SJ ersätter dock inte förlorad 

arbetsinkomst, flygbiljetter, eller missade evenemang i enlighet SJs 

resevillkor: 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=3470&a=14724&l=sv 

 

o Ansökan om kompensation för andra fel eller brister som har uppstått under 

resan finns på: 

http://www.sj.se/support/contactcomplaint.form?l=sv&d=8754&a=112287 

 

• Vad är målet med den nya mer generösa resegarantin? [KB] 

o Att vi ska uppfattas som mer generösa än andra tågbolag, genom att vi utöver 

direktiven från EU (lägstanivån) även erbjuder (högre) ersättning i form av 

värdebevis. 

o Att ge kunden möjlighet att välja mellan ersättning i form av pengar eller 

värdebevis. 

 

  



 
 

 

Bilaga 5  

Redovisning diagram.

Diagram 1. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Redovisning diagram. 

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD  

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 2. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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4. Kanaler vid framförande av klagomål till 
SJ.

Varje stapel representerar x 
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respondenter som 
att de har framfört ett 
klagomål till S
Respondenterna har haft 
möjlighet att ange alla de 
kanaler de använder och det har 
därför medfört att varje kanal 
redovisas i en stapel för sig.
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4. Kanaler vid framförande av klagomål till 
SJ. Varje stapel representerar x 

antal av 167 respondeter
respondenter som 
att de har framfört ett 
klagomål till S
Respondenterna har haft 
möjlighet att ange alla de 
kanaler de använder och det har 
därför medfört att varje kanal 
redovisas i en stapel för sig.

xvi 

 

 

4. Kanaler vid framförande av klagomål till 

Varje stapel representerar x 
respondeter. (De 

respondenter som har angett 
att de har framfört ett 
klagomål till SJ)
Respondenterna har haft 
möjlighet att ange alla de 
kanaler de använder och det har 
därför medfört att varje kanal 
redovisas i en stapel för sig.

4. Kanaler vid framförande av klagomål till 

Varje stapel representerar x 
respondeter. (De 

respondenter som har angett 
att de har framfört ett 
klagomål till SJ)
Respondenterna har haft 
möjlighet att ange alla de 
kanaler de använder och det har 
därför medfört att varje kanal 
redovisas i en stapel för sig.



 
 

 

Diagram 3 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 4. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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mouth sprids

Staplarna 
representerar x antal 
av 270 pendlare. 
Staplarna är därför 
inte relaterade till 
varandra.

mouth sprids

Staplarna representerar 
x antal av 373 
pendlare. Staplarna är 
därför inte relaterade 
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Diagram 5. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 6. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 
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Diagram 7. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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avstånd
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xxi 

 

 



 
 

 

Diagram 8. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 9.  

Fullständiga enkäter utan bortfal

 

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall

 

  

Ja 60
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60 av 299 

pendlare 

har angett 

att de har 

bytt 

färdmedel.

239 av 299 

pendlare 

har angett 

att de inte 

bytt 

färdmedel.

7. Bytt färdmedel

66 av 373 pendlare har angett 
att de har bytt färdmedel.

303 av 373 pendlare har angett 
att de inte bytt färdmedel. 

4 av 373 pendlare har ej svarat 
på denna fråga.

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 10.  

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 11. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med b
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 12. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 13. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Diagram 14. 

Fullständiga enkäter utan

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Diagram 15. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall

  

13

73

0

50

100

150

200

250

300

Instämmer helt Instämmer 
delvis

8E. SJ tar ansvar för försen./störn

15

87

0

50

100

150

200

250

300

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

8E. SJ tar ansvar för försen./störn

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Diagram 16. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

med bortfall 
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Diagram 17. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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7
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avstånd
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avstånd 
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Diagram 18.  

