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Sammanfattning (”Abstract”)

Det har kommit att visa sig att de flesta konsumenter någon gång, vid kontakt med företag, 

har upplevt en känsla av missnöje. Ett missnöje som i de flesta fall orsakas av företags 

personal. Som företag är det viktigt att skaffa sig kunskap om missnöje och hur det har 

uppstått. Detta för att kunna hindra framtida missnöjen. Kunskapen kan fås genom en rad 

olika sätt där bl.a. personlig kontakt och frågeformulär är metoder för att få reda på vad 

kunden upplever. En kunds missnöje kan orsakas av olika faktorer där bl.a. personal är en 

vanligt förekommande orsak. När denna kunskap fås är det betydligt lättare att förebygga 

eventuell missnöje hos konsumenterna. Informationen är för företag viktig att ta vara på för 

att kunna förebygga framtida missnöjen. När väl missnöjet har uppstått är det viktigt för 

företaget att arbeta hårt för att återfå förtroendet hos konsumenterna. En kund som inte 

kompenseras av ett företag tappar lätt förtroendet och sprider mer än gärna vidare ett negativt 

rykte, vilket i slutet kan leda till att företaget inte längre kan leva kvar.

Rapporten baseras på intervjuer gjorda med butikschefer och konsumenter där de själva har 

fått uttrycka sig om hur de själva ser och tänker kring hur dagens hantering av missnöje är. 

Butikscheferna har redogjort kring hur de själva arbetar med att hantera kunder som upplever 

missnöje, samt hur de på bästa sätt försöker bygga upp ett skadat förtroende. Konsumenterna 

har förklarat vilka de främsta orsakerna till uppstått missnöje är, samt hur de helst vill bli 

behandlade och kompenserade. Den här rapporten kommer att försöka skapa förståelse kring 

hur antalet missnöjda kunder kan minskas, samt hur kunder vill bli omhändertagna och 

bemötta efter ett missnöje. Rapporten innehåller även ett avsnitt med rekommendationer från 

författarna om hur missnöje kan minskas, förebyggas och omhändertas.
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1 Inledning

Bland i stort sett alla företag förekommer det mer eller mindre ett antal missnöjda kunder. 

Missnöjda kunder som, efter en besvikelse, kanske aldrig mer återvänder till företaget och 

dess verksamhet. Kunskap om, och genklang kring missnöjda kunder kan hjälpa företag att bli 

bättre på att hantera situationer där missnöjda kunder står i fokus. Den här rapporten kommer 

att redogöra kring hur viktig kundhantering av missnöjda kunder är, hur missnöjda kunder kan 

hanteras samt hur företag kan förebygga framtida missnöjdhet. 

1.1 Bakgrund och problemställning

Underlaget till detta arbete grundar sig i att företags alla kunder, på något sätt, kan bli 

missnöjda. Det som kan vara komplicerat för företag, när de bemöter en kund, är att på 

förhand ständigt känna till vad de kan förväntas undvika för att orsaka missbelåtenhet. Ett 

tänkbart missnöje kan t.ex. vara bristande kommunikation, ouppnådd tilltro eller uttryckslös, 

opersonlig bemötning.  En missnöjd kund har inte fått uppleva förverkligandet av de 

förhoppningar som hon eller han från början hade hoppats på.1 Det gäller då för dessa företag 

att, på fullaste allvar, ta vara på alla klagomål som ges och försöka åtgärda dessa.2

Företagen bör uppfatta kundernas klagande som något gynnande och det är samtidigt viktigt 

att kunderna känner mening med att framföra sitt missnöje. Bara för att företag inte får in 

några synpunkter om missnöje, betyder inte det att det inte förekommer något missnöje bland

kunderna.3 De flesta kunder som upplever missnöje framför inte detta, och därför är det 

viktigt att företagen ständigt uppmanar sina kunder till att framföra missnöje.4

Alla kunder uppfattar saker på olika sätt och deras enskilda personligheter, bl.a. aggressivitet, 

kan komma att ligga till grunden för att ett missnöje framförs.5 Kunder klagar olika mycket 

och detta kan bero på den omfattning som missnöjet utgör. En ytterst liten besvikelse, där 

kostnaden för den inhandlade varan var liten, framförs sällan, medan betydelsen för att 

framföra ett starkt missnöje, där varan kostade lite mer, ofta prioriteras till att framföras.6

