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Sammanfattning 

Vi har valt att studera klagomålshantering ur kundens synvinkel eftersom det är kundens 

åsikter om detta som spelar roll för butiken. Kunderna måste vilja återkomma till butiken för 

att den ska kunna bli lönsam.  

 

Problemet som vi ställde för den här uppsatsen handlade om hur klagomålshantering kan 

hjälpa en butik till att behålla sina kunder och vårda sina kundrelationer samt vad som 

påverkar ifall en kund väljer att framföra sitt klagomål eller inte och vilken respons de önskar 

sig från butiken? 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur konsumenterna uppfattar klagomålshantering och 

vilken roll klagomålshantering kan spela för butiken.  

 

Teorier som användes i denna uppsats berör marknadsföring, kundtillfredsställelse, personlig 

försäljning, värdskap, klagomål samt word of mouth. Alla dessa delar spelar stor roll när det 

handlar om just butikens klagomålshantering.  

 

Klagomål är något som en butik inte kan undvika eftersom det alltid finns situationer som 

kunder kommer att vara mindre nöjda med. Därför har vi i den här uppsatsen lagt fokus på att 

utreda vad kunderna anser om klagomålshantering, hur de vill att butiken ska hantera deras 

klagomål och hur de vill bli bemötta. Detta kommer butikerna i sin tur ha användning av 

eftersom deras mål är att skapa nöjda kunder.  

 

Uppsatsen bygger på kundintervjuer med 13 slumpmässigt utvalda kunder som har fått berätta 

om sina erfarenheter av klagomålshantering. Alla hade varit missnöjda med något, men alla 

hade inte valt att framföra detta till butikerna. Vi utredde därför vad det var som påverkade en 

kund till att framföra sitt klagomål samtidigt som vi utredde vilken betydelse 

klagomålshantering kan ha för butiken.  

 

En viktig slutsats som vi kom fram till är att klagomålshantering har en väldigt stor betydelse 

för butikerna för att de ska kunna behålla sina kunder. Det är viktigt att det skapas rutiner för 

hur personalen ska bemöta kunden när hon framför ett klagomål för att inte förvärra 

situationen.
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1 Inledning 

En konsument har makten i sina händer när det gäller butiksval. Har konsumenten upplevt ett 

missnöje med en butik, ställs han eller hon inför ett dilemma: Ska jag fortsätta handla i 

samma butik eller inte? Vid stort missnöje resulterar det ofta i att kunder inte kommer 

tillbaka på grund av att butikens klagomålshantering brister. Den här uppsatsen kommer att 

handla om vad konsumenter anser om klagomålshantering. I vilken grad uttrycker 

konsumenter sitt missnöje? Påverkar butikspersonalens bemötande om kunderna kommer att 

fortsätta handla i butiken? Kan det möjligtvis vara så att det går att få en klagande kund att 

bli mer nöjd, genom god klagomålshantering, än hon skulle ha varit om hon aldrig hade haft 

anledning att klaga från första början? 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Klagomål är något som är svårt att undvika. Med klagomål1 menar vi när konsumenter visar 

sitt missnöje med något, vilket vanligtvis beror på att deras förväntningar inte har uppfyllts. 

Att framföra sitt klagomål är kundens sätt att tala om hur de anser att butiken bör skötas. 

Butiken kan med hjälp av dessa klagomål anpassa sina produkter, sin service och sina 

marknadssatsningar för att öka chansen att uppfylla kundens förväntningar2. ”På det sättet är 

ett klagomål detsamma som att kunden ger företaget en gåva3.” Med konsumenter4 avser vi i 

den här uppsatsen alla som funderar på, pratar om och faktiskt köper och använder varor och 

tjänster.  

 

Olika saker som en kund kan bli missnöjd med är bland annat att det är fel på en vara från 

produktion, att det står fel pris på en vara så de får betala mer än vad som står på prislappen 

när de väl kommer till kassan eller något annat som konsumenten inte anser är 

tillfredsställande och därmed vill framföra ett klagomål på. Om det är fel på en vara så har 

kunden, enligt konsumentköplagen5, rätt att reklamera varan inom tre år från inköpsdatum. 

Personalen i butiken måste känna till denna lag för att veta hur de ska bemöta konsumenten 

när det är fel på produkten. Detta kommer vi dock inte gå in mer på eftersom vi fokuserar på 

kunders åsikter om klagomålshantering.  

 

                                                 
1 Barlow och Møller (1997)  
2 Barlow och Møller (1997)  
3 Barlow och Møller (1997, s. 21) 
4 Evans, Jamal och Foxall (2008) 
5 Konsumentköplag (1990:932)  
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Det är viktigt med ett vänligt bemötande vid klagomål för att inte riskera att kunden lämnar 

butiken i ett upprört tillstånd och kanske aldrig återvänder till butiken. Att studera detta ur 

kundens perspektiv gör att vi får en uppfattning av hur kunden förväntar sig att bli bemött när 

denne framför ett klagomål. Detta är viktigt för alla butiker att ha kunskap om eftersom de 

alla strävar efter att få nöjda och lojala kunder som fortsätter att handla i butiken. En nöjd 

kund förväntas vara en lönsam kund i och med att en nöjd kund vanligtvis återkommer till 

butiken och gör fler inköp6. God hantering av klagomål skulle eventuellt kunna leda till att 

kunden blir mer nöjd än den skulle ha varit om den inte ens hade haft anledning att klaga från 

första början.  

 

Om kunden blir missnöjd med en produkt och känner att hon inte får tillräcklig kompensation, 

är inte bara risken att kunden slutar handla i butiken, utan att hon dessutom sprider sitt 

missnöje vidare till vänner, kollegor och så vidare, det vill säga negativ word of mouth7. Detta 

kan leda till att även dessa personer undviker att besöka butiken i fortsättningen så det blir en 

”ond cirkel” som i slutändan skulle kunna leda till att butiken måste stänga igen för att 

kunderna inte längre vill handla där. 

 

I vissa fall kan en konsument vara missnöjd med en vara, men ändå välja att inte framföra ett 

klagomål till butiken8. Om detta beror på varans pris, typ av vara eller att kunden är en person 

som inte tycker om att klaga eller vilka andra faktorer det skulle kunna bero på är viktigt att ta 

reda på. Butiken behöver få in klagomål för att kunna genomföra några förändringar eftersom 

de inte kan veta vad kunden upplever som mindre bra om ingen påtalar det.  

1.2 Problemformulering 

Hur kan klagomålshantering hjälpa en butik till att behålla sina kunder och vårda sina 

kundrelationer? Vad påverkar ifall en kund väljer att framföra sitt klagomål eller inte och 

vilken respons önskar de sig från butiken? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur konsumenterna uppfattar klagomålshantering och 

vilken roll klagomålshantering kan spela för butiken. Vi kommer att utreda hur konsumenter 

skulle önska att personalen i butiken tar hand om deras klagomål. Det kan handla om ett 

                                                 
6 Söderlund (1997)  
7 Söderlund (1997)  
8 Williams (1996) 
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trevligt bemötande, pengar tillbaka för den reklamerade varan, en ny likvärdig produkt som 

ersättning och liknande. Vad är det som får kunden att ta steget att faktiskt klaga? Vad är det 

konsumenten vill få ut av klagomålet? Vad är det viktigaste för kunden när det handlar om 

klagomålshantering i butik?  Detta är frågor som är relevanta att utreda och diskutera eftersom 

det inte går att undvika att konsumenter blir missnöjda ibland och vill framföra sina klagomål. 

Det finns kunder som bara klagar för att klaga men detta kommer vi inte lägga någon vikt vid 

utan fokusera på klagomål som det finns en grund för9.  

1.4 Undersökningen 

För att kunna genomföra den här undersökningen kommer vi att använda oss av teorier som 

behandlar vad som gör att en kund blir nöjd respektive missnöjd. Kunder är personer som 

köper produkter som de själva ska konsumera10. Med nöjd kund menar vi att kundens 

upplevelse är positiv, det handlar alltså om kundens känsla av butiksbesöket och för att 

kunden ska bli nöjd så ska känslan vara positiv11. Missnöjd kund är motsatsen till en nöjd 

kund i och med att en missnöjd kund har en negativ erfarenhet av butiksbesöket12. Dessutom 

kommer vi att studera vad som påverkar varför en kund klagar eller inte klagar och vad de 

anser att butiken ska göra för att de ska bli nöjda efter att de framfört sitt klagomål. De teorier 

vi ska ha med kommer att behandla marknadsföring, kundtillfredsställelse, personlig 

försäljning, värdskap, klagomål och betydelsen av word of mouth.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen börjar med en sammanfattning av vår undersökning om 

klagomålshantering som visar kort vad uppsatsen kommer att handla om. Kapitel ett kommer 

att ge en inblick i varför området är viktigt att undersöka och vilket problem vi har ställt upp 

för uppsatsen. Dessutom kommer det att visa vad vårt syfte med uppsatsen är. I kapitel två 

kommer vi att redogöra för olika teorier som ligger till grund för vårt arbete och som är 

relevanta för det valda ämnesområdet. Dessa behandlar områdena marknadsföring, 

kundtillfredsställelse, personlig försäljning, värdskap, klagomål och word of mouth. Kapitel 

tre kommer sedan att beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning. Vi 

kommer även att nämna viss kritik till vår valda metod. Det fjärde kapitlet består av 

informationen vi fått fram genom våra intervjuer, vilket sedan kommer att analyseras i kapitel 

                                                 
9 Goldmann (1994)  
10 Kotler (1999) 
11 Söderlund (1997)  
12 Söderlund (1997) 
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fem där vi också kommer att visa vilka resultat vi har fått fram. Detta leder oss sedan fram till 

slutsatsen som presenteras i det sjätte kapitlet. I det sjunde kapitlet kommer vi att lägga fram 

förslag på våra egna rekommendationer till butikerna om hur de kan arbeta med 

klagomålshantering. I det åttonde kapitlet visas våra källor som vi har använt för att ta fram 

användbara och relevanta teorier för att kunna genomföra undersökningen. I det sista och 

nionde kapitlet kommer vårt intervjuunderlag med frågor som vi tog upp under intervjuerna 

att bifogas.  

 

När vi nu har beskrivit vad uppsatsen kommer att handla om och varför det är intressant att 

studera ämnet klagomålshantering så ska vi gå över på att beskriva några olika teorier som 

ligger till grund för vår undersökning.  
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2 Teoretisk referensram 

Teorierna som tas upp här kommer att beröra områden som marknadsföring, 

kundtillfredsställelse, personlig försäljning, värdskap, klagomål samt word of mouth. Alla 

dessa delar är relevanta för undersökningen eftersom de hör samman. Klagomål baseras på 

kundtillfredsställelse. För att en kund ska framföra ett klagomål så måste hon ha blivit 

missnöjd med något som hon vill klaga på. Det personliga bemötandet är sedan en del av 

klagomålshanteringen och slutligen så berättar kunder gärna om olika händelser för 

varandra, så kallad word of mouth.  

2.1 Marknadsföring 

En butik kan använda sig av marknadsföring för att behålla kunder men även för att få nya. 

Dessa marknadsföringsåtgärder görs för att tillfredsställa kunders behov13. Målet med dessa 

marknadsföringsåtgärder är att skapa mervärde för både kunder och den egna butiken och 

detta görs genom olika former av kommunikation. Marknadsföring kan sägas vara en process 

med aktiviteter som butiken använder sig av för att planera och samordna butiken med syfte 

att förändra relationen till både kunder, samarbetspartners och övriga intressenter14.  

 

Marknadsföring kopplas ofta samman med reklam och försäljning, men det är mer än så. 

American Marketing Association har en definition på marknadsföring som lyder: ”Marketing 

(Management) is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, 

and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and 

organizational objectives”15.  