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall

 

  

5

54

0

50

100

150

200

250

300

Instämmer helt Instämmer 
delvis

8H. SJ erbjuder rättvis kompensation

10

63

0

50

100

150

200

250

300

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

8H. SJ erbjuder rättvis kompensation

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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avstånd
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avstånd
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avstånd 
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 Diagram 19. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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160
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viktigt
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9A. Snabbare handläggningstid

ter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 

 

137

65
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3

Viktigt Varken eller Oviktigt Mycket oviktigt

9A. Snabbare handläggningstid

78

16 4
17

Varken eller Oviktigt Mycket 
oviktigt 

Inte svarat 
alls

9A. Snabbare handläggningstid
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Diagram 20. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Icke fullständiga enkäter med bortfall 
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Inte svarat 
alls
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Diagram 21. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 
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29

2 0

Viktigt Varken eller Oviktigt Mycket 
oviktigt

9C. Rättvist behandlad

36

3 0
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Diagram 22. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall

  

66

134

0

50

100

150

200

250

300

Mycket viktigt Viktigt

9D. Påverka hantering av klagomål

84

155

0

50

100

150

200

250

300

Mycket 
viktigt

Viktigt Varken eller 

9D. Påverka hantering av klagomål

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 

 

83

14
2

Viktigt Varken eller Oviktigt Mycket 
oviktigt

9D. Påverka hantering av klagomål

97

18
2

17

Varken eller Oviktigt Mycket 
oviktigt 

Inte svarat 
alls

9D. Påverka hantering av klagomål

xxxvi 

 

 



 
 

 

Diagram 23. 

Fullständiga enkäter utan bortfall

 

Icke fullständiga enkäter med bortfall
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Tabell 1. 

Fullständiga enkäter utan bortfall REDOVISAD 

Summa restidsgaranti 2569 
Medelvärde restidsgaranti 8,591 
 

Icke fullständiga enkäter med bortfall 

Summa restidsgaranti 3261 
Medelvärde restidsgaranti 8,742 
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Bilaga 6. Kundundersökning för SJ-resenärer på sträckan 

Stockholm – Västerås, Västerås – Stockholm  

Undersökningen handlar om pendlares upplevelse av hur SJ hanterar 

klagomål. Undersökningen görs i samarbete med SJ och föreningen TIM 

pendlare och kommer sammanställas i ett examensarbete inom 

marknadsföring på Mälardalens Högskola. Enkäten är anonym. 

Enkäten är riktad endast till PENDLARE.  

 

1. Hur många år/månader har du pendlat på sträckan Stockholm - Västerås? 

Antal år/månader: 

 

2. Hur många klagomål har du framfört till SJ under år 2010 och fram tills idag?  

(Gäller ej ansökan om SJ:s restidsgaranti)  

 

  Aldrig Jag uppskattar antalet klagomål till: 

 

3. Hur många gånger har du sökt om SJ:s restidsgaranti under år 2010 och 

fram tills idag?  

Antal gånger:  

 

4. Hur har du framfört ditt klagomål till SJ?  

Kryssa i de alternativ du har använt! 

 Via Mail   Via telefon   

Till SJ via Facebook el. Twitter  Till resebutikspersonal  

 Formulär på SJ:s hemsida  Till tågpersonal 

 Formulär på TiM:s hemsida   Via förbättringsprogrammet.sj.client.nu 

 Skriftligt brev    Annat  
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5. Om du har varit missnöjd hur har du framfört ditt klagomål, om det inte är 

till SJ? 

Kryssa i de alternativ du använder! 

 

Vänner  Familj  Andra pendlare  

 

Facebook  Twitter  Bloggar         

 

Annat  

 

6.  Vid förseningar, störningar eller andra problem agerar SJ:s personal; 

 

 

7. Har du under 2010 fram tills idag bytt färdmedel till ditt arbete eller din 

studieort?  

Ja Nej  

 Om Nej; Varför har du inte bytt? Väj ETT alternativ! 

Tåg är bekvämt  Andra färdmedel är för dyra  

Andra färdmedel är tidskrävande Av miljöskäl 

Annat   
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8.  Ta ställning till följande påståenden;  

Välj ETT alternativ! 

A. SJ erkänner vid förseningar eller andra störningar att ett problem har 

uppstått.

 

B. SJ ber om ursäkt för att förseningen eller andra störningar har uppstått. 

 

C. SJ visar förståelse för din situation som uppstår i samband med ett  

problem.