                                               
1

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
2

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
3

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
4

Journal of marketing, Fornell C. 1992
5

Consumer behaviour, Wilkie William L. 1986
6

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
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Då de flesta företag sannerligen inte har någon direkt strukturerad plan för kundhantering 

medför detta vissa informationsbrister kring hur hanteringen av eventuellt missnöje ska 

hanteras.7 Sanningen är den att de flesta företag inte alls satsar den tid, ork och pengar på att 

omhänderta och vårda sina kundrelationer som de egentligen borde göra.8 Alla kunder tycker 

sannerligen inte likadant och deras toleransnivåer för att acceptera missnöje är alla olika. I 

enkelhetens förklaring är samtliga kunder olika och de vill alla bli behandlade och besvarade 

på helt skilda sätt.9

Företags kommande framtidsplaner vilar trots allt hos deras främsta samarbetspartners, 

närmare bestämt kunderna. Det kan tyckas vara inte mer än rätt av företagen att ge tillbaka 

något av det som fås av kunderna. Tack vare kunderna och deras plånböcker kan företag 

betala sina fakturor och sin hyra, köpa nya inventarier, reparera maskiner och utbetala löner, 

premier samt fackföreningsavgifter till personalstyrkan. Det är därför viktigt att eventuellt 

missnöje bland kunder omhändertas och prioriteras som högt.10

Hur kunder bemöts och omhändertas, och därtill även hur de påverkas av företag, är en 

avgörande faktor vid ett köpbeslut. Vid fastställning av tillfredsställelse ställer konsumenter 

krav på en social belåtenhet. En belåtenhet som innefattar de sociala och förstående faktorerna 

parterna emellan. Den service som företaget faktiskt utsänder kan förväntas stämma överens 

med kunders förväntningar och önskemål, men skulle något annat upplevas kan ett missnöje 

lätt uppstå. Om företags grad av uppassning och service däremot skulle överglänsa kundens 

skapade förväntningar kan detta lyckligtvis nog ses som en bonus.11

För att företag ska lyckas behålla sina kunder kan det vara klokt att företag har god kunskap 

kring kundvård, samt förståelse för hur värdefulla kunderna faktiskt är. Den framtida 

kundrelationen bör prioriteras som hög och betydelsefull vilken annars kan uppfattas som 

orättvis eller skapa besvikelse och missnöje. Det kan vara svårt för företag att återfå kunder 

som har blivit missnöjda på grund av en mindre lämplig kundhantering.12 Prioriterar företag 

värdet av sina missnöjda kunder som lågt kommer av allt att döma ett ömsesidigt beteende att 

efter hand att ge sig till känna.13

                                               
7

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
8

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
9

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
10

Att hitta och behålla kunder, J. Fox, 2002
11

Economic and social satisfaction: Measurement and relevance to marketing channel relationships, Geyskens L & Steenkamp J-B. 2000 
12

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
13

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
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Kortfattat innebär kundhantering att företag ska vårda relationen med sina kunder.14 En kund 

som är missnöjd kan som följd av uppstådd missnöjdhet kan i fortsättningen upphöra

kontakten med företaget.15 Samtidigt som relationen avslutas kommer den missnöjda kunden 

gissningsvis att framlägga sin missbelåtenhet till vänner i form av ett negativt rykte.16 Detta 

kan i sin tur leda till att även andra kunder lämnar företaget för gott.17 För att lyckas behålla 

återkommande kunder krävs det att företag och dess personal lägger vikt, prioritering och 

satsning kring hur de hanterar sina kundrelationer, däribland hanteringen av missnöjen. Bland 

ett flertal företag påträffas ett ständigt engagemang kring kunderna. Detta för att generera i 

framtida relationer.18 En god kundhantering är med enkla ord något företag bör prioritera och 

värdera högt, och en god kundhantering kan bara bli lyckad om företag tar den på allvar.19

1.2 Problemformulering

Hur kan företag få kunskap om kunders missnöje för att kunna förebygga detta? Hur kan 

företag hantera sina kunder för att återfå deras förtroende?