 

                                                 
13 Waltin och Ericson (2000) 
14 Echeverri och Edvardsson (2002) 
15 Echeverri och Edvardsson (2002, s. 40-41) 
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Figur 1: Modell över marknadsföringsprocessen enligt Arnerup och Edvardsson (1992) s. 2316   

 
Kunderna 

 
 

 
  ”Läsa av” 

 Tolka önskemålen, uttalade 
       och outtalade behov 

 
 
 

     Utveckla erbjudandet 
                                                        utifrån tolkningen 
 
 
 

 Kommunicera erbjudandet 
 
 
 

                 Förväntningar skapas 
 
 
 

Konsumtion 
 
 
 

   Godkänd kvalitet            Ej godkänd kvalitet 
                 =              = 
    Infriade förväntningar                  Ej infriade förväntningar 

 
 
 

Figuren visar en beskrivning av marknadsföringsprocessen17. Denna modell fokuserar på 

kundperspektivet och kvalitet. Det är kunden allt kretsar kring i marknadsföringsprocessen, 

dess behov, förväntningar och önskemål. När marknadsföraren har tolkat dessa behov och 

önskemål bör de använda sig av erbjudanden som skapar mervärde för kunderna. Därefter 

kommunicerar de dessa erbjudanden till kunden så att förväntningar från kundens sida 

uppstår. Sedan är det dags för kunderna att konsumera varorna och det är då kundens 

förväntningar antingen infrias eller inte och det är då kunden blir nöjd eller missnöjd med 

kvaliteten. Om kundens förväntningar infrias eller överträffas så blir kunden nöjd. Butiken vill 

                                                 
16 Arnerup och Edvardsson (1992, s. 23) 
17 Arnerup och Edvardsson (1992) 
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sedan gärna ha information från och om nöjda kunder respektive missnöjda kunder för att 

kunna utveckla sin marknadsföring18.  

 

För att marknadsföringen inte ska bidra till missnöje får den inte vara vilseledande och inte 

bidra till för höga förväntningar på en produkt som sedan inte uppfylls19. Något som också 

skapar missnöje kan vara när en butik ändrar reklamkoncept för ofta, vilket istället leder till 

att kunderna bli förvirrade och budskapet blir otydligt. Missnöje kan också uppstå när kunden 

uppfattar reklambudskapet som svårbegripligt20. 

 

Det första och inledande avsnittet behandlade kortfattat området marknadsföring och vi 

nämnde att kundens förväntningar påverkar huruvida kunden blir nöjd eller missnöjd, vilket 

leder oss in på området kundtillfredsställelse som även detta behandlar området 

förväntningar samt nöjd och missnöjd kund. 

2.2 Kundtillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse baseras på delarna i erbjudandet som kunden möter samt kundens 

sammanfattade omdöme av hela erbjudandet21. Kunden kan vara nöjd med några delar av 

erbjudandet men missnöjd med andra delar, vilket kan innebära att även om kunden inte är 

helt nöjd med alla delar så kan kunden ändå vara nöjd totalt sett. Det här hänger också ihop 

med kundens förväntningar som har en stor påverkan på tillfredsställelsenivån. Kundens 

förväntningar före ett köp och bedömningen av resultatet efter köpet formar graden av 

kundtillfredsställelse22. Det vill säga, för att göra en kund nöjd med ett köp måste produktens 

upplevda prestanda leva upp till kundens förväntningar. Om denna prestanda inte motsvarar 

förväntningarna blir kunden missnöjd, men om de däremot motsvarar förväntningarna blir 

kunden nöjd23. Förtroende skapas mellan köpare och säljare när kundens förväntningar 

överträffas, men ett problem är att kunder inte alltid har samma förväntningar inför ett köp 

även om de har exponerats för samma erbjudande24.  

 

                                                 
18 Arnerup och Edvardsson (1992) 
19 Dahlén och Lange (2003) 
20 Dahlén och Lange (2003) 
21 Söderlund (1997)  
22 Söderlund (1996)  
23 Kotler och Keller (2006)  
24 Barlow och Møller (1997) 
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Efter en kort introduktion inom ämnet kundtillfredsställelse kommer vi nu gå in på att 

beskriva nöjd respektive missnöjd kund lite närmare eftersom kundtillfredsställelse handlar 

om just detta. 

2.2.1 Nöjd kund 

För att få en framgångsrik butik behövs nöjda kunder som stannar kvar men att få detta är inte 

enkelt. En av de viktigaste faktorerna för att en butik ska få nöjda kunder är att de har en bra 

kundservice. Personalen har därför ett stort ansvar eftersom deras bemötande i butiken avgör 

till stor del om kunden blir nöjd eller missnöjd25.  

 

För att en kund ska bli nöjd så krävs det att kundens förväntningar uppfylls26 och att 

upplevelsen och känslan ska vara positiv27. Detta innebär alltså att om kunden upplever att 

produkten erbjuder vad som är förväntat så har kunden en positiv känsla, vilket medför att 

kunden är nöjd och förmodligen kommer att göra ett nytt besök i butiken. 

 

Quinn (2007) säger att människor i allmänhet tror att en kund är nöjd innan problemet 

uppstår, blir missnöjd när problemet uppstår och efter att kunden har blivit väl omhändertagen 

av personalen så blir kunden nöjd igen. Quinns egen uppfattning om hur det här ligger till är 

däremot att kunden skulle bli mer nöjd än tidigare när hon har blivit väl omhändertagen av 

personalen28. 

 

Nu har vi beskrivit vad en nöjd kund är och ska därför gå vidare in på att beskriva vad en 

missnöjd kund är och vad denne har för alternativ när den blir missnöjd. 

                                                 
25 Thurow och Nilsson (2008)  
26 Evans, Jamal och Foxall (2006)  
27 Söderlund (1997)  
28 Quinn (2007)  
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2.2.2 Missnöjd kund 

Albert O. Hirschman har arbetat fram en teori, Exit, Voice och Loyalty (1970). Den bygger på 

att dessa faktorer påverkas när en kund upplever ett missnöje med någonting. När en kund blir 

missnöjd står denne inför två alternativ enligt Hirschman: 

1. Exit – kunden slutar handla i butiken. Ledningen måste hitta ett sätt att rätta till det 

som påverkade att kunden slutade handlade hos dem.  

2. Voice – kunden väljer att framföra sitt missnöje till personalen i butiken för att få 

någon form av lösning. Även här måste butiken hitta ett sätt att rätta till missnöjet29.  

 

När det gäller Exit-alternativet, alltså om kunden slutar att handla i butiken, så beror det till 

stor del på om det finns många konkurrenter att välja mellan och hur lojal kunden är mot 

butiken. Om kunden är lojal mot butiken så kommer det att fungera som en barriär mot att 

kunden slutar handla i butiken30. Om kunden känner sig övertygad om att det kommer att vara 

effektivt att framföra sitt klagomål så kan det göra att Exit försenas, alltså att kunden kommer 

att vara kvar som kund ett tag till.  

 

Voice är ett komplement till exit och ett sätt för kunden att försöka förändra en butik till det 

bättre genom att framföra sitt klagomål istället för att välja att sluta handla i butiken31. Om 

butiken inte hanterar klagomålet på ett sätt som kunden blir nöjd med så kommer kundens 

förtroende att minska för butiken, de kommer att få fler missnöjda kunder och färre lojala 

kunder. Risken blir dessutom större att kunderna väljer att handla hos en konkurrent istället 

för butiken samtidigt som de berättar om sin negativa upplevelse för folk i sin omgivning, så 

kallad word of mouth32. 

 

Lojalitet är också en viktig del då den kan bidra till att Exit alternativet skjuts upp vilket gör 

att kunden använder Voice alternativet istället. Lojalitet hos kunder kan göra att de stannar 

kvar i butiken längre och därigenom använder Voice med större kraft än de annars skulle göra 

om de inte var lojala till butiken. Alltså en kund har lättare att välja Exit alternativet om denne 

                                                 
29 Hirschman (1970) 
30 Solvang (2008) 
31 Hirschman (1970) 
32 Solvang (2008) 



 

- 10 - 

inte är lojal till butiken, vilket betyder att lojalitet från kundens sida till butiken minskar 

risken för Exit och aktiverar istället Voice hos kunden33. 

 

Att byta varumärke och sluta handla i butiken är de vanligaste uttrycken för missnöje istället 

för att klaga. Detta gäller oftast på marknader där det råder stor konkurrens samt om 

produkten inte innehåller känslomässiga eller ekonomiska åtaganden för konsumenten34.   

 

Hittills har vi tagit upp områdena marknadsföring, kundtillfredsställelse samt nöjd respektive 

missnöjd kund och betonat vikten av att reda ut varför missnöjet uppstod och rätta till det. Vi 

kommer nu därför gå in på att beskriva området personlig försäljning eftersom detta är av 

stor vikt för att rätta till kunders missnöje.  

2.3 Personlig försäljning 

En bra säljare måste ha bra produktkunskap, säljteknik och kundkunskap. Undersökningar 

visar att en säljare som hälsar och pratar med kunderna ökar försäljningen. Det är den 

personliga kontakten som gör att kunderna känner ett starkare band till butiken35. Ett bra 

bemötande från personalens sida är viktigt då en annan undersökning visar att en av de 

vanligaste orsakerna till att en kund slutar handla i en butik är när de är missnöjda med 

bemötandet från personalen36.  

 

Butiker bör skapa handläggningsrutiner som personalen kan använda sig av när de hanterar 

klagomål. Det finns olika sätt att hantera klagomål på37: 

- personalen bör visa medkänsla när en kund är missnöjd med något och lita på kunden 

- personalen bör be om ursäkt och få kunden att känna att de verkligen menar det38 

- de bör aldrig påstå att det är kundens fel för om de gör detta kommer de att förlora 

kunder 

- personalen bör inte heller skylla ifrån sig utan ta sitt ansvar och hjälpa kunden även 

om det inte är deras fel39 

                                                 
33 Hirschman (1970) 
34 Fornell (2007)  
35 Thurow och Nilsson (2008) 
36 Thurow och Nilsson (2008) 
37 Quinn (2007) 
38 Naessén (1994) 
39 Quinn (2007) 
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- de bör försöka lösa problemet så snabbt som möjligt så kunden inte hinner sprida sitt 

missnöje vidare 

- Kunden ska känna att personalen tar hennes klagomål på allvar 40 

- tacka kunden för att de tog sig tid att klaga41 

 

Nu har vi beskrivit vikten av den personliga försäljningen i mötet med kunden. Därför ska vi 

nu gå över på att beskriva vad ett gott värdskap innebär eftersom den personliga 

försäljningen är en del av detta. 

2.4 Värdskap 

Värdskap handlar om hur kunderna tas om hand, vilken service som erbjuds, hur chefen och 

medarbetarna är som personer, hur butiken är byggd, hur hemsidan ser ut samt hur (och om) 

personalen svarar i telefon42. Det handlar alltså om allt som kunden upplever i mötet med en 

anställd.   

 

”Ett gott värdskap är att förstå hela bilden, oavsett vad den innehåller43.” 

 

En anställd som arbetar i en butik representerar hela företaget och kunden ser den anställde 

som en del av företaget, en del av helheten44. Nackdelen med detta kan vara att när en kund 

blir missnöjd med en produkt så är det den anställde som får ta emot kritiken, även om det 

handlar om ett produktionsfel som den anställde inte har med att göra. Att den anställde får ta 

emot denna kritik beror på att kunden ser den anställde som en del av helheten och kunden är 

ju missnöjd med en produkt som butiken säljer och då blir den anställde en del av missnöjet. 

För att kunna utöva ett gott värdskap är det viktigt att förstå den kopplingen och att den 

anställde inte tar kritiken personligt. Svaret som den anställde ger till kunden ska vara ett svar 

från företaget och inte den anställdes egna personliga svar. I mötet med kunden är det den 

anställde som ansvarar för hela butiken och denne ska därför tala för företaget45. 

 

                                                 
40 Goldmann (1994) 
41 Quinn (2007) 
42 Gunnarsson och Blohm (2002) 
43 Gunnarsson och Blohm (2002, s.45) 
44 Gunnarsson och Blohm (2002) 
45 Gunnarsson och Blohm (2002) 
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Att lyssna på kunden är viktigt och det finns tre olika sätt att göra det på: antingen inleda en 

debatt, ta en diskussion eller föra en dialog46. Debatt betyder ”slå ner” och innebär alltså att 

den som inleder en debatt vill vinna i argumentationen genom att slå ner på den andras 

argument. Här blir det en fråga om vem som har rätt och vem som har fel. Diskutera betyder 

att ”bryta ner” och handlar mer om att problemet bryts ner för att kunna fatta ett beslut som 

man är enig om. Det handlar alltså om att försöka komma fram till en gemensam lösning på 

ett problem. Dialog betyder ”genom mening” och handlar om att man vill förstå alla aspekter 

av ett problem för att kunna lösa det.  