 

D. SJ tar ansvar för dig som kund.

 

E. SJ tar ansvar för förseningen eller störningen som har uppstått.

 
F. SJ åtgärdar förseningen eller störningen som har uppstått.

 

G. SJ ger garanti för att förseningen eller störningen ska åtgärdas.

 

H. SJ erbjuder kompensation som är rättvis i förhållande till förseningen eller 

störningen. 
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9. Hur viktigt tycker du nedanstående faktorer är i SJ:s arbete med att hantera 

dina klagomål? 

A. Snabbare handläggningstid. 

B. Enklare att framföra åsikter.  

 

C. Rättvist behandlad.  

 

D. Möjlighet att påverka hantering av klagomål. 

 

 

10.  Har du under år 2010 och fram tills idag anpassat dina restider till då det 

fungerar bäst att pendla? 

Ja  Nej  

Till vilka avgångar har du bytt till i så fall? 

 

 

11.  Ge förslag på hur du tycker att SJ kan förbättra sitt sätt att arbeta med 

klagomål. 

 

 

 

Tack så mycket för dina svar! 
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Bilaga 7  

Sammanställning av pendlarnas svar på fråga 11: 

 

1: kortare handläggningstider. 2: ta ansvar för sina underleverantörer (banverket). 

 SJ måste inse att pendlare är viktiga kunder som inte ska placeras i andra hand. 

 

Sluta skylla på andra. Det är kanske banverkets fel men det är SJ jag är kund hos. Kan liknas 

vid en restaurang som serverar dålig mat och sedan skyller på matproducenten. Den som möter 

kunden måste ta ansvar för produkten.  

 

Snabbare handläggning. När det är kris: fler som svarar i telefon. Sätt in bussar snabbare och 

låt oss ta taxi när vi är fast på en station mitt i natten. "Det finns inga taxi att få tag på " sa SJ 

när 15 taxi bilar stod mitt framför oss och bara väntade på "OK".  

 

Inte ställa in tåg på högtrafiktider. 

 

Det skulle finnas t.ex. bussar eller ersättningståg om nått tåg måste vara inställd. 

 

Handläggningstid. 

 

Om SJ lärde sig att informera skulle mycket vara vunnet! 

 Finnas mer tillgänglig på stationerna så att det finns en person med information att fråga. 

 

1: bättre restidsgaranti (t.ex. Pendlare får lägre ersättning) 2: öka möjligheten att precisera. 

Mycket gör fel. Inte bara restider ex. varuautomaten o dryckesmaskin som ej fungerar. Dörrar 

är låsta. För korta tåg osv. 

 Bättre och snabbare info till resenärerna.  

 

Snabbare. 

 

Fler mjölktåg och mindre dubbeldäckare. Dubbeldäckarna är på tok för små. 

 

1: informera på punkt 4 (olika sätt). 2: sänka priserna som kompensation. 
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Ge ut enkäter på tåg. 2: om de sänker priser blir allting bättre. 

 

1: ge ut frågeformulären på tåget eftersom inte alla klagar "öppet" 2: sänk priserna på 

biljetterna!!! För dyrt och man kan inte lita på ifall tåget går i tid. 

 Så länge SJ är det enda alternativet med att resa med tror jag att det innebär problem med 

uppföljandet av klagomål, så jag vet ej!!! 

 Bättre service kunnighet. Inte svara konstant att man inte vet och hänvisa till trafikverket. 

 

Genom att de ska ha konkurrens i branschen! Då tvingas de att försöka förbättra sig. Just nu är 

de själva i branschen och de kan göra som de vill. 

 

Det viktiga är att tågen går, ej hur klagomål hanteras. 

 

Undvika dem genom förebyggande underhåll. Ex. Japan. 

 

Visa att åsikter till personal följs upp. 

 

Bättre och enklare webbsida. 

 

Anställa mer personal. 

 

Bättre information vid förseningar, sluta skylla på andra aktörer, ta eget ansvar. 