Vi har i problemformuleringen valt att beröra fyra områden; kunskap, förebyggelse, hantering 

och återfå förtroende. Vi har en problemformulering utifrån ett perspektiv men vi har i 

rapporten valt att studera den här utifrån två perspektiv. Problemformuleringen utgår ifrån 

företagsperspektiv och kommer att besvaras utifrån intervjuade butikschefer. För att fylla 

informationsglapp kommer intervjuer med konsumenter att genomföras. Konsumenterna 

förklarar själva hur företag kan få kunskap om kunders missnöje och hur företag kan 

förebygga missnöje. Konsumenterna kommer vid intervjun att kunna lägga fram egna 

önskemål på hur företag bör agera vid framförande av missnöje samt förklara hur de vill bli 

hanterade för att deras förtroende gentemot företaget ska återfås. För att kunna besvara 

problemformuleringen bästa sätt har därför en intervju med konsumenter gjorts. 

                                               
14

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
15

Consumer behaviour, Wilkie William L. 1986  
16

Konsumentbeteende, Evans M., Jamal A. & Foxall G. 2010
17

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
18

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
19

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
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1.3 Uppsatsens syfte

Intentionen som ligger till grund för den här rapporten är att vilja skapa förståelse och lärdom 

kring hur antalet missnöjda kunder bland företag kan minska. Det ska också redogöras för hur 

kunderna själva kan förväntas omhändertas efter ett tänkbart uppstått missnöje. Rapporten 

eftersträvar att lyfta fram själva värdet av hur viktigt det är att företag tar sig tid att hantera 

sina missnöjda kunder, och att en god kundhantering bör prioriteras. Relationen mellan 

företag och den enskilda kunden måste gå hand i hand, något som är viktigt att förstå och vara 

medveten om för ett företags framtid. Substansen i rapporten vill bidra med en grundläggande 

förståelse och en god kännedom om varför hantering av missnöje är en sådan betydelsefull del 

i företags administrativa kärna. Med en ökad förståelse kan det troligtvis vara lättare att ta sig 

an de missnöjda kunderna. Hantering av, och förståelse för, missnöjda kunder är en god 

kunskap och ett bra hjälpmedel att ha med sig ut i arbetslivet. 

1.4 Perspektiv och avgränsningar

I problemformuleringen omtalas det ett antal gånger att lönsamhet hänger ihop med 

kundhantering. Den här rapporten kommer dock inte att fördjupa sig vid begreppet lönsamhet, 

utan orsaken till varför begreppet lönsamhet presenteras i bakgrunden är för att skapa en 

klarare förståelse för läsaren om hur hantering av missnöjda kunder hänger ihop med företags 

lönsamhet. Rapporten kommer helt och hållet att inrikta sig på hantering av missnöjda kunder. 

2 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen kommer relevant information som hänger ihop med 

undersökningen att presenteras. Den presenterade teorin, bestående av böcker och 

vetenskapliga artiklar, kommer att kunna kopplas ihop med, och samtidigt viss till en viss del 

styrka, undersökningens datainsamling. Teoriavsnittet utgår ifrån två perspektiv där fokus 

ligger på företag och konsumenter. Teorin kommer även att ligga till grund för resultatdelen, 

där den kommer att jämföras med den insamlade informationen. Frågeformulären till både 

butikschefer och konsumenter, se bilaga två, är baserade på den insamlade teorin som 

rapporten utgår ifrån.
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2.1 Faktorer som orsakar missnöje