 

En vanlig anledning till att en butik förlorar kunder är att de har svårt att ta emot kritik47. 

Butiken kan ha uppträtt på ett sätt som har gjort att kunden inte vågat, kunnat eller velat 

framföra sina åsikter utan istället har valt att prata med vänner och bekanta. Kritiken från 

kunderna ska ses som gåva eftersom butiken får reda på saker som inte går att fråga sig fram 

till och de ges en chans att rätta till problemet. Ett gott värdskap handlar om att personalen ska 

ta sitt ansvar och uppmuntra kunden till att framföra sin kritik. De ska se till helheten och 

försöka inleda ett samtal med kunden för att kunna förbättra butiken. Det absolut viktigaste 

när det handlar om ett gott värdskap är omtänksamhet, att bry sig om andra, göra sig av med 

fördomar och ge av sig själv. 

 
Det goda värdskapet handlar, som vi nämnt, om helheten, om omtänksamhet, personalen och 

så vidare. Att bemöta kundens kritik på ett bra sätt och vara tillmötesgående mot kunden är 

viktiga faktorer. Därför kommer vi nu att beskriva vad ett klagomål innebär och vad som kan 

vara viktigt att tänka på när en kund vill framföra ett klagomål. 

2.5 Klagomål 

En kund som har haft problem med en butik och butiken gör allt i sin makt för att lösa detta 

problem, blir mer lojal än kunder som aldrig haft några problem48. Detta kan ske om butiken 

löser problemet så snabbt som möjligt och kunden vet att om det blir ett problem igen så 

kommer butikspersonalen att lösa det på bästa sätt. Bra hantering av ett klagomål är viktigt 

och kan även vara viktigare än att ge bra service från början49. Det finns forskning som visar 

                                                 
46 Gunnarsson och Blohm (2002) 
47 Gunnarsson och Blohm (2002) 
48 Ekberg (2005)  
49 Eccles och Durand (1998) 
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att butiken kan få fler lojala kunder om de ger kunden en känsla av att de blir tagna på 

allvar50.  

  

Ett klagomål påverkas av olika saker, det kan vara dålig service, otillräcklig bredd och djup på 

sortimentet, långa köer, begränsade parkeringsplatser och så vidare51. Vissa klagomål är 

svårare att gottgöra än andra, till exempel ohyfsat eller klumpigt beteende av de anställda. I 

viss mån kan detta beteende från de anställda repareras med en ursäkt52, men det är inte lika 

lätt att reparera denna skada som det är med en produkt där butiken bara kan laga den eller 

byta ut den så är problemet löst. Det krävs lite mer än så för att reparera skadan som otrevlig 

personal kan orsaka.  

 

En butik kan tro att de är framgångsrika om de inte får in så många klagomål, men detta 

stämmer inte alltid. Om de inte får några klagomål kan det istället bero på att missnöjda 

kunder har valt att handla hos konkurrenterna istället för att klaga. Vissa kunder upplever det 

som enklare att bara byta butik än att klaga, detta kan bero på flera faktorer53:  

- Det ekonomiska värdet på varan 

- Det obehag som kunden känner med att klaga 

- Erfarenhet av tidigare missnöje 

- Nivån av missnöjet 

- Osäkerhet hos kunden gällande vart hon ska återlämna varan 

- Kunden tror inte att butiken är intresserade av att få klagomålet 

 
En av fyra kunder upplever ett problem med den produkt de köpt och om priset är lågt på 

denna vara kommer endast en av fem av dessa att framföra ett klagomål54.  Värdet på en vara 

spelar stor roll ifall kunden kommer att framföra ett klagomål eller inte. Kunden kommer att 

framföra sitt klagomål om ersättningen anses vara värt besväret. Kunden kommer kanske inte 

stanna som kund men vill ändå ha tillbaka sina pengar. Om värdet är lågt på varan kommer 

kunden att väga in detta i beslutet om att framföra sitt klagomål eller inte55. De flesta kunder 

anser att framföra ett klagomål till personalen endast leder till mer irritation och slösad tid. 

                                                 
50 Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2010) 
51 Fornell (2007)  
52 Barlow och Møller (1997)   
53 Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2010) 
54 Eccles och Durand (1998) 
55 Barlow och Møller (1997)   
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Om missnöjet handlar om servicen och inte en produkt är det ännu mindre chans att kunderna 

säger något till butiken56.  

 

Varför väljer vissa kunder att inte klaga fast de är missnöjda? Studier visar att den främsta 

anledningen är att de inte tror att deras klagomål kommer att ändra någonting57. Andra orsaker 

kan också vara att kunderna inte vet vart de ska gå med sina klagomål, att det inte är värt tiden 

och ansträngningen det tar att klaga, att de vill klaga men det blir aldrig av att de klagar58, att 

felet/problemet inte var så allvarigt, att de tror att ingen kommer att lyssna på dem i alla fall, 

att personalen kommer att vara negativa till klagomålet så att kunden behöver argumentera 

med de anställda, att han eller hon ändå hade fått vänta väldigt länge på ett svar, att det delvis 

var kundens eget fel, att det är bättre att lämna butiken utan att säga något och sedan aldrig 

komma tillbaka59 samt att de är rädda för hämnd från den personen som de klagat hos60. 

 

Många kunder klagar inte, och det är dessa kunder som kan skada en butiks verksamhet 

eftersom butiken behöver få veta vad det är de har gjort för fel om de ska ha en chans att rätta 

till det61. Klagomål kan hjälpa en butik med värdefull information och feedback bland annat 

genom att de får veta när en vara eller tjänst inte längre uppfyller en kunds förväntningar62. 

Om inga förbättringar görs är risken stor att kunden kommer att byta till en annan butik63. Det 

är de kunder som tar sig tid att klaga som visar förtroende för butiken i och med att de lika 

gärna skulle kunna byta butik direkt men istället väljer att framföra klagomålet och visar 

därigenom en viss lojalitet64.  

 

Nu har vi sett kundens sida av klagomål och vad som påverkar ifall de framför sitt klagomål 

eller inte, vilket leder oss in på att beskriva klagomålshantering från butik till kund. 

2.6 Klagomålshantering 

När en kund blir irriterad och inte får den respons hon vill ha från butiken och problemet inte 

försvinner börjar det tära på kunden. Paul Sampson på Mercury Communications uttrycker 

                                                 
56 Eccles och Durand (1998) 
57 Williams (1996) 
58 Williams (1996)  
59 Barlow och Møller (1997)  
60 Goodman (2009)  
61 Goodman (2009)  
62 Williams (1996)  
63 Barlow och Møller (1997)  
64 Barlow och Møller (1997)   
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det: ”Complaints are only complaints because they started off as issues and have been 

mishandled” 65. Det handlar alltså om att någon var för upptagen eller helt enkelt inte brydde 

sig nog för att lägga märke till kundens irritation eller att dennes kommentarer om att något 

kunde förbättras har ignorerats. En säljare som istället är väl informerad om vad kunder vill 

ha och agerar därefter kommer med större sannolik att skapa en nöjd kund66. Det som är 

viktigt att poängtera är också att det inte är så många kunder som är oärliga och försöker lura 

personalen men de få kunder som gör detta påverkar att butikspersonalen blir misstänksamma 

mot alla, vilket medför att ärliga kunder inte vill framföra sina klagomål67.  

 

Orsaken till att en kund väljer att framföra sitt klagomål trots alla besvär som kan höra till är 

att de bara vill ha vad de nekades68. De flesta kunder som klagar vill bara ha en förklaring och 

en ursäkt från butiken69. Det viktigaste att tänka på när kunden är upprörd är att lyssna på 

dem, ta deras känslor på allvar, förstå dem, ge kompensation, lösa problemet snabbt och 

försäkra att det inte kommer att hända igen. Dessutom vill gärna kunden att någon ska ta på 

sig ansvaret för det inträffade så de har någon att ”skylla” på och som får ta konsekvenserna 

av det inträffade70. En studie inom hotellbranschen visar att färre än tio procent av gästerna 

förväntar sig en minskning av notan om de inte blivit nöjda med maten. De ser hellre att 

restaurangen serverar dem en ny maträtt, vilket alltså innebär att en ekonomisk kompensation 

oftast inte är nödvändig utan det räcker med en ursäkt71.   

 

En butik kan kompensera en kund på olika sätt. De kan till exempel tillhandahålla en 

prissänkning, reparation eller ett byte av den trasiga produkten. Ersättning till kunden bidrar 

till att kunden blir kompenserad för det missnöje hon hade till produkten men också till att 

förtroendet för butiken uppstår igen. Kunden behöver inte känna någon risk vid nästa köp utan 

har förtroende för butiken igen72. 

 

”Generositet vid klagomål är som ett bra lim – den ”lagade” relationen blir starkare än den 

var innan den ”bröts” 73”.   

                                                 
65 Williams (1996, s. 17) 
66 Fornell (2007)  
67 Quinn (2007)  
68 Eccles och Durand (1998) 
69 Cowan och Anthony (2008) 
70 Ekberg (2005)  
71 Eccles och Durand (1998) 
72 Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2010) 
73 Goldmann (1994, s. 269) 
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Forskning visar att tre fjärdedelar av de kunder som framför ett klagomål som handlar om ett 

problem med en vara eller en tjänst och blir nöjda med lösningen, kommer att fortsätta köpa 

samma märke i fortsättningen. Om kunden inte blir nöjd med lösningen av sitt klagomål 

kommer endast hälften av dem att köpa samma märke igen. Av de kunder som inte brydde sig 

om att klaga alls byter två tredjedelar märke direkt74. Det innebär att kunder som lämnar ett 

klagomål med större sannolikhet kommer att fortsätta att köpa märket både om de blev nöjda 

med lösningen eller inte än den som valde att inte framföra sitt klagomål75. 

 

Eftersom en butik vinner på att missnöjda kunder klagar istället för att de ska välja en annan 

butik, är det viktigt för butikspersonalen att uppmuntra kunder att klaga om de har blivit 

missnöjda 76. De flesta klagande kunder vill ha en förklaring på vad som gick fel och varför, 

få en ursäkt och/eller gottgörelse, få en försäkran om att saker kommer att rättas till i 

framtiden samt att butiken ska inse att de har ett berättigat missnöje77. Om butiken gottgör en 

kund med mer än de förväntat sig, så kommer kunden troligtvis vilja återgälda butiken genom 

att stanna som kund och tala väl om butiken i fortsättningen78.  

 

Reklamationer är en vanlig anledning till klagomål och det är viktigt att personalen i butiken 

inte börjar med att försvara sig om kunden är aggressiv utan istället försöker behålla sitt lugn 

och visa en god förståelse för kundens problem. Det är också viktigt att ställa frågor till 

kunden och verkligen lyssna på vad kunden har att säga för att sedan kunna diskutera vilken 

lösning som kunden kan känna sig nöjd med79. Denna kund som framför sitt klagomål är 

fortfarande en kund i butiken och ska bemötas med samma respekt som en kund som inte 

framför ett klagomål80.  

 

Slutligen ska vi beskriva området word of mouth som innebär att kunden berättar om sina 

upplevelser för andra än de som är anställda i butiken. Detta är nämligen en följd av att 

kunder har blivit nöjda eller missnöjda och det innebär alltså att det finns både positiv och 

negativ word of mouth. 

                                                 
74 Williams (1996)  
75 Naessén (1994)  
76 Fornell (2007)  
77 Williams (1996)  
78 Barlow och Møller (1997)  
79 Hallström (1992)  
80 Thurow och Nilsson (2008)  
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2.7 Word of mouth 

När en kund inte är nöjd med något som butiken gjort för dem är det inte säkert att de klagar 

direkt till butiken. Istället framför de sina klagomål till personer i sin närhet så fort de får 

chansen och vid nästa köptillfälle handlar de hos konkurrenterna istället81. Detta orsakar stor 

skada för butiken men det hade gått att undvika ifall kunden istället hade valt att framföra sitt 

klagomål till butiken82. 