 

Förbättra villkoren i restidsgarantin. Och inför förslagsbrevlåda på hemsidan. 

 Finns egentligen inget att göra förutom att få tågtrafiken att fungera bättre. Bättre infrastuktur 

är lösningen. 

 Gör det möjligt att få ersättning för förseningar från 15 minuter och framåt. 

 

Information!! Bättre info vid förseningar skulle kanske till och med minska klagomål. 

 

1. informera mera tydliga utrop – e-post inriktat 2:a ge bättre kompensation vid fel till pendlare 

3. längre tåg- sittplats till alla. 

 

(resebutikspersonalen borde kunna PRIO regler(i Västerås) ta hand om dem när de inte 
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kommer svara i maj om man har klagat i januari. Kundtjänst bör också ha mer info än man som 

resenär kan se på internet. Ofta känns det som passagerarna vet mer än kundtjänst. De äldre 

tågvärdarna klarar inte heller av att ta ett klagomål. oftast (läs nästan alltid)) så verkar SJ helt 

handfallna vid en försening. de flyttar fram tåget 5 min i taget, passagerarna har bättre känsla 

för att det här tåget inte kommer gå förrän om minst 2h eller inte alls. Det är bättre att säga att 

man inte har en aning ist. att flytta det 5 min åt gången. 

 Genom att sänka priserna så blir en försening mer förstående. 

 

Information!!! Man kan acceptera att det inträffar saker, men infon är under all kritik när man 

t.ex. står vid Sundbybergsstation och väntar. 

 Bättre kompensation. Lättare att fylla i enkäten. Vi som har månadskort har det drygt då vi 

måste fylla i alla resor, blir en del. 

 

Bättre info på stationen om vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

 

Ta kritik och utvärdera vad som är rimligt som passagerare att ständigt komma försent till sitt 

jobb. Arbetsgivare vill inte anställa pendlare det är ett orosmoment.  

 

Bli mer kundorienterade 

 Se till att få fram mycket information om problem och meddela det!!! Har varit många gånger 

dem sagt "Det är problem tyvärr har jag ingen info om det men återkommer" 

 

Spelar ingen roll hur man klagar när inget händer. Vill ha verkligt ersättning vid förseningar. 

Vill ha betalt för taxin med mera. Det är det kunden måste göra för att lösa problemet. 

 

Bättre och lättare hemsida, mer personal. Tåg personalen är alltid glad och trevlig trots alla 

försenade tåg. Mina två gånger jag skickat brev hr jag inte fått svar utan blev tvungen och ringa 

och då bad dem mig att skicka ett nytt. Dåligt, dåligt. 

 Mer personal så arbetet blir mer effektivt. Förse personal med bättre info vid problemet.  

Bättre info till personalen. 

 

Dem kan väl inte göra så mycket det är inte deras fel och dessutom är det en vanlig dag på 

jobbet. Det är väl inte deras uppgift att betala tillbaks till resenärer. 
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Ta ansvar för förseningar och snabbare svar. 

 Sluta anställ extrem okunnig personal. 

 Ersättningen borde vara högre när man måste bli hämtad med bil täcks ej besin pengar. 

 

Låt dem på SJ och politikerna som bestämmer och bär ansvaret bemöta klagomålen. Det känns 

som ombordpersonalen på tågen får ta emot all kritik men de som egentligen bär ansvaret 

"gömmer sig". 

 Vill undertrycka att konduktörerna oftast är väldigt hjälpsamma på alla sätt och vis! Däremot 

borde det bli tydligare vad politiker och styrelsen bär för ansvar! 

 Ge sin personal information så de kan bemöta de frågor från resande. Idag är vanligaste svarat 

"vet inte" 

 

Handlingsplan vid arbete i avgångar olyckor mm. Personal info om bussar 

 SVARA! 

 Väldigt dålig information vid förseningar resp. avgångstillfällen t.ex. Sundbyberg ingen 

information alls om varför tåget är försenad eller om det kommer att komma något tåg alls. 

Dåligt info om ersättningsbussar. 

 

En i resebutiken sa att förseningarna under vintern beror på djur som kommer upp på spåren. 