Missnöje kan uppstå genom en rad olika faktorer. Nonchalant eller okunnig personal, stökig 

butiksmiljö, mindre bra kvalitet på varorna eller mindre bra service är alla exempel på 

faktorer som kan ligga till grund för att ett missnöje ska väckas.20 Andra faktorer som orsakar 

missnöje hos kunder är bristande kommunikation, ouppnådd tilltro eller uttryckslös, 

opersonlig bemötning. Förverkligandet av kundens skapade förhoppningar bland företag, som 

företag sedan inte ”lever upp” till, kan också orsaka en form av missnöje.21

Tyvärr går det inte alltid att undvika missnöje, och därför kan missnöje vara komplicerat att 

förebygga. Kunder upplever händelser på olika sätt och de kan alla reta sig på helt olika saker, 

såsom ostädad butik, otrevlig, slarvigt klädd och ouppmärksam personal som i vissa fall kan 

upplevas som nonchalant. Andra saker som kunder kan reta sig på är felaktig information, 

samt att företag inte kan hålla vad de lovar.22

Många företag ser kunden som det allra viktigaste, där de fokuserar på att han eller hon ska 

känna sig tillfredsställd. Dock kan det hända att vissa kunder hamnar i telefonköer, blir 

otrevligt bemötta, eller får vänta på produkter som inte finns på lager. Följden blir då att 

många kunder blir otillfredsställda vilket skapar missnöje. Värt att poängtera är att detta ofta 

sker i företag där företag talar om hur viktiga deras kunder är och att kunden sätts i fokus.23

2.2 Hantering av missnöje

När en kund är missnöjd kan detta leda till klagomål. Klagomål är en fördel för företag där de 

kan få reda på vad som har gått fel och hur de ska kunna undvika detta i framtiden. Hanteras 

inte detta på bästa sätt kan det leda till besvärliga och olönsamma kunder. Företag bör alltid få 

kunder att klaga. Ju fler klagomål desto lättare kan företaget utveckla sig till det bättre. När 

kunden framför sitt klagomål ska företaget visa medkänsla och lita på vad kunden har att sägs. 

Att påstå aldrig att ett eventuellt fel är orsakat av kunden är inget att rekommendera, och det 

berörda företaget bör ta ansvar för handlingarna samtidigt som de inte skyller ifrån sig på 

andra. Problemen ska lösas snabbast möjliga samtidigt som kunderna tackas för att missnöjet 

framfördes.24

                                               
20

Sälja i butik, Hyttner B, 1996
21

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
22

Ansiktet utåt, J. Nyström & M. Wallén, 2002
23

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
24

Kundpsykologi, P. Wanger, 2002
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Genom att företag tar emot klagomål och synpunkter om missnöje kan de lättare hjälpa sina 

kunder med att reda ut problemet vilket på sikt resulterar i färre missnöjda kunder. Att ta emot 

kundens klagomål på ett lugnt sätt där tecken på att vilja hjälpa upplevs, bidrar till att kunden 

lugnar ner sig. En del av de klagomål som kommer in till företag framförs hand i hand med 

dåliga humör, nervösa irritationer och aggressivitet. Det är därför extra viktigt att företag och 

dess personalstyrka kan hålla en lugn profil vid hanteringen av missnöjet. Även ifall kunden 

har ”fel” är det klokt att de anställda i det berörda företaget låter kunden prata till punkt utan 

att bli arga. 

Uttrycker företaget någon form av aggressivitet i klagomålshanteringen kommer graden av 

missnöje hos kunden att bli högre vilket sedan kommer att framföras till kundens vänner och 

bekanta.  Att undvika bråk och aggressivitet när kunder framför sitt eller sina klagomål bidrar 

till att företags goodwill hos kunderna ökar. Genom att företag lyssnar på vad en missnöjd 

kund har att framföra, kommer klagomålen att bidra till fler säljmöjligheter.25

2.3 Den enskilda kunden

Kundtillfredsställelse uppstår i kundens huvud som ett slags tillstånd, en subjektiv 

bedömning. Företagets erbjudande har visats upp för kunden och det sker en slags upplevelse. 