 

Word of mouth kan antingen vara positiv eller negativ och det påverkar nästan alltid kunderna 

innan de köper en ny produkt för första gången eftersom de lyssnar på andras 

rekommendationer83. Med word of mouth menas att en kund informerar vänner, bekanta och 

kollegor om sina intryck de mötts av84. Anledningen till att människor gör detta är att de har 

ett socialt och psykologiskt behov av att berätta om bra och dåliga erfarenheter för varandra85. 

Positiv word of mouth innebär minskade marknadsföringskostnader för butiken eftersom 

kunderna berättar om sina positiva erfarenheter för varandra, vilket påverkar kundens val av 

butik86. Butikerna bör dock ha i åtanke att missnöje är ett mer populärt samtalsämne än 

positiva nyheter, vilket kan bli avgörande för en butiks framgång eller misslyckande87.  

 

När en kund blir missnöjd med servicen berättar han vanligtvis om händelsen för mellan 8-10 

vänner och bekanta88. En amerikansk studie visade att en nöjd bilköpare talar om det för åtta 

andra medan en missnöjd köpare berättar för 22 andra89. En missnöjd kund som inte berättar 

om sitt missnöje för butiken utan istället berättar för sina vänner och bekanta är värre än en 

kund som endast väljer att inte köpa från butiken igen90. Det är därför viktigt att sträva efter 

att få nöjda kunder eftersom de kommer att tala väl om butiken91.  

 

“Getting people to talk often, favorably, to the right people in the right way about your 

product is far and away the most important thing that you can do as a marketer92.” 

                                                 
81 Ekberg (2005)  
82 Goldmann (1994)   
83 Goodman (2009)  
84 Söderlund (1996)  
85 Goodman (2009)  
86 Söderlund (1996)  
87 Barlow och Møller (1997)  
88 Eccles och Durand (1998) 
89 Naessén (1994)  
90 Williams (1996)  
91 Naessén (1994)  
92 Silverman (2000, s. 6) 
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Word of mouth är den mest kraftfulla, inflytelserika och övertygande kraften på marknaden. I 

och med att den är oberoende så är den extra trovärdig. Dessutom är det oftast någon som 

kunden är bekant med som berättar om sin upplevelse, vilket medför att det blir mer 

övertygande. När kunder berättar för andra om sin upplevelse, brukar det sprida sig vidare 

snabbt och till många även om informationen ursprungligen kommer från endast en källa. 

Positiv word of mouth kan vara tidsbesparande, effektiv och arbetsbesparande för butiken93.              

 

Nu har vi presenterat de olika teorierna som ligger till grund för vår undersökning, vilket 

leder oss in på hur vi har gått tillväga för att samla in informationen och hur vi valde ut 

lämpliga personer att genomföra intervjuer med.  

                                                 
93 Silverman (2000)  
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3 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att presentera tillvägagångssättet för hur vi samlat in vår 

information för att få svar på vår problemformulering. Vi kommer att ta upp vilka metoder vi 

anser vara mer lämpliga för att kunna få svar på vår problemformulering och vilka fördelar 

och nackdelar den valda metoden har.   

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi var intresserade av att utreda hur konsumenterna uppfattade klagomålshantering. Vi ville ta 

reda på vad som påverkade om de valde att framföra sitt klagomål eller inte och vilken 

respons de förväntade sig från butiken när de valde att framföra sitt klagomål. Tanken vi hade 

från början var att göra en jämförelse mellan vad butikerna faktiskt gör och hur kunderna 

uppfattar vad butikerna gör och alltså genomföra intervjuer med både butikschefer, personal 

och kunder. Dock insåg vi att vi behövde fokusera vårt arbete lite mer så vi gjorde en 

avgränsning till att bara fokusera vår uppsats på kundernas åsikter om klagomålshantering 

eftersom det i slutändan ändå är kundernas uppfattning och åsikter som är det viktiga. 

Avgränsningar kan göras explicit eller implicit94. Vi gjorde en explicit avgränsning, vilket 

innebär att det klart framgår vad som fokuseras på och inte medan en implicit avgränsning 

görs mer omedvetet. Vi valde metod utifrån vår problemställning och det som avgjorde valet 

var om problemställningen var klar eller oklar, förklarande eller beskrivande samt om vi ville 

generalisera eller inte95. Vår problemställning var klar i och med att det fanns mycket tidigare 

forskning inom området och därmed mycket användbar information att utgå från96. Vidare var 

problemställningen beskrivande i och med att vi bara ville beskriva hur kunderna uppfattade 

klagomålshantering och vi hade inte för avsikt att generalisera resultatet97. 

                                                 
94 Jacobsen (2002) 
95 Jacobsen (2002) 
96 Jacobsen (2002) 
97 Jacobsen (2002) 
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3.2 Val av undersökningsutformning  

Beroende på om undersökningen ska gå på bredden eller djupet och om 

problemformuleringen är beskrivande eller förklarande så är olika 

undersökningsuppläggningar lämpliga98. Vår undersökning syftade till att gå på djupet, vilket 

innebar att vi intervjuade ett ganska litet antal personer om vad de ansåg om 

klagomålshantering. Vi ville få så mycket information som möjligt från ett mindre antal 

enheter (intervjuobjekt). Om vi istället hade valt att gå på bredden så hade det inneburit att vi 

hade intervjuat fler personer men då hade vi inte fått lika detaljrik information99.  Att gå på 

djupet, alltså göra en intensiv undersökning medför oftast att den interna giltigheten blir stor, 

vilket vi strävade efter i denna undersökning100. Vi valde alltså en intensiv 

undersökningsutformning som hade till syfte att beskriva kundernas uppfattning av 

klagomålshantering.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Det finns en kvalitativ och kvantitativ metod för datainsamling101. Dessa metoder är olika 

lämpliga beroende på vad det är som ska undersökas och om undersökningen ska gå på 

bredden eller på djupet. Den kvantitativa metoden är mer lämplig när man vill ha information 

från många personer, men då får man inte lika detaljrik information, eftersom undersökningen 

går på bredden. Den kvalitativa metoden är mer lämplig när man vill gå in på djupet och få 

mer detaljer om ett visst ämne från några få personer.  

 

Med den kvalitativa metoden samlas data in i form av ord och med den kvantitativa samlas 

data in i form av siffror102. Den stora skillnaden mellan dessa metoder är graden av öppenhet. 

Med detta menas att den kvantitativa metoden är väldigt strukturerad innan, alltså frågor med 

givna svarsalternativ och den kvalitativa är mer öppen, vilket innebär att den tillfrågade kan 

svara öppet på frågorna103. Vi valde den kvalitativa metoden eftersom vi var intresserade av 

enskilda individers uppfattning om en viss situation, vilket var lättare att få fram genom att 

den intervjuade kunde tala mer fritt om situationen104. Vi bad kunderna att berätta om en 

                                                 
98 Jacobsen (2002) 
99 Jacobsen (2002) 
100 Jacobsen (2002) 
101 Trost (1997) 
102 Trost (1997) 
103 Jacobsen (2002) 
104 Jacobsen (2002) 



 

- 21 - 

situation de hade varit med om och verkligen beskriva den situationen istället för frågor med 

svarsalternativ eller ja- och nejfrågor.  

3.4 Val av datainsamling 

Fyra av de vanligaste metoderna att använda sig av med den kvalitativa metoden är 

individuella öppna intervjuer, gruppintervjuer, observation och dokumentundersökning105. Vi 

valde att använda oss av öppna individuella intervjuer eftersom vi ville få fram 

konsumenternas egna åsikter och uppfattningar om klagomålshantering. Därigenom kunde vi 

föra ett samtal med kunderna om klagomålshantering och få dem att berätta om speciella 

situationer som de hade varit med om. Detta medförde att det blev lättare att ställa följdfrågor 

och därmed få fram mer detaljerad information från kunderna106.  

 

Öppna frågor var bra för att få fram kundens synpunkter, åsikter, motiv eller känslor istället 

för endast kalla fakta som vi hade fått med slutna frågor107. När kunderna själva fick berätta 

öppet om situationen så svarade de på fler frågor samtidigt och vi behövde därmed inte ställa 

alla frågor. Det blev mer så att kunden pratade och vi lyssnade. 

 

För att få en mjukare start på samtalet började vi med att fråga kunderna vad de tyckte om den 

butiken de precis kom ut ifrån, om de handlade i den butiken ofta, om det var deras 

favoritbutik för den typen av varor och så vidare, vilket var rekommenderat för att undvika att 

tidiga frågor skulle bestämma svaret på senare frågor108. När vi hade diskuterat den butiken en 

liten stund gick vi in på att fråga om de hade haft synpunkter på någon butik, om det var något 

som de hade varit mindre nöjda med i en butik. Vi bad dem berätta om situationen och ställde 

följdfrågor vid behov. Dock behövde vi inte ställa så mycket följdfrågor eftersom kunderna 

pratade på. 

3.5 Val av enhet 

Eftersom vi valde att använda oss av öppna individuella intervjuer, behövde vi begränsa 

antalet intervjuobjekt för att dessa intervjuer var ganska tidskrävande109. Det tog tid att hitta 

lämpliga intervjuobjekt, intervjun i sig tog ganska lång tid och arbetet efteråt med att 

sammanställa informationen var också tidskrävande. Detta gjorde att vi inte kunde intervjua 
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ett så stort antal kunder så totalt blev det 13 kunder som vi intervjuade. Alla dessa hade någon 

gång under det senaste året blivit missnöjda med något som det fanns en grund att klaga för. 

Några av de intervjuade hade framfört sitt klagomål till butiken, medan resterande hade valt 

att inte göra det. Vi ville få tag på kunder som hade framfört sitt klagomål och kunder som 

inte hade gjort det för att vi var intresserade av att få fram vad som påverkade ifall en kund 

valde att framföra sitt klagomål eller inte. Vi gjorde alltså en avgränsning i tid, det senaste 

året, eftersom butikens klagomålshantering förmodligen har förändrats en del med tiden och 

att kunderna inte alltid kommer ihåg detaljer om det har gått för lång tid sedan händelsen. Vår 

population110 var alltså alla som det senaste året hade blivit missnöjda med något vid ett 

butiksbesök med undergrupperna klagat respektive inte klagat. Det var svårt att få kunder att 

ställa upp på att bli intervjuade eftersom vi gick runt på staden i Motala. Vissa valde att inte 

ställa upp när vi berättade vad det skulle handla om. Till slut fick vi ändå 13 kunder att ställa 

upp på en intervju och de hade alla någon gång under det senaste året blivit missnöjda med 

något.  

3.5.1 Metodkritik 

Fördelarna med den kvalitativa metoden är att den ofta får en hög intern giltighet, att 

informationen blir mycket nyanserad och detaljerad och att den är flexibel111. Flexibel innebär 

att data analyseras efter hand som det kommer in och utifrån detta så kan den fortsatta 

datainsamlingen ändras.  

 

Nackdelarna med den kvalitativa metoden är att den tar lång tid att genomföra, vilket gjorde 

att vi behövde begränsa oss i antalet enheter som vi undersökte. Detta medförde att den 

externa giltigheten blev låg eftersom det var svårt att generalisera när det endast var några få 

enheter som undersöktes. Detta var dock inte vårat syfte med undersökningen så det 

påverkade inte vår uppsats. Ett annat problem var att den informationen vi fick fram var svår 

att tolka eftersom vi fick så mycket information, vilket gjorde att det blev svårt att överblicka. 

En annan faktor som vi fick fundera över var trovärdigheten hos dem som intervjuades i och 

med att vi inte kunde vara säkra på om kunderna som blev intervjuade undvek att tala om 

vissa saker eller kanske ändrade lite på hur situationen faktiskt var112.  
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Det som kunde påverka trovärdigheten med vår undersökning var att en missnöjd kund som 

hade framfört ett klagomål och inte blivit bemött på ett sätt som den ansåg vara passande, 

gärna ville tala illa om butiken. Detta kunde medföra att kunden förvrängde det som 

egentligen hände för att framställa butiken som sämre än den faktiskt var. För att undvika att 

dra slutsatser som berodde på just det här så försökte vi se likheter i hur kunderna hade svarat 

och drog slutsatser som var baserade på vad flera kunder hade upplevt och inte bara vad en av 

kunderna hade upplevt. 