Jag frågade då hur det skulle åtgärdas under vintrarna och det svarade hon att det inte kan SJ 

göra något åt och därmed kommer förseningarna att kvarstå varje vinter. Den här förklaringen 

har jag aldrig hört någon annanstans. Är alla inom SJ informerade om orsakerna till 

föreningarna??? Och hur många gånger har man inte stått och väntat i kylan (vintern) på tåget 

och tiden har skjutits upp 10 min i taget för att sen ställas in? hur kan det bli så? bättre 

information och smidigare ersättningar!!! 

 Kunna göra resegaranti på stationen. 

 

Ta mer ansvar för individen. 

 

Snabbare återkoppling, hjälper ej att klaga om klagomål ej når fram till berörda/beslutande/ de 

ansvariga. 
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TA ANSVAR SOM LEVERANTÖR AV EN TJÄNST vi betalar mycket för. 

 Färre turer, mer exakta turer. 

 Att göra något av de förbättringsförslag som har lämnats in. 

 

Fokusera på tågleverans som prior 1:a jag köper en resa inte en upplevelse. Visst behöver jag 

kunna vända mig någonstans för klagomål men se hellre till att tåget kommer och går i tid. 

 

Kundtjänst på centralen kan ge kompensation direkt. 

 bättre info - spar och visa historik. 

 Information! Uppdatera webb med förseningar snabbare, ge bättre högtalarutrop. 

 Utbilda personalen i personbemötande 

Bryr sig om klagomålen. 

 Annonsera på tåg för hemsidan med en enkät. 

 Eftersom jag reser på månadsbiljett eller 10-kort får jag ingen kompensation vid försening. 

 Undersökningen som denna fast oftare. Under mina 19 år som pendlare så är detta andra 

gången. 

 

Bättre information vid förseningar, enklare hantering på hemsidan (restidsgaranti) 

 

Snabbare och enklare hantering, och helst via webben. Ingen pappershantering ska behövas. 

 

Se till så att tågtrafiken fungerar vintertid så att man slipper klaga. 

 Genom att visa medmänsklighet. 

 SJ måste inse att ett inställt tåg innebär mångdubbelt lidande för resenärerna. Fullt på dem 

andra tågen och ingen ersättning från restidsgarantin det innebär att man fullkomligt kokar 

över! Inför samma system som SL och Arlanda pendeln. Bjud på taxi eller lär er passa tiden!  

 

Fler som jobbar med ärenden. 
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Tydligare information om vad fel beror på. Ekonomisk ersättning per automatik på 

pendlarkortet (vid förseningar). 

 Se till att personalen är ordentligt utbildad för de saker de handlägger. Många gånger får man 

god dag yxskaft till svar. Känns som om de chansar i sina svar många gånger. 

 

Datorn drar restidsgaranti med Tim-kort. Pengarna direkt in på Tim-kortet utan att jag ska 

behöva ansöka. Det är ju bara tre av sju restidsgarantier som går igenom och jag har fått pengar 

för. Resten "hittas inte" i systemet.  

 Lägg pengar på att förbättra tåg istället. 

 Det borde finnas sittplatser för oss som pendlar, så vi slipper stå när tåg blivit inställda. 

Vara med ärligare och vara mer serviceinriktade. 

 Ge ersättning även vid mindre förseningar än en timme. Ersättningen står aldrig i proportion 

till hur mkt arbetstid man förlorar eller till hur mkt stress förseningarna orsakar.  

 

Ge personal som jobbar på tågen snabbare information, så de kan ge en bra kommentar till 

resenären. 

 Bättre bemanning och kundtjänst och SJ center i samband med störningar. 

 Godare kaffe :) 

 

Få större förståelse för kunden. 

 Vet ej. Oftast när incidenter har uppstått är man efteråt så trött/less att man inte orkar klaga. 

För mig är det viktigare att SJ blir bättre på att informera när något sker. 

 

Undvik förseningar, var professionella och trevliga = mindre klagomål. 

 

Undvik klagomål, se till att tågen går enligt tabell. 