När kunder betraktar ett erbjudande uppfattar de erbjudandet utifrån sig själva, vilket kommer 

att ge olika uppfattningar.26 Företag ska alltid se sina kunder som människor, där dessa ska 

behandlas på ett personligt sätt där kundens behov är en viktig del.27 Alla kunder är olika och 

de tycker sannerligen inte likadant. Det samma gäller för deras toleransnivå för att godta ett 

missnöje.28 Kunders enskilda personligheter såsom aggressivitet påverkar handlingen för att

framföra ett missnöje.29 Själva omfattningen av missnöje avgör hur mycket eller lite kunder 

klagar. En ytterst liten besvikelse, där kostnaden för den inhandlade varan var liten, framförs 

sällan. Kostade dock varan mer, där även varans betydelse för kunden var hög, prioriteras 

missnöjet att framföras till företaget.30

                                               
25

Att vinna kunder, Goldmann H. 1994
26

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
27

Kunden är kung, F. Quinn, 1992
28

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
29

Consumer behaviour, Wilkie William L. 1986
30

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
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Kunder sprider vidare den upplevda nöjd- eller missnöjdheten i form av ”word-of-mouth”. 

Kunderna berättar om den bra eller mindre bra upplevelsen de fick hos företaget till sin familj 

och till sina vänner. Informationen sprids även till företaget som kunden besökte, och i vissa 

fall även till producenten som tillverkade en eventuell produkt.31 Värt att poängtera är att den 

genomsnittliga siffran för att missnöjda kunder sprider vidare sitt missnöje till andra kunder är 

tio. Handlar det dock om en kund som är nöjd sprider han eller hon bara vidare sin nöjdhet till 

tre personer.32

Ett kundstyrt företag ska helhjärtat utgå ifrån kunderna och företagets samtliga medarbetare 

ska aktivt sträva mot att betjäna kunden på ett bra sätt.33 Att företag tänjer sina gränser 

handlar om att de hjälper sina kunder, men det är viktigt att företag aldrig lovar för mycket än 

vad de kan hålla. Att skapa en god relation till sina kunder bidrar till att kunders eventuella 

missnöjen i framtiden lättare kan förlåtas. Därför är det ytterst viktigt att företag skapar en 

god relation till sina kunder.34  

2.4 Få kunden klaga

Det är som företag mycket viktigt att kunders synpunkter kommer fram, och att det verkliga 

problemet tas upp för att en förändring ska kunna ske. Det gäller dock för företag att försöka 

uppmana sina kunder till att framföra eventuellt missnöje. Att ta reda på vad en kund vill ha är 

att se företaget genom kundens ögon. Vid intervju med kunder ska företaget aktivt lyssna på 

vad kunden vill ha och vad den har att säga. Samtidigt är det viktigt att företaget noterar det 

som kunden inte nämner.35  Att företag sätter kunden i fokus är något som blir allt viktigare i 

dagens samhälle. En kund som är nöjd berättar detta för sina nära och bekanta, samtidigt som 

kunden får ett starkare förtroende för det inblandade företaget.36

Majoriteten av de kunder som känner någon form av missnöje framför tyvärr dock inte sitt 

eller sina klagomål till det berörda företaget.37 Det missnöje som kunderna upplever är för 

företagen oftast dolt. Den övervägande delen av de kunder som är missnöjda känner att det 

inte är lönt att framföra klagomål. Detta bygger på erfarenheter där tidigare klagomål till 

företag inte har behandlats på ett tillmötesgående sätt. 

                                               
31

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
32

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992
33

Kunden är kung, Quinn F. 1992
34

Kund för livet, C. Sewell & P. Brown, 2003
35

Ansiktet utåt, J. Nyström & M. Wallén, 2002
36

Den nöjda kunden, Söderlund M. 1997
37

Journal of marketing, Fornell C. 1992
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Följden blir att den missnöjda kunden pratar negativt om företaget till sina vänner, samt att 

den utsatta kunden inte återvänder till företaget.38 Kunders klagande bör ses som något 

positivt och gynnande för företag. Det är dock viktigt att kunderna känner mening med att 

framföra sitt missnöje. Viktigt att känna till är att företag kan ha missnöjda kunder trots att 

inga klagomål har kommit in.39 De flesta kunder som är missnöjda framför tyvärr inte sitt 