 

Nackdelen med att vi träffade kunderna som vi intervjuade ansikte mot ansikte var att vi 

omedvetet kan ha påverkat intervjuobjektet genom vår närvaro och vårat uppträdande113. 

Detta var vi medvetna om innan och försökte tänka på att inte ställa ledande frågor, eller 

antyda något som kunde påverka kundens svar. Vi försökte också tänka på vår kroppshållning 

och vårt tonläge för att det inte skulle påverka hur kunderna svarade. 

3.6 Utformning av analys 

Eftersom vi använde öppna individuella intervjuer som undersökningsmetod, fick vi in 

mycket information som vi sedan skulle sammanställa och analysera, vilket var både svårt och 

tidskrävande. För att kunna göra en analys av kvalitativ data så fanns det tre steg som vi valde 

att följa och dessa var beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination114. 

Det handlade om att få en överblick av informationen och kunna välja ut de delar som var 

relevanta för undersökningen för att vi sedan skulle kunna tolka informationen och få fram 

vissa delar som var särskilt intressanta. Detta gjorde vi genom att skriva ner all information vi 

fått fram i löpande text, sedan valde vi de delarna som vi tyckte var intressanta och som vi 

skulle kunna ha användning av i uppsatsen.  

3.7 Slutsatsernas giltighet 

För att utreda hur goda våra slutsatser var så reflekterade vi över den interna giltigheten som 

handlar om ifall vi har fått fram den informationen vi ville, den externa giltigheten som 

handlar om huruvida informationen är överförbar till andra sammanhang samt 

tillförlitligheten med den informationen vi fått fram, alltså om vi kunde lite på de data som vi 

samlat in115.  
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Vi ville ha fram kundernas åsikter om klagomålshantering och användbar information för 

butiker, vilket vi anser att vi har fått. Kunderna har fått berätta om situationer där de har varit 

missnöjda och berätta vad de ansåg var positivt och negativt i hanteringen av klagomålen 

samt vad som hade kunnat få dem att framföra sitt klagomål och vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. Den interna giltigheten anser vi alltså vara hög i vår uppsats. När det gäller den 

externa giltigheten så är den låg, vilket beror på att generalisering inte var syftet med vår 

undersökning. Informationen är mest användbar i butiker, men kan också användas i andra 

företag som handlar med kunder. Dock är informationen bara användbar i situationer där det 

finns kunder inblandade. När det gäller tillförlitligheten så har vi valt att ta med de delar vi 

ansåg var trovärdiga genom att vi valde sådant som var gemensamt för flera kunder som vi 

intervjuade. En situation när en kund har blivit missnöjd kan lätt kännas värre än vad den var, 

speciellt om hanteringen av klagomålet inte var bra och därför kan kunden få det att låta värre 

än vad det faktiskt var. Dessutom är det svårt att minnas alla detaljer när det har gått ett tag 

och därför har vi inte litat ordagrant på all information vi fått fram.  

 

Nu har vi redogjort för tillvägagångssättet med hur vi genomförde undersökningen och 

därmed går vi över på att presentera sammanställningen av den informationen vi fått fram 

från intervjuerna.  



 

- 25 - 

4 Undersökningen 

Nedan kommer en sammanställning av den information vi fick fram från de öppna 

individuella intervjuerna som vi genomförde med 13 kunder som har haft synpunkter på en 

butik. Vi delar upp sammanställningen på så vis att de kunder som har framfört sitt klagomål 

till butiken sammanställs tillsammans och de som valde att inte framföra sitt klagomål 

sammanställs tillsammans.  

 

Vi intervjuade 13 kunder om vad de anser om klagomålshantering. Vi gick runt i Motala 

centrum och stoppade kunder som precis lämnade en butik och frågade om de ville ställa upp 

och svara på några frågor. Eftersom alla kunder som vi intervjuade kom ut från en butik så 

började vi med att ställa lite frågor om hur de upplevde det butiksbesöket. De allra flesta var 

nöjda med just det besöket. De som inte var helt nöjda upplevde att personalen inte gav ett bra 

bemötande. Kunderna hade önskat att personalen kunde ha hälsat eller gett ett leende och 

eventuellt frågat om de behövde hjälp med någonting. Det var speciellt kunder som kom från 

en och samma butik som hade den här upplevelsen, alltså är det ett problem i just den butiken. 

Det var även en av kunderna som vi intervjuade som kom ut från en annan butik som 

upplevde att hon inte ville gå fram och be om hjälp i den butiken eftersom personalen inte 

verkade vara så intresserade av att hjälpa till. Andra negativa aspekter som kunderna nämnde 

var trängsel på grund av liten butiksyta, att det ibland kan vara svårt att hitta bland kläderna 

(det var en klädaffär det gällde) och att kläderna som satt på skyltdockorna inte fanns i 

närheten av skyltdockan, vilket gjorde att det blev svårt att hitta dessa plagg. Inga av dessa 

synpunkter har framförts till butiken i fråga, men det är inte heller något som medför att 

kunderna slutar besöka butiken. Faktum är att flera av kunderna svarade att det var deras 

favoritbutik för den typen av varor, men att de handlade i andra butiker också.  

 

När vi hade diskuterat den aktuella butiken med kunderna en stund så frågade vi om de hade 

haft synpunkter på någon butik det senaste året, om det var något de hade blivit mindre nöjda 

med. Alla hade någon gång varit med om en situation där de inte var helt nöjda. Alla hade 

dock inte framfört sin synpunkt till butiken.  

4.1 Kunder som framfört sitt klagomål till butiken 

Av de 13 kunderna vi intervjuade var det åtta stycken som framförde sina synpunkter till 

butiken. Attityden från dem som arbetar i butiken var inte den bästa i alla lägen. Det var fem 
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av de åtta som framförde sitt klagomål som blev missnöjda med hur personalen bemötte dem. 

Personalen var otrevlig, ville inte lyssna på kunderna, de ifrågasatte kunderna och i ett fall 

kastade till och med personalen pengarna på kunden. Känslan var att personalen tog 

klagomålen personligt och försökte försvara sig mot kundernas ”angrepp”, men det är ju 

absolut inte vad det handlar om. Dessa kunder ville bara framföra sina synpunkter om vad det 

var som var fel och få någon slags ersättning för det. 

 

Alla kunder ville vara anonyma och därför benämns de som kund 1, kund 2 och så vidare i 

uppsatsen.  

4.1.1 Fel på varan 

Kund 1 som vi intervjuade berättade om en situation när han hade köpt produkter via Internet. 

Han hade beställt ett internminne och när han fick hem det så visade det sig att det var trasigt. 

Han skickade då tillbaka internminnet och fick hem ett nytt utan några problem alls. Han 

tyckte att det var lätt att skicka tillbaka varan eftersom han fick med en returlapp i paketet och 

han använde samma emballage när han skickade tillbaka varan. Han var nöjd med 

kompensationen, ny vara, men hade gärna velat ha något extra också för att bli mer nöjd, men 

han är ändå mer nöjd med butiken nu än han var innan den här händelsen. Kunden har berättat 

för fem personer om responsen han fick från butiken och eftersom han var nöjd med 

lösningen så kommer han att fortsätta vara kund i butiken. 

 

Kund 2 köpte en duschkabin som det inte gick att stänga dörren på. Hon gick tillbaka till 

butiken och sade att det var fel på den och responsen hon fick var att de ansåg att hon hade 

satt ihop varan fel. Kunden gav sig inte och efter några månaders tjat, när hon äntligen fick 

prata med den högsta chefen, så skickade de hem en reparatör som skulle titta på vad felet var 

för att se om han kunde ordna det, vilket han inte kunde. Det slutade med att kunden fick en 

ny duschkabin som en rörmokare kom dit och satte in åt kunden utan extra kostnad. Dessutom 

fick hon 1000 kronor från affären och en korg med tvål från fabrikanten. Hon var nöjd med 

kompensationen från butiken men tycker att fabrikanten kunde ha varit lite generösare med 

kompensationen. Kunden anser att personalen borde ha trott på henne från början och att de 

ska ta kunden på allvar och ta ansvar för varan som de säljer. Händelsen har dock inte 

påverkat så negativt att hon kommer sluta handla där, men, säger hon ”jag kommer inte att 

köpa en duschkabin där igen”. Faktum är att kunden är mer nöjd med butiken nu än hon var 

innan på grund av den kompensationen hon fick till slut även om hon fick kämpa och vara 
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envis för att få den. Kunden har berättat om situationen för hela släkten och alla sina 

arbetskamrater.  

4.1.2 Otrevlig personal 

Kund 3 som vi intervjuade skulle köpa en del till en lampa. I butiken fanns den i en större 

version än den som kunden behövde. De frågade alltså butikspersonalen om det fanns någon 

möjlighet att få hem i den storleken som de behövde, men svaret de fick var att de skulle 

besöka en antikhandlare för det var enda stället som kunde ha delen. Kunden försökte förklara 

att den inte fanns hos antikhandlare för det var en produkt som bara var ett par år gammal, 

men personalen var helt ointresserade av att lyssna på kunden och ville inte hjälpa till. 

Personalen svarade bara att delen inte fanns och försökte inte ens hitta något lämpligt 

alternativ. Kunden upplyste personalen om att de åtminstone borde försöka hjälpa sina kunder 

och inte bara strunta i dem. Detta gjorde att personalen tillkallade sin chef som kom och bad 

kunderna lämna butiken för att de tog upp deras dyrbara tid. Kunderna var vid tillfället 

ensamma i butiken, alltså fanns det inga andra kunder som väntade på att få hjälp. Kunderna 

lämnade butiken och var väldigt upprörda och kände att de hade blivit bemötta väldigt kyligt 

och otrevligt. Detta har lett till att de absolut inte besöker butiken igen och de har berättat om 

den här situationen för alla de känner och rekommenderar ingen till att besöka butiken. 

Kund 4 köpte en dator som det var fel på. Hon började med att ringa till butiken för att få 

prata med någon men upptäckte snart att det inte var någon idé. Hon fick inte prata med 

någon i butiken för deras telefonsystem bygger på att kunden inte blir kopplad till butiken. 

Hon åkte därför med datorn till butiken istället och fick svaret att det absolut inte skulle bli 

några problem att ordna det. Hon lämnade datorn i butiken för att de skulle undersöka vad 

felet var och de kom fram till att hon skulle få en ny dator. När hon kom hem med datorn och 

packade upp allt så fanns det ingen mus i kartongen. Kunden provade att ringa till butiken 

återigen och den här gången fick hon faktiskt prata med någon efter många om och men. 

Personalen i butiken uppmanade henne att komma till butiken så skulle hon få en mus, absolut 

inga problem, men väl där så var det ett stort problem. Enligt personalen så var det kunden 

själv som hade slarvat bort musen så kunden uppmanades att åka hem och leta efter den. 

Kunden förklarade att det inte fanns någon mus och att hon hade letat hemma men inte hittat 

någon, men butikschefen, som kunden talade med, gav sig inte. Diskussionen blev bara värre 

och värre och till slut bad kunden att få häva köpet och då blev responsen från butikschefen 

att hon kunde returnera allt hon köpt istället, vilket kunden inte gjorde. När kunden stod i 

kassan och väntade på att få sina pengar så kom kassapersonalen med en mus till kunden och 
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sa att han tyckte att kunden skulle ha fått det redan från början. Dock var kunden så upprörd 

att hon inte accepterade detta. Hon hade bestämt sig för att lämna tillbaka datorn och aldrig 

mer besöka butiken och så blev det. Kunden har berättat om händelsen för alla hon känner och 

de har i sin tur berättat för folk som de känner så det har spridit sig ordentligt. Kunden vet om 

att det är fler som har valt att inte besöka butiken efter att de fått den här händelsen berättad 

för sig. 

 

Kund 5 köpte en tröja i en butik som förstördes efter första tvätten. Hon valde att gå till 

butiken och visa upp tröjan för att hon skulle få en ny tröja eller pengarna tillbaka. 