 

Full kompensation för inkomstförlust och kontant ersättningen för försening. 

 Mer och tydlig info, handlingskraft. 

 Bättre information vid förseningar och kundservice, kanske fler anställda för att svara i telefon? 
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 På sträckan Västerås-Stockholm behandla pendlare som vip- kunder vi betalar mycket pengar 

per år till företaget. Vid klagomål på sittplatsen borde det vara självklart att första klass 

används. 

 

Skjut inte upp med 10 minuters mellanrum, ge rätt information. 

 Inte behöva betala fullt pris när man inte kan åka på alla avgångar. 

 Undvik klagomål genom att vara i tid. 

 

Jag vet inte hur de hanterar klagomål idag känns inte som om det skulle hjälpa. 

 Mer kundorienterat mindre med "god dag yxskaft" -svar. Sluta skylla på Trafikverket jag är 

kund hos SJ. 

 

Sluta skylla på Trafikverket. 

 Kundvänliga, information, ej skylla på andra. 

 

Märkbart förbättra professionalitet hos personal (informationsdisk och ombordpersonal) 

 Tågvärdarna ska kunna ta emot klagomål. Enkel rapportering på hemsidan eller i en app. 

 Snabbare svar i all kontakt.  

 Att svara på klagomålen på de hela taget. Jag har ännu aldrig fått ett enda svar. 

 Hög ersättning. Slarv och dåligt underhåll ska kosta även i form av ersättning till de drabbade 

resenärerna. 

 

Effektivitet och flexibilitet. 

  

 

Bättre initiativ, improvisationsförmåga när störningar uppstår, samt att bättre få ut info om 

ändrade tider eventuellt ändrade tåg etc. De nedrivna kontaktledningsstolparna vid centralen 

var ett bra exempel på motsatsen. Tågen vände i Bålsta men ingen info i t.ex. Sundbyberg. 

Personalen ombord gör ett bra jobb. 
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Att man kan lämna typ som en sån här blankett till personalen - när som helst. Ska alltid finnas 

att få på tåget att fylla i. Samma sak med restidsgaranti - en blankett att fylla i när man sitter på 

tåget istället för att SJ ska sno ännu mer av min tid genom att tvingas gör det på t.ex. arbetstid 

vid dator. 

 

Personalen måste visa att de förstår att förseningar påverkar hela livssituationen. Empati 

behövs. 

 

Jag bryr mig inte om hur de hanterar klagomål, jag bryr mig om huruvida de passar tiderna 

eller ej. 

 

Informera 

 

Vet ej men förbättrad information vore önskvärt. 

 

Bra om tågpersonalen kan hantera klagomål på ett bra sätt. Bryr mig inte så mkt om jag kan 

maila er i efterhand. Vill ha hjälp just då jag är försenad. 

 

Se till så att det inte behövs klaga kör tågen i tid med rätt storlek och kvalitet. 

 Informera mer omedelbart vid stopp eller försening. (Med några minuters varsel.)Information 

ökar min förståelse betydligt. Utebliven info skapar omedelbar irritation 

 Tala om var/vart man ska framföra sitt klagomål. 

 

Bättre kompensation i pengar, bättre information. Synas mer på perrongerna (personalen) när 

förseningar inträffar. 

 Snabbare genomtänkta svar ej standard eller samma svar hela tiden. 

 

Ibland är det inte mänskligt fel (t.ex. väder) men det skulle vara bra att ha ersättnings bussar 

och information så fort som möjligt. 

 Följa upp, ge feedback. 

 

Den stora bristen är information kalla det inte för ett "elfel" när kontaktledningar ligger tvärs 

över spåren. Informera snabbt och korrekt så undviks många klagomål. 
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 Göra något åt dem. 

 Tydligare, generösare, se till att spåren man använder fungerar trots att det är Trafikverket som 

ansvarar. 

 Bättre kundtjänst. 

 

Högre chefer ska vara anträffbara och ta emot klagomål. Redovisa klagomål öppet på tex 

hemsidan. 