missnöje. Därför är det oerhört viktigt att företag uppmanar sina kunder till att framföra 

eventuella synpunkter om missnöje.40

2.5 Metoder vid insamling av missnöje

Dagens samhälle kan idag lättare få tag i information om ”kundernas behov” genom att de har 

traditionella datainsamlingsmetoder. Exempel på detta är internet där de på vissa hemsidor har 

enkäter som berör kundtillfredsställelse.41

Det blir lättare och även ständigt bättre att lagra, analysera och sprida kunddata. Samtidigt 

som detta förbättras ökar också antalet kanaler för att kunna kommunicera med sina kunder. 

Exempel på detta är hemsidor på internet, e-mail, radio och mobiltelefoner. Då allt förbättras 

och utvecklas blir det samtidigt lättare för verksamheterna att försöka ha kontroll och fokus på 

kunden.42 Vid insamlingen av information om vad kunderna är nöjda och missnöjda med kan 

information delas in i olika kategorier. Både service och prisnivå kan vara exempel på 

kategorier. Att använda sig av kategorier vid undersökningar ger tydligare avgränsningar och 

förhoppningsvis mer kvalitativa svar. Samtidigt ges en klarare överblick över vad kunderna är 

nöjda eller mindre nöjda med.43  

Frågeformulär är ett smidigt och enkelt sätt som företag kan använda sig av när de vill veta 

vad deras kunder tycker. Formuläret kan bestå av korta konkreta frågor och formuläret ska 

inte behöva ta allt för lång tid att fylla i. Många kunder tycker bättre om att svara på 

frågeformulär än att bli uppringda av företag. Frågeformulär förknippas med anonymitet och 

kunderna har lättare att öppna upp sig mer och skriva hur de verkligen känner, vilket annars 

kan vara ett problem vid telefonsamtal.44
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Det är även viktigt att företag samlar in information kring vilka faktorer det är som påverkar 

kundens tillfredsställelse. Som exempel kan nämnas att kunder tycker det är viktigt med bra 

bemötande personal som kan ta hand om kunderna när de besöker butiken. Insamlingen av 

information kring tillfredsställelse används till att höja tillfredsställelsen hos de redan nöjda 

kunderna, samtidigt som informationen används till att dämpa eventuellt missnöje hos de 

missnöjda kunderna.45

Ibland kan företagsundersökningar enbart dra sig till de nöjda kunderna. Detta beror på att en 

kund som är missnöjd gärna vill avstå eftersom att han eller hon inte känner något värde i att 

bidra med åsikter till det företag som orsakade kundens missnöjdhet. Kunder kan vid 

undersökningar ha en tendens till att ändra sitt eller sina svarsalternativ till något bättre 

alternativ. Fastän de blivit missnöjda framstår de som nöjda i undersökningen eftersom att de 

tror att detta kan ge dem en fördel.46

2.6 Registrering av missnöje

Företaget bör ta till sig information från sina kunder, och detta är en viktig aspekt för att 

företaget ska kunna förstå vad det är som är fel samtidigt som de ska kunna förbättra detta till 

nästa gång. För att kunna göra detta till en möjlighet kan företag exempelvis använda sig av 

att ha en telefon där kunder kan ringa dygnet runt.47

För att lättare kunna hantera missnöje kan det för företag vara klokt att strukturera upp en plan 

för kundhantering. Dock har de flesta företag ingen sådan. Detta medför brister kring 

hanteringen om hur ett uppkommit missnöje ska hanteras.48 Sanningen är den att företag inte 

alls satsar det engagemang, den tid och pengar på att omhänderta och vårda sina 

kundrelationer som de egentligen borde göra.49 För att kunna hantera situationer med 

missnöjda kunder kan det vara klokt att företag har vetskap om hur de kan agera.