Butikspersonalen reagerade med att ifrågasätta kunden. De frågade om hon hade tvättat den 

rätt och följt vad som stod i tvättrådet, vilket kunden hade gjort. Kunden kände ändå att hon 

inte blev trodd. Hon fick uppfattningen av att personalen gärna ville att det skulle vara hennes 

fel för de försökte att lägga skulden på henne. Efter en stunds diskussion, där kunden var 

tvungen att försvara sig, fick kunden pengarna tillbaka för tröjan. Kunden slutade besöka 

butiken efter den här händelsen, men nu är hon återigen kund i butiken eftersom det är en ny 

ägare och ny personal.  

 

Kund 6 var med om en situation då han var inne på en bensinstation och skulle köpa glass. 

Med sig hade han sina barn och de köpte fyra stycken glassar. När de kom ut och öppnade 

glassarna så var den ena glassen, en igloo, missfärgad, den var grå. Kunden gick tillbaka in på 

bensinstationen och visade upp glassen för kassören som blev riktigt arg. Han tog upp pengar 

som han kastade på kunden och sa ”här är pengarna”. Kunden fick inte köpa en ny glass utan 

blev uppmanad att ta pengarna och gå därifrån. Den här kunden brukade ofta handla i den 

kedjans bensinstationer och han hade till och med kundkort där, men efter den här händelsen 

går han inte tillbaka till den bensinstationen utan han ordnade ett kundkort hos en konkurrent 

istället. Det enda som kunden krävde och som han tyckte att de kunde ha gjort annorlunda var 

att ge honom en ny glass. Han har berättat för alla i sin närhet om situationen och för alla som 

har åkt i bilen med honom när de har passerat den bensinstationen. 

 

Kund 7 köpte en ost som han sedan upptäckte att datumet hade gått ut på. Han ringde till 

butiken och berättade hur det låg till och reaktionen från personalen blev att de försökte 

försvara sig. Personalen han pratade med var otrevlig och sade att de rensar minsann alltid 

bort utgångna produkter, men om kunden kom tillbaka till butiken så skulle han ändå få ett 

tillgodokvitto. Kunden gick inte tillbaka till butiken för att få sitt tillgodokvitto och faktum är 
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att han inte har besökt butiken igen på grund av bemötandet han fick i telefonen. Det som 

kunden tyckte att de kunde ha gjort annorlunda var att inte hetsa upp sig och skälla på kunden 

när det är de själva som har gjort fel. Kunden har berättat för cirka tio personer om sitt 

missnöje med butiken.   

4.1.3 Felslag i kassan 

Kund 8 var och storhandlade i en matbutik och när hon kom hem så upptäckte hon att de hade 

tagit betalt för en vara två gånger så hon fick betala dubbelt. Hon ringde då till butiken och 

berättade om vad som hade hänt. I butiken uppmanade de henne att ta med kvittot in nästa 

gång som hon skulle besöka butiken så skulle de lösa problemet åt henne. När kunden ett par 

dagar senare kom till butiken med kvittot så fick hon pengarna tillbaka utan att någon 

ifrågasatte någonting. Hon fick bara skriva under ett papper och sedan fick hon pengarna 

tillbaka. Kunden blev nöjd med detta och berättade för några få om händelsen. Hon kommer 

att fortsätta vara kund i butiken. 

4.2 Kunder som inte framfört sitt klagomål till butiken  

Det var också några kunder som inte hade framfört sina synpunkter till butiken. En kund 

valde att inte framföra sin synpunkt eftersom det handlade om så lite pengar. Det skulle vara 

rabatt på en vara, men rabatten hade inte dragits av, vilket kunden märkte först när hon var 

hemma och därför sade hon inte till. En annan kund framförde inte klagomålet eftersom 

butiken låg för långt bort, det var fyra mil att åka till butiken och kunden kände inte att det var 

mödan värt. Här handlar det alltså om att kunderna anser att det är för lite pengar de får som 

ersättning för att de ska känna att det är värt att framföra klagomålet. Det kostar mer att klaga 

än vad produkten kostade.  

4.2.1 Fel på varan 

Kund 9 som vi intervjuade hade köpt en tröja i en butik som blev förstörd efter andra tvätten. 

Den blev mycket kortare och mycket bredare än vad den var från början. Hon hade följt 

tvättråden, men den blev ändå förstörd. Hon har inte framfört sitt klagomål till butiken 

eftersom det precis hade hänt när vi intervjuade henne. Hon visste inte om hon skulle 

framföra ett klagomål till butiken, men hon trodde att hon skulle göra det. Det berodde lite på 

om hon kände att det var värt det och om hon skulle kunna ta mod till sig att prata med 

personalen för att hon tycker att det känns jobbigt att behöva framföra ett klagomål. Hon 

kommer att fortsätta vara kund i butiken. Hon har ännu inte berättat för något om situationen.  
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Kund 10 köpte ett par skor som hade kardborreband. Efter att skorna hade använts en gång så 

gick kardborrebandet sönder. Kunden framförde aldrig klagomålet eftersom butiken låg fyra 

mil bort och dessutom hade hon tappat bort kvittot. Om det hade varit lättare att ta sig till 

butiken så hade hon framfört sitt klagomål. Hon handlar i butiken ungefär en gång i månaden 

och det är hennes favoritbutik för den här typen av varor även om hon handlar hos 

konkurrenter ibland också. Hon kommer att fortsätta handla i butiken, men har ändå berättat 

om sitt missnöje för cirka 20 personer.  

 

Kund 11 köpte en cykel och när hon skulle sätta ihop den så upptäckte hon att det var fel på 

den ena trampan. Den gick inte att skruva dit till en början, men efter en stunds försök så 

lyckades hon få dit den. Dock var det fel på trampan för när hon hade använt cykeln någon 

månad så ramlade trampan bort. Hon framförde inte ett klagomål om detta eftersom butiken 

låg sex mil bort och hon skulle behövt ta med sig hela cykeln tillbaka för att få det ordnat, 

vilket kändes omständligt. Hon hade framfört klagomålet om det hade varit lättare att få dit 

cykeln. Hon säger att hon borde ha ringt till butiken och låtit det vara upp till dem hur de 

skulle lösa problemet, men hon avstod från detta. Hon kommer att fortsätta vara kund i 

butiken för hon anser inte att det är en så stor sak. Hon har berättat om händelsen för fem 

personer.  

 

Kund 12 var ute och åkte i bilen och stannade till vid en butik där hon köpte två 

chokladkakor. När hon öppnade den ena så upptäckte hon att det kröp larver i den så hon 

slängde ut den genom fönstret på bilen av bara farten. Kunden blev så äcklad av hela 

situationen så hon hade aldrig en tanke på att framföra ett klagomål till butiken. Det var först 

efteråt som hon tänkte att hon borde ha behållit den och gått tillbaka med den till butiken. Om 

hon hade tänkt efter lite innan hon slängde ut chokladkakan och dessutom haft något att lägga 

den i så hade hon framfört klagomålet, men nu reagerade hon spontant vilket ledde till att hon 

kastade ut chokladkakan genom rutan istället. Hon kommer att handla i butiken igen, men hon 

kommer aldrig mer att köpa en chokladkaka därifrån. Hon har berättat om händelsen för cirka 

15 personer. Kunden är nöjd med butiken för övrigt och handlar där ungefär en gång i 

månaden, men det är inte hennes favoritbutik för den här typen av varor. 
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4.2.2 Fel i kassan 

Kund 13 köpte en produkt som det var ett erbjudande om extrapris på. När kunden kom hem 

och kollade kvittot så upptäckte hon att rabatten inte var dragen. Hon sade aldrig något om det 

till butikspersonalen eftersom det inte handlade om så mycket pengar så hon tyckte inte att det 

var värt besväret och nästa gång hon besökte butiken så glömde hon bort det. Dessutom är 

hon en person som inte tycker om att klaga. Hon har berättat för familjen om situationen, men 

inte för några andra. Hon kommer att fortsätta vara kund i butiken, men önskar att de ska lära 

sig att dra av rabatten när de har ett erbjudande på en produkt.  

4.3 Vad påverkar om kunden väljer att framföra sitt kla gomål? 

När vi frågade kunderna om vad det är som påverkar ifall de väljer att gå till butiken och 

framföra sina synpunkter så säger de allra flesta att priset avgör till stor del. Produkter som 

inte kostar så mycket, känner de att det inte är värt att framföra klagomål på, men när det 

handlar om lite dyrare produkter så framför de klagomålet. Kund 10 sade en intressant sak, 

”Det handlar om hur mycket jag värdesätter varan, inte bara själva priset, utan hur mycket jag 

tycker om den”. Hon menar alltså att priset inte är det viktigaste utan det som är viktigt för att 

hon ska framföra ett klagomål är om produkten har en stor betydelse för henne eller inte. En 

annan sak som nämns av flera är hur stort besvär det är att framföra klagomålet. Om de har 

beställt en vara på Internet så skickar de inte alltid tillbaka den för att det är besvärligt att 

skicka fram och tillbaka och om de har köpt produkten i en annan stad som inte finns i 

närheten så säger de inte heller något eftersom det skulle bli för besvärligt. 

4.4 Vad som gör kunden nöjd 

Kunderna fick också berätta om en situation där de har blivit extra nöjda med någonting. Det 

var inte lika lätt för dem att komma på en sådan situation. Flera svarade att om de exempelvis 

har gjort ett fynd, alltså köpt en produkt extra billigt så blir de nöjda. Då får de en känsla av 

att de har gjort ett riktigt bra köp. Flera nämner också att om personalen är glad och trevlig 

och ger bra hjälp så bli de extra nöjda. De viktigaste faktorerna för att göra dessa kunder 

nöjda är alltså glad och trevlig personal samt att de känner att de har gjort ett fynd. De fick 

svara på frågan om vad det är med personalen och butiken som gör att de blir nöjda med 

besöket och svaret på den frågan blev att personalen ska vara trevlig, hälsa, försöka vara till 

hjälp utan att vara påträngande och att de lyssnar. Det är också viktigt att kunden känner sig 

trodd av personalen och att de inte ifrågasätter kunden. Butiken får inte vara för trång, det ska 

vara lätt att hitta det de söker, det ska vara välstädat och fräscht. Det flera av kunderna kan 
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uppleva ett problem med är att personalen inte finns tillgänglig när kunden behöver hjälp. Det 

finns önskemål om att personalen borde cirkulera mer i butiken och visa att de finns.  

 

Det var några kunder som hade ett svar på en situation som hade gjort dem nöjda. Kund 2 

berättade om när hon köpte en soffa som hon blev väldigt nöjd med eftersom personalen var 

trevlig och hjälpsam. Hon tycker att det är bra när personalen är ansvarig för en egen 

avdelning och är inriktad på att sälja just soffor, vilket de var i den här butiken. Hon tror att 

det var därför hon blev nöjd med deras bemötande just på grund av att de har så stor kunskap 

inom området och det därmed blir lättare för dem att ge bra råd som gör att kunden blir nöjd. 

Kunden berättade för släkten om händelsen när hon visade upp sin nya soffa. 

 

Situationen som kund 4 berättade om var intressant eftersom det handlade om ett klagomål. 

Grunden till att kunden blev extra nöjd var att den först hade blivit missnöjd och framförde ett 

klagomål om detta som butiken hanterade bra, vilket resulterade i att kunden blev mer nöjd 

med butiken än hon var innan. Kunden hade köpt en kaffebryggare som exploderade efter 

några månaders användning. Hon ringde till butiken och berättade om vad som hade hänt. 

Svaret hon fick var att hon skulle komma in till butiken och ta med sig kvittot, vilket hon 

gjorde. När hon kom till butiken så tittade personalen inte ens på kaffebryggaren utan tog bara 

emot den och tittade på kvittot och kunden fick ett tillgodokvitto. Ingen ifrågasatte någonting 

och kunden blev väldigt nöjd med detta och tycker bättre om butiken nu än hon gjorde innan. 

Kunden har berättat om händelsen för sin familj och sina närmaste vänner.  

 

Kund 5 berättade om en situation som hon var nöjd med och det var när hon var inne i en 

damklädesaffär och hittade ett par jeans till ett väldigt bra pris. Hon köpte dessa och det är nu 

hennes favoritbyxor. Det handlar om ett fynd som kunden gjorde som hon blev väldigt nöjd 

med. Hon har berättat om detta för sina närmaste vänner och familjen.  