 

Det blir ointressant att klaga när trovärdigheten är så låg. Även SJ:s personal är uppgiven. 

Fanns det alternativ pendling så skulle jag byta omgående. 

Ge feedback på klagomål, så att status framgår. 

 

Mer personal vid incidenter. 

 På plats på Stockholm C. 

 

Bättre garanti och bättre kompensation för alla typer av biljetter.  

 

Bättre info om andra resvägar på hemsida vid stora problem vid t.ex. strömavbrott.  

 Bättre behandlingstid 

 

Information 

 

Mer info när man väntar på stationen. 

 

Vi pendlare har inga möjligheter till kompensation värt namnet pga. att SJ anser sträckan V-

Ås-sthlm för kort. 

 

Åtgärda orsaken till klagomålen. 

 Uppföljning av klagomål. Redovisa förseningstider. 

 

Främst ge bättre service och alternativ till inställda avgångar vid situationen som uppstår i fält. 

I efterhand spelar det inte större roll, då är skadan redan skedd. 
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Mindre krångliga formulär. Får bara tillbaka frågor ref till ett ärende nummer. Hur ska jag veta 

vilket. Jag har ofta 10 st. på G… Inget i systemet är anpassat för pendlare. 

 

Responsen är viktig - att man vet att de noterat ens klagomål och försöker göra något åt dem. 

 Ha rätt underlag vid bedömning för resegaranti och ha snabbare behandling. Informera 

resenärer när tåg inte kommer i tid eller står stilla. 

 

Möjlighet att effektivt hantera klagomål i alla kanaler och få ett snabbt svar 

 

Bli tydligare var jag kan Maila mina klagomål. 

 Förbättra tåg och banor. Men vad hjälper det att klaga när jag får mindre tid med min familj, 

skadan har redan skett. 

 60 kr för två timmar försening är oförskämt. 

 

Ta emot klagomål och sparka vidare. Jag köper tjänst av SJ och struntar om det är Banverkets 

fel. 

 Kompensera fullt ut för pendlare. 

 Automatiska annulleringar vid stora förseningar så resor med "garanti" bokas bort från 

pendlarkort och Fri resa läggs på pendlarkort. 

 Bättre ersättning, snabbare besked. 

Bättre dialog och ersättning. 

 För mig är det viktigaste om att och varför tåget inte går i tid eller är inställd, samt att jag som 

pendlare får en rimlig kompensation vid förseningar. I nuläget är det för krångligt att fylla i 

restidsgarantin! En kvarts försening är en kvarts förlorade arbetstid!  

 

Många av mina medpendlare framför klagomål oftare men de får sällan respons. Meningslöst 

att försöka. 

 

Svar på mailen fick bara autosvar. 

 

Information 
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Tågpersonal ska kunna reda ut restidsgaranti/ersättning på tåget. Man ska inte behöva gå hem 

till sin dator för att lösa det. 

 Inte skylla på andra. Ta ansvar. 

 Att förklara situationen grundligt och vad problemet är. 

 Ge mandat åt er anställda att ta initiativ om att få agera! Ge oss info så vi vet vad vi ska göra i en 

problemsituation. 

 Ombudsman/ombudskvinna 

 

Personal måste bli bättre på att snabbt informera varför en försening uppstår och hur den 

kommer att påverka resenärerna. 

 

Låt staten ta tillbaka tågtrafiken. 

 Bättre info, bättre kompensation. Känns som man köper en ej prisvärd produkt. 

 

Får man inte sittplats eller om tåget är försenat bör man kunna dela ut värde kuponger. Förstår 

att det kan bli dyrt men då skulle SJ ta sitt ansvar. 

 Ställa större krav på trafikverket och att inte SL ska ha förtur samt att SL måste hålla tider. 

 

1: Tala om hur det trycker på för att få till förändring DVS. Större insyn i vilken dialog det för 

med trafikverket och andra aktörer. 2: Ta fram rättviss statistik över tågförseningar, idag är det 

en "siffer lek". 