                                               
45

Den nöjda kunden, M. Söderlund, 1997
46

Den nöjda kunden, M. Söderlund, 1997
47

Den nöjda kunden, M. Söderlund, 1997
48

Lönsamhet i butik, Hernant M. & Boström M. 2010
49

Vinnande kundvård, Lindbom T. & Jonsson T. 1992



14

Klagomål bör korrigeras snabbt och enkelt eftersom att kunderna lätt kan bli arga och 

irriterade på långdragna åtgärder. Att ta initiativ i form av att ringa upp eller besöka den i 

fråga missnöjda kunden ger tecken på att klagomålet uppfattas och omhändertas som 

betydelsefullt. Genom att fråga kunderna om lämpliga lösningar på uppstådda problem kan 

företag, genom att reda ut ett klagomål åt gången, på sikt förebygga kommande klagomål.50

Att föra anteckningar samtidigt som kunden framför sitt missnöje eller sina synpunkter ger 

signaler om att företaget tar situationen som seriös.51 Har företag missnöjda kunder ska de 

lyssna på dem och försöka skapa en god relation till den kunden, genom att bemöta kunden på 

ett bra sätt.52

Kundvård handlar om att företagen ska ha kontakt med kunderna även efter att köpets 

avslutats. De tar kontakt med kunden genom ett tackbrev eller något liknande för att visa sin 

uppskattning. Kundvård handlar även om att företag stärker sina relationer till sina kunder.53

Relationen som byggs upp är viktig för framtiden, att det finns möjligheter i framtiden. 

2.7 Förebyggelse av missnöje

Att förebygga missnöjdhet bland kunder handlar om att företaget ska fokusera på sin 

”kringservice”. Det som ingår i kringservicen är något kunderna ser som ett extra värde. 

Kunder kan relatera artighet, öppenhet, moget beteende och uppmärksam personal till det som 

kallas för kringservice.54 Det kan som företag vara klokt att säljträna sin personalstyrka. Det 

är viktigt att personalen blir medvetna om kundernas värde, samt hur deras kunder kan vilja 

bli bemötta och behandlade.55

Kundens värde för företag är viktigt att komma ihåg. Behandlar företag sina kunder på ett 

betydelsefullt sätt som får kunderna att känna sig uppskattade och meningsfulla, återkommer 

kunderna till företaget för att handla mer. När kunderna spenderar mer pengar behandlar 

företag sina kunder bättre, vilket kommer leda till att dessa kommer tillbaka till företaget.56
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Att ta vara på kunderna genom en god uppföljning av kundkontakt, är att skapa en god 

kundrelation till sina kunder.57 Företags framtidsplaner vilar hos kunderna, och skapas ett 

missnöje som inte prioriteras och som tas på allvar kan ingen god kundhantering uppstå.58

2.8 Sammanfattning teoretisk referensram

Den insamlade teorin har valts av anledning av att den lätt kan relateras till 

problemformuleringen. Då rapporten baseras utifrån både konsument- och företagsperspektiv 

så har teorier från båda perspektiven samlats in. Den har sedan jämförts med undersökningens 

utfall där teorin till viss del stärker företag och konsumenters svar. Teorin tar upp faktorer 

som får konsumenter att bli missnöjda samt hur den enskilda kunden bli omhändertagen. Sett 

ur företags perspektiv redogör teorin kring hur företag kan samla in, registrera och förebygga 

missnöje. 

Samtlig teori är vald för att kunna besvara problemformuleringen. Skälet till varför två 

perspektiv har valts för att hitta avvikelser och samband mellan insamlad teori och 

undersökningen. De frågor som ställdes till butikchefer och konsumenter anpassades utgick 

ifrån problemformuleringen.
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3 Metod

Metoden redogör för vilket tillvägagångssätt som har använts vid insamlingen av information. 

Den här rapporten kommer att betrakta ämnet ”hantering av missnöjda kunder” utifrån två 

helt skilda perspektiv. Det ena perspektivet betraktar företags syn på kundhantering, och 

kommer att ge en redogörelse kring hur företag behandlar, betraktar och fastställer värdet av 

sina missnöjda kunder. Det andra perspektivet representeras av konsumenterna där deras krav 

på bl.a. personligt mottagande och rättvisa, från företagets sida, ligger till grund för deras 

uppfattningar.