 

Kund 10 berättade om när hon köpte en innebandyklubba. När hon kom fram till kassan och 

drog sitt medlemskort visade det sig att det var ett extraerbjudande på just den 

innebandyklubban så hon blev glatt överraskad och nöjd med priset och butiken. Här handlar 

det om att kunden gjorde ett oväntat fynd, vilket resulterade i att hon blev väldigt nöjd. 

Kunden har berättat om situationen för 20 personer. 
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Kund 11 var i en butik och skulle köpa en skinnjacka. Hon hittade exakt den modellen på 

jackan som hon letat efter i flera månader och blev därför väldigt glad. När hon kom fram till 

kassan och skulle betala jackan visade det sig att det var halva reapriset, vilket resulterade i att 

hon blev extra nöjd med butiken. Hon hittade alltså först en modell på en jacka som hade varit 

svår att få tag i och dessutom gjorde hon ett fynd på den. Kunden har berättat om detta för 

många andra eftersom hon blev så nöjd.  

 

Kund 12 köpte en tvättmaskin men hade lite svårt att bestämma sig för vilken som skulle vara 

bäst för henne, men då kom en anställd fram och erbjöd sig att hjälpa henne. Han var väldigt 

duktig och trevlig och förklarade vilken som skulle passa henne bäst och beskrev hur den 

fungerade. Kunden köpte tvättmaskinen och hon blev väldigt nöjd med den. När hon skulle 

tvätta sin första tvätt var det inga problem eftersom den anställde redan hade visat henne hur 

den fungerade så då behövde hon inte läsa de invecklade instruktionerna. Kunden har bara 

berättat för några få som har sett tvättmaskinen om personalens bemötande. 

4.5 Ta tillvara på klagomål 

Det var inte så många av kunderna som trodde att butiken tog tillvara på alla klagomål som de 

fick in, men de hoppades ändå på att det skulle vara så. Kunderna tycker att det är viktigt att 

butiken har rutiner för hur klagomålen ska tas om hand så att de kan dra lärdom av det. 

Anledningar till att kunderna inte tror att butiken tar tillvara på alla klagomål är att det skulle 

vara svårt att hantera så många klagomål, att de inte kan göra så mycket åt om det är fel på 

produkten och att klagomål som de får någon enstaka gång inte tas tillvara eftersom det 

kanske är en engångsföreteelse. Det var ingen av kunderna som tyckte att det var svårt att veta 

var de skulle vända sig med klagomålen. Antingen fanns det en informationsdisk eller så 

frågade de någon i butiken alternativt ringde till butiken och fick prata med någon.  

 

Några saker som kunderna anser att personalen kunde ha gjort annorlunda är att de skulle ha 

trott på kunden från början, varit lugna och trevliga, inte hetsa upp sig och skälla på kunden, 

varit smidigare, varit mer positiva, ha en vänlig attityd och sett till att göra rätt från början.  

 

Efter att vi nu har presenterat all information som vi fick från kunderna under intervjuerna så 

går vi över på att analysera den informationen. 
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5 Analys 

Alla kunder som vi pratade med hade vid något tillfälle det senaste året blivit missnöjda med 

någonting i butiken. Tio av 13 (77 procent) intervjuade kunder var missnöjda med något som 

kunde relateras till produkten, vilket är intressant i och med att tidigare studier visar att en av 

fyra (25 procent) kunder upplever ett problem med produkten116. Vår undersökning visar 

alltså att det är många fler som upplever ett problem med just själva produkten.  

 

Det var endast åtta av 13 som hade framfört sina synpunkter till butiken. De som valde att inte 

framföra sitt klagomål gjorde inte det på grund av att det handlade om att priset var för lågt på 

produkten samt att butiken låg för långt hemifrån. De ansåg inte att det var värt besväret117.  

5.1 Kundtillfredsställelse 

När vi frågade kunderna om en situation som de hade blivit extra nöjda med så var det svårt 

för dem att komma på en situation, de hade mycket lättare att komma ihåg en situation där de 

hade blivit missnöjda. Förmodligen kan detta bero på att kunderna oftast är nöjda och inte 

reagerar förrän det uppstår ett problem. Några av kunderna kunde ändå berätta om någon 

situation som de hade blivit nöjda med. Flera av dessa handlade om att kunden hade gjort ett 

fynd, men bra bemötande från personalen i form av trevligt och glatt humör vid reklamation 

samt hjälpsam personal när kunden ska köpa en produkt var också något som nämndes118.  

Här kan vi se att personalens bemötande påverkar till stor del om kunden ska bli nöjd med 

butiken. Vi kan alltså bara poängtera att personalen är en viktig resurs för butiken och det är 

av stor vikt att personalen ger kunden ett bra bemötande för att skapa nöjda kunder. 

 

Att kunden blir mer nöjd efter att denne har klagat och blivit väl omhändertagen av 

personalen119 stämmer med några av de kunderna som vi intervjuade. De allra flesta säger 

dock att det inte var någon förändring i hur nöjda de blev, men av dem som blev mer nöjda 

var det på grund av att de fick känslan av att personalen tog dem på allvar och verkligen 

lyssnade samt kompensationen de fick för varan. Återigen kan vi konstatera att det är väldigt 

viktigt med ett bra bemötande från personalen eftersom kunderna uppenbarligen blir mer 

nöjda med butiken då.  

 

                                                 
116 Eccles och Durand (1998) 
117 Barlow och Møller (1997) 
118 Thurow och Nilsson (2008) 
119 Quinn (2007) 
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Exit och Voice innebär att en missnöjd kund har två alternativ och detta är antingen att sluta 

handla i butiken (exit) eller att framföra sitt klagomål (voice)120, men vi kan se att det finns tre 

alternativ bland missnöjda kunder. De kunder som vi har intervjuat och som har valt att inte 

framföra sitt klagomål kommer att fortsätta vara kunder i butiken, vilket säger emot exit-

alternativet som säger att de slutar vara kunder i butiken istället för att framföra sitt klagomål. 

De tre alternativen vi ser är alltså: 1) välja att inte framföra klagomålet men ändå fortsätta att 

vara kunder i butiken, 2) framföra klagomålet och bli missnöjd med bemötandet och därmed 

sluta handla i butiken eller 3) framföra klagomålet och bli nöjd med bemötandet och därmed 

stanna som kund i butiken. Det är personalens bemötande som påverkar ifall kunderna stannar 

kvar som kunder i butiken eller inte121. 

5.2 Personlig försäljning 

Tidigare undersökningar som har gjorts visar att försäljningen ökar om personalen i butiken 

hälsar och pratar med kunden122. Detta visar även vår undersökning eftersom kunderna säger 

att glad och trevlig personal som ger bra hjälp gör att de blir extra nöjda med butiken. 

Personalens bemötande är därmed en viktig del för att skapa nöjda kunder, men vår 

undersökning visar också att kunderna ändå inte slutar besöka butiken om personalen inte 

hälsar och är glada. Däremot slutar de besöka butiken om personalen är otrevlig vid 

hanteringen av deras klagomål.  

 

Kunderna hoppades på att butikerna verkligen skulle ta tillvara på alla klagomål som de får in, 

men de tror dock inte att det är så. Butiken borde ha rutiner för hur klagomål ska tas om hand 

och följas upp för att alla i personalen ska kunna ta del av informationen och dra lärdom av 

varandras hantering av olika situationer123. Hanteringen skiljer sig åt beroende vem kunden är 

och vad klagomålet handlar om. Kunder har inte alltid samma krav på vad de vill få ut av 

klagomålet, men det vi kan se som är gemensamt för de kunder som ingick i vår undersökning 

var att de ville att personalen skulle lyssna på dem, ta dem på allvar och inte ifrågasätta vem 

som bär ansvaret. Vidare anser de att personalen ska vara glada, trevliga, inte ta klagomålet 

personligt och vara smidiga. Kunderna poängterar starkt att de bara vill bli trodda, vilket inte 

är så svårt för butiken att leva upp till. De kan helt enkelt bara lyssna på vad kunden har att 

                                                 
120 Hirschman (1970) 
121 Thurow och Nilsson (2008) 
122 Thurow och Nilsson (2008) 
123 Quinn (2007) 
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säga och försöka hitta en gemensam lösning på problemet så att båda parter blir nöjda istället 

för att försöka ta reda på vem som har rätt och vem som har fel124. 

5.3 Värdskap 

Fem av de åtta kunderna som valde att framföra sitt klagomål till butiken blev missnöjda med 

personalens uppträdande125. De ansåg att personalen var otrevlig, inte lyssnade och ifrågasatte 

dem alldeles för mycket. Det enda kunderna ville var att personalen skulle lyssna på dem, ta 

dem på allvar och ge någon form av kompensation126. Oftast begär inte kunderna så mycket 

från butiken, det brukar räcka med en ursäkt och att personalen bemöter kunden med ett 

leende och visar förståelse för det inträffade127. En faktor som gjorde att kunderna inte var 

helt nöjda med personalens uppträdande var att kunderna fick känslan av att personalen tog 

klagomålet personligt och försökte försvara sig. Klagomålen var inte riktade mot personalen 

eftersom det inte var deras uppträdande det handlade om utan problemet hade en annan orsak. 

Det är viktigt att personalen kan behålla sitt lugn och inte ta klagomålen personligt och gå till 

angrepp mot kunderna eftersom detta leder till fler missnöjda kunder128. Dessutom berättade 

dessa kunder om sitt missnöje för ganska många i sin närhet och det berodde till stor del på 

bemötandet de fick från personalen129. De andra kunderna som framförde sitt klagomål och 

fick ett positivt bemötande från personalen har berättat för andra om sitt missnöje men inte för 

lika många som dem som fick ett negativt bemötande från personalen. Informationen sprids 

alltså snabbt vidare när kunden är missnöjd och av den anledningen är det viktigt att tänka på 

hur personalen ska uppträda mot kunderna130.  

 

En sak som kan påverka att personalen vill utreda vem som bär ansvaret för felet kan vara att 

det finns oärliga kunder som vill lura personalen131. Dock är inte den andelen kunder så stor, 

vilket butikspersonalen borde tänka på. Alla kunder är inte ute efter att lura butiken utan ett 

problem har uppstått och de vill bara ha en lösning på detta. Kunderna vill dessutom att någon 

ska ta på sig ansvaret för problemet och den rollen kan butikspersonalen ta eftersom de 

arbetar i butiken och tar företagets roll i mötet med kunden132. Det är inte personlig kritik mot 

                                                 
124 Gunnarsson och Blohm (2002) 
125 Thurow och Nilson (2008) 
126 Williams (1996) 
127 Eccles och Durand (1998) 
128 Hallström (1992) 
129 Eccles och Durand (1998) 
130 Barlow och Møller (1997) 
131 Quinn (2007) 
132 Williams (1996) 
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den anställde133. Den anställde är bara en del av hela företaget och den enda som kunden kan 

”skylla” på när det uppstår ett problem och det är viktigt att personalen tänker på detta när en 

kund framför sitt klagomål så att de inte intar en försvarsställning mot kunden. Det var flera 

av kunderna som ingick i vår undersökning som upplevde att personalen intog en 

försvarsställning och tog kritiken personligt, vilket inte uppskattades av kunderna. De säger 

själva att det hade räckt med att personalen lyssnade på dem och bad om ursäkt så hade de 

blivit nöjda.  

5.4 Klagomål 

Den vanligaste anledningen till att kunderna framförde ett klagomål var att det var fel på 

produkten, vilket är relativt lätt för en butik att gottgöra. Vad kunderna dock var mest 

missnöjda med var personalens bemötande efter att de hade framfört sitt klagomål, men detta 

framförde inte kunderna sina synpunkter på utan valde istället att inte besöka butiken igen. 

Just otrevlig personal är mycket svårare att gottgöra än när det är fel på en produkt eftersom 

ett ohyfsat beteende orsakar mycket större skada på kundrelationen134. Därför är det viktigt att 

se över hur personalen bemöter kunderna för att inte få fler missnöjda kunder. Det var några 

av kunderna som ingick i vår undersökning som slutade besöka butiken på grund av att 

personalen var otrevlig. De hade inte slutat besöka butiken om personalen hade gett 

kompensation för varan och inte varit otrevliga, vilket återigen tyder på att otrevlig personal 

gör större skada än fel på produkten.  

 

Det finns många olika anledningar till att en kund väljer att inte framföra sitt klagomål135. 