 

Bättre information, trevligare ombordpersonal, fler sittplatser, billigare priser på resandets 

pendlare 

 

Sätt in åtgärder så vi inte behöver klaga. Direkt kompensation på tåget. 

1: har inte på hemsidan hittat nått bra ställe att lämna in ett klagomål. 2: finnas på plats på 

perrongen när problem uppstår. 3: bjud på kaffe eventuellt smörgåsar på perrongen när det är 

stora förseningar. 

Tågvärd vid olika tillfällen för det att på tåget man har tid att prata. Detta frågeformulär är ett 

bra exempel. Skickat till brevlådan hemma skulle den aldrig bli ifylld! Lycka till!  
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 Återkoppla till anmälaren 

 Spelar ju ingen roll. Ersättningen är marginell och jag har inte ens fått svar på mina enda 

begäran om ersättning i samband med att kontaktledningarna drogs ned. Flera dagar i rad för 

ett par månader sedan. 

 Jag är mer intresserad av hur SJ sköter anledningarna till att man klagar. 

 Det ryms inte på denna lilla rad. Sänkt priser, anställda informatörer som vet hur information 

ska ges, håll det ni lovar alltså det som står i tidtabellen (antal avgångar) är några exempel.  

 Skaffa fler tåg. Jag vill inte klaga jag vill att det ska funka. Ni är fel på det som vanligt! 

 Svara på mail direkt. 

 Förbättra produkten för att slippa klagomål 

 Om tågen börjar hålla tider krävs ej klagomål. 

Man måste ta klagomålen på största allvar om inte kommer man inte tillrätta lika så 

behandlandet av mail som kund dem gör skillnader mellan oss som pendlare! 

 snabbare agerande, ha rutiner för att hantera oväntade saker. Saker händer - men var och när . 

Ha beredskap och ha kapacitet. 

 Vid klagomål via hemsidan fick jag aldrig något svar. Mer trevlig personal som kan komma ut 

med korrekt info vid förseningar det ska även kunna bemöta frustrerade kunder samt kunna ta 

kredit som det kan framföra till sina chefer. 

 Bli bättre på att informera i alla lägen även om det ej finns någon ny info. 

 Istället för att SJ ska lära sig hantera klagomål borde SJ/trafikverket lära sig hantera 

kommande vinter. 

 Visa er bland resenärerna! Information, åtgärda problem. 

 Ersätt försenade tåg fullt ut 

 Genom att ge snabb info om förseningar gör för mig att jag kan få mer förtroende för dem. 
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Ge bra kompensation när det strular. 

Börja med att informera ordentligt när problem uppstår. Ge tågpersonalen möjlighet att 

hantera den frustration som uppstår vid förseningar genom att ge dem info att vidarebefordra. 

Idag får de ta emot mycket skäll för saker de inte kan påverka. 

 Undvika de genom att hålla tiderna. 

 Gör ett sammanhållet bolag av räls och underhåll så att ingen kan skylla ifrån på nåhon anna 

inte skött sitt jobb. 

Förbättra underhållet av tåg. Förbättra underhållet av rälsen 

 Jag kan inte klaga till SJ. 

 Förenkla hanteringen, informera om hur kunden kan framföra klagomål. 

 Saklig information (skärpa "signalfel" Ge prognoser (finns inge värre än tåget går om 10 

minuter) 

 Återkoppling är viktigt! Jag har ärenden jag inte fått svar på inskickade i feb/mars. 

Lägg energi på att bort orsaken till klagomålen. För mycket brister har blivit standard på SJ. 

Otroligt hur dåligt de hanterar framförallt information. 

 Svara på klagomål inom rimlig tid. Kompensation värd namnet. Jag vill inte ha bättre hantering 

av klagomål. Jag vill ha en bättre leverans av transporten. 

 Förenkla. Formulären på hemsidan jobbiga att fylla i. 

Bättre underhåll av fordon och spår. 

 Bättre färdmedel och infrastruktur. 

 Kompetent personal behövs som kan svara på frågor. 

 Ta ansvar ledningen inte personal. 

 Snabbare återkoppling 

 Enklare rutiner helst elektronisk. Bättre info! 

 