Kunder kan ibland tycka att det är lättare att bara byta butik än att framföra sitt klagomål136, 

vilket i och för sig inte är fallet med kunderna som ingick i vår undersökning. De anledningar 

som kunderna ger till att de inte framför sitt klagomål är om priset är lågt på varan så känns 

det inte värt att framföra klagomålet. Dessutom nämner de att om det är för besvärligt att 

framföra klagomålet så väljer de att inte säga något till butiken. Att det är besvärligt handlar 

om ifall butiken ligger för långt bort eller om de har beställt en vara från Internet så tycker de 

att det är besvärligt att skicka den fram och tillbaka. Dessa kunder som valde att inte framföra 

sitt klagomål till butiken är fortfarande kvar som kunder i butiken 

 

                                                 
133 Gunnarsson och Blohm (2002) 
134 Barlow och Møller (1997) 
135 Williams (1996), Barlow och Møller (1997) 
136 Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2010) 
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När det gäller kompensationen som kunderna har fått vid fel på produkten så är i stort sett alla 

kunder vi intervjuat nöjda med att få pengarna tillbaka eller få en ny vara. Vissa önskade att 

de skulle ha fått något extra, men de hade inte det som krav. Det krävs därmed inte så mycket 

från butikens sida för att få kunderna att återigen bli nöjda så att kunden känner förtroende för 

butiken igen137. De kunder som ingick i vår undersökning och som blev nöjda med 

bemötandet och kompensationen de fick är lika nöjda efteråt som de var innan de 

överhuvudtaget blev missnöjda. Vissa är till och med mer nöjda med butiken på grund av 

butikens klagomålshantering138. 

5.5 Word of mouth 

Alla kunder som ingick i vår undersökning har berättat om sitt missnöje för familj, vänner, 

kollegor och andra bekanta. Detta kallas för word of mouth och kan vara både positivt och 

negativt för en butik eftersom kunderna berättar om både bra och dåliga erfarenheter för 

varandra139. De flesta av kunderna som framförde sitt klagomål blev missnöjda med hur 

butiken hanterade deras klagomål och när de berättar för andra så ger de ett negativt intryck 

av butiken, vilket kan medföra att fler slutar besöka den aktuella butiken. Detta är något som 

måste försöka undvikas, vilket kan göras om personalen ger ett bra bemötande. De som blev 

nöjda med hanteringen har också berättat för andra om händelsen, men dessa ger istället ett 

positivt intryck av butiken, vilket istället ger ”gratis” marknadsföring till butiken140. Positiv 

word of mouth är dessutom tidsbesparande, effektivt och arbetsbesparande för butiken och 

alltså något som de borde sträva efter141. 

 

Tidigare studier om bilköpare visar att en missnöjd kund berättar om händelsen för 22 andra 

och en nöjd kund berättar för åtta andra142, alltså berättar missnöjda kunder om händelsen för 

fler än vad nöjda kunder gör. Detta visar även vår undersökning eftersom kunderna har 

berättat för fler om sitt missnöje än om situationerna där de blev nöjda. Det var dessutom 

svårt för kunderna att ens komma på en situation där de hade blivit nöjda, men lätt för dem att 

komma ihåg en situation när de hade blivit missnöjda. Det här visar alltså att butiker verkligen 

borde sträva efter att minska antalet missnöjda kunder eftersom den informationen snabbt 

sprids vidare till andra och sådana situationer blir ihågkomna av kunderna. 

                                                 
137 Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2010) 
138 Goldmann (1994) 
139 Söderlund (1996) 
140 Söderlund (1996) 
141 Silverman (2000) 
142 Naessén (1994) 
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6 Slutsats 

Nedan kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i den här 

undersökningen. Dessa bygger på den teori som vi har tagit upp i den teoretiska 

referensramen samt våra kundintervjuer som är vårat empiriska material.  

 
Problemformuleringen som sattes upp för denna uppsats var ”Hur kan klagomålshantering 

hjälpa en butik till att behålla sina kunder och vårda sina kundrelationer? Vad påverkar ifall 

en kund väljer att framföra sitt klagomål eller inte och vilken respons önskar de sig från 

butiken? ” 

 

Vi har kommit fram till att det viktigaste för att behålla sina kunder är att personalen ger ett 

bra bemötande mot kunderna när de framför sitt klagomål. Det stora problemet är inte 

missnöjet som medför att kunden framför ett klagomål utan det som orsakar det stora 

missnöjet beror på hur personalen bemöter kunden när denne framför sitt klagomål. Det är 

detta beteende som kan medföra att kunden slutar handla i butiken.  

 

Kunderna slutar inte handla i butiken istället för att framföra ett klagomål, snarare tvärtom. 

De kunder som slutar handla i butiken gör det på grund av att personalen inte har trott på dem, 

varit otrevliga och skyllt ifrån sig på kunden. Den viktigaste responsen som en kund vill ha 

från butiken är att bli trodd och få pengarna tillbaka för varan (om det handlar om en 

reklamation) eller få en ny vara.  

 

Anledningar till att kunden väljer att inte framföra sitt klagomål beror på priset på produkten 

och besväret som ett klagomål kan medföra. Till viss del kan kundens personlighet påverka 

ifall denne framför ett klagomål eller inte. Om priset är lågt på produkten så känner kunderna 

att det inte är värt att gå tillbaka till butiken för att få kompensation och om butiken ligger för 

långt bort eller om de har beställt via Internet så anser de att det blir för stort besvär att 

framföra sitt klagomål. Dessutom känner sig inte alla kunder bekväma med att framföra ett 

klagomål och undviker det just av den anledningen. 
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7 Diskussion och rekommendationer 

Våra rekommendationer till butikerna är att de ska utbilda personalen i klagomålshantering 

och få personalen att inse att kritiken inte är riktade mot dem som personer. Att få personalen 

att lyssna på kunderna utan att ifrågasätta vem som bär ansvaret tror vi kan hjälpa butikerna 

att bli mer lönsamma i och med att de kommer att få fler nöjda kunder som återkommer till 

butiken. Dock är det viktigt att inte bara acceptera allt eftersom det finns vissa kunder som 

försöker luras, men dessa är ganska få så det behöver de inte lägga ner så mycket tid att 

fundera över, men de ska ändå ha det i åtanken. 

 

Ibland kan det vara värt att ta emot en reklamation som egentligen inte beror på ett 

produktionsfel eftersom det kan kosta mer att förlora den kunden än att ta tillbaka just den 

varan. Det här gäller om det är billigare produkter som inte kostar så mycket för butiken. Om 

kunden inte får lämna tillbaka varan så kan det leda till att denne berättar för alla hon känner 

om att butiken ”har gjort fel”, vilket kan leda till att butiken förlorar fler kunder samtidigt för 

att de inte tog tillbaka den varan. 

 

När vi har lyssnat på kunderna och vad de anser brister i klagomålshanteringen så anser vi att 

alla butiker borde ha en handlingsplan som personalen ska följa vid klagomålshantering så att 

alla gör lika, men självklart måste de anpassa sig från kund till kund och situation till 

situation.  

 

Vårat exempel på hur en handlingsplan skulle kunna se ut är: 

- LYSSNA på kunden 

- Skyll inte ifrån dig 

- LE hela tiden 

- Ta kunden på allvar och tro på att det de säger är sant 

- Ifrågasätt inte kunden 

- Försök alltid diskutera dig fram till en gemensam lösning med kunden så att kunden 

blir nöjd med kompensationen 

- Tänk på att kunden är viktig och det är bra att kunden ger oss synpunkter på vad de 

inte är nöjda med. Tacka därför kunden för att de framförde sina synpunkter. 

- Skriv ner klagomålet och hur du löste problemet  
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Kundintervjuer 

Intervjuerna genomfördes måndag 22 mars, 2010 t o m torsdag 25 mars, 2010 på 

eftermiddagarna från kl 12:00 – 17:00 
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Appendix och bilagor 

Dessa frågor var utgångspunkten för vår undersökning. Dock behövde vi inte ställa alla frågor 

och vi ändrade formuleringen på vissa beroende på hur kunden svarade. 

 

1. Handlar du ofta i den här butiken? 

2. Är det din favoritbutik för den här typen av varor eller handlar du i olika butiker? 

3. Vad tycker du om butiken och personalen? 

4. Är du nöjd med den här butiken? 

5. Vilka fördelar har den här butiken gentemot sina konkurrenter? 

6. Vilka är nackdelarna? 

7. Har du någon gång haft synpunkter på den här butiken? Är det något du tycker att de 

skulle kunna förändra/förbättra? 

8. Hur upplevde du att de tog emot dina synpunkter? Var de positiva till att du uttalade 

dina synpunkter? 

9. Är det något du tycker att de kan ha gjort annorlunda? 

10. Hur ska personalen i en butik uppträda för att du ska bli nöjd med besöket? 

11. Vad är viktigast för dig för att du ska trivas i en butik och återkomma dit? 

12. Har du någon gång det senaste året blivit missnöjd med något vid ett butiksbesök? 

13. Vad var det du var missnöjd med? Berätta om detta. 

14. Framförde du ett klagomål om detta? 

 

15. Om ja, varför? Funderade du på att låta bli? 

16. Hur upplevde du att de tog emot din åsikt? 

17. Hur löste de problemet? 

18. Hur upplevde du bemötandet du fick? 

19. Kände du att de tog dig på allvar? 

20. Tror du att de kommer att följa upp ditt klagomål för att göra eventuella förbättringar? 

21. Hade du önskat att de skulle ha gjort något annorlunda? 

22. Om det var en reklamation eller liknande, vad fick du för kompensation? 

23. Var du nöjd med den kompensationen? 

24. Kommer du att handla i butiken igen? 

25. Känner du dig mer nöjd med butiken nu än du gjorde innan du blev missnöjd? Vad 

tror du det beror på? 
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26. Var du uppretad när du framförde ditt klagomål? Hade du ”laddat” inför ditt klagomål 

med eventuella motargument? Behövde du använda dig av detta? 

27. Fick du några utgifter när du framförde ditt klagomål? 

28. Anser du att det var värt att framföra klagomålen relaterat till eventuella utgifter du 

fick för att framföra ditt klagomål? 

29. Var det svårt att veta var du skulle vända dig med ditt klagomål? 

30. Hur många berättade du för efter klagomålet om responsen du fick? 

31. Vad anser du är bra klagomålshantering? Hur vill du bli bemött när du framför ett 

klagomål? 

32. Tror du att butiken tar tillvara och drar lärdom av alla synpunkter de får in från sina 

kunder? 

33. Kan du beskriva en situation när du blivit nöjd med något relaterat till ett butiksbesök? 

34. Vad var det speciellt som gjorde att du blev nöjd med detta? 

35. Har du berättat om dessa situationer för någon i din närhet? Hur många? 

36. Är det din favoritbutik för den här typen av varor eller handlar du i olika butiker? 

37. Vad tycker du om butiken och personalen? 

38. Är du nöjd med den här butiken? 

39. Vilka fördelar har den här butiken gentemot sina konkurrenter? 

40. Vilka är nackdelarna? 

 

15. Om nej (på frågan om kunden har framfört ett klagomål) varför inte? Förklara. 

16. Besöker du ofta den butiken? 

17. Vad kunde ha fått dig att framföra ditt klagomål? 

18. På vilket sätt vill du bli bemött när du framför ett klagomål till en butik? Finns det 

vissa faktorer som är viktigare än andra? 

19. Kommer du att handla i butiken igen? 

20. Hur många har du berättat om ditt missnöje för? 

21. Vad anser du är bra klagomålshantering? 

22. Tror du att butiken tar tillvara och drar lärdom av alla synpunkter de får in från sina 

kunder? 

23. Kan du beskriva en situation när du blivit nöjd med något relaterat till ett butiksbesök? 

24. Vad var det speciellt som gjorde att du blev nöjd med detta? 

25. Har du berättat om dessa situationer för någon i din närhet? Hur många? 

26. Är det din favoritbutik för den här typen av varor eller handlar du i olika butiker? 
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27. Vad tycker du om butiken och personalen? 

28. Är du nöjd med den här butiken? 

29. Vilka fördelar har den här butiken gentemot sina konkurrenter? 

30. Vilka är nackdelarna? 

 