3.1 Val av ämne

Vi visste redan vid kursstarten att vi ville skriva om. Hantering av missnöjda kunder är något 

vi är mycket intresserade av och som vi själva har stor erfarenhet av. Problemformuleringen 

behandlar dock inte konsumenterna, men eftersom att företagen möjligen inte är medvetna om 

hur konsumenter vill bli behandlade valde vi därför att ta hjälp av konsumenter. Vi har genom 

konsumentintervjuerna samlat in egen fakta om hur konsumenter vill att företag ska bemöta 

dem och hantera kunders missnöje. Insamlad fakta från de intervjuade butikscheferna kommer 

sedan att jämföras med hur konsumenterna verkligen vill bli behandlade. I resultatet kommer 

en klar jämförelse mellan företag och konsumenter att finnas med, vilken kan vara till stor 

fördel för företag att läsa. Företag kan sedan, med hjälp av den här rapporten, ta del av den 

information som konsumenterna gav vid undersökningen.

3.2 Litteratursökning

Då vi själva är intresserade av hur kunder vid missnöje vill bli behandlade hade vi redan från 

början ett antal böcker till godo, vilka kompletterades med ytterligare böcker från bibliotek. 

Litteratur som behandlar kunders beteende har kommit vara till stor nytta för oss. Förutom 

direkta böcker har vetenskapliga artiklar använts för att kunna styrka vissa delar av 

undersökningen. 

3.3 Val av undersökningsmetod

För att lyckas få fram användbar och matnyttig information gjordes intervjuerna i två 

moment. Det första momentet var att individuellt intervjua butikschefer och konsumenter, 

medan det andra momentet bestod av en gruppintervju. 
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I det sistnämnda momentet ställdes samma frågor som vid den individuella intervjun, men här 

kunde samtliga butikschefer tillsammans ha en öppen diskussion, vilket även gjordes med 

konsumenterna. Båda gruppintervjuerna med butikscheferna samt konsumenterna gjordes i 

Göteborg, Den individuella intervjun gjordes med hjälp av telefonsamtal. Den främsta 

anledningen till att använda två metoder var för att försäkra att ingenting undanhölls. I det 

första steget fick respektive tänka utifrån egna erfarenheter, medan de i det andra steget skulle 

kunna argumentera och diskutera friare med andra i samma situation. Tanken med det 

sistnämnda steget var att ingen i den individuella intervjun skulle undanhålla någonting som 

kunde vara till nytta.

3.4 Insamling av data

För att bredda perspektivet kring hantering av missnöjda kunder valdes därför butikscheferna 

slumpvis ut med ursprung i sex helt skilda verksamhetsområden, vilka alla har valt att vara 

anonyma. Detta med anledning av att skapa en god omfångsrik bild. Butikschefernas 

könsfördelning är 50/50 och respektive företag finns benäget i städerna Alingsås, Skövde, 

Åmål, Halmstad och Göteborg, där Göteborg representerar två skilda företag. Hälften av 

företagen ingår i kedjor medan resterande är enskilda firmor. Vid valet av konsumenter utsågs 

likaså dessa med hänsyn till att få en bred överblick. Könsfördelningen mellan män och 

kvinnor är näst intill 50/50, elva män och tio kvinnor, konsumenterna som intervjuades var 

alla i olika åldrar upp till 80 år. Dock görs undantag för personer under 18 år då dessa inte får 

ingå köpeavtal. Alla de 21 konsumenter som intervjuades härstammar ifrån olika stora städer 

vilka var Mariestad, Trelleborg, Skara, Göteborg, Stockholm, Åmål, Halmstad, Katrineholm, 

Karlstad, Alingsås och Umeå. Samtliga konsumenter har bett om anonymitet. 

3.5 Resultatens tillförlitlighet

Som nämnt är rapporten baserad på intervjuer med både butikschefer och konsumenter. 

Geografiskt sett har vi valt ut personer och företag från olika delar av Sverige, i hopp om att 

eventuell bredd på svar ska ges. Tre kedjor och tre enskilda firmor utgör de representerade 

företagen, vilket baseras på att få fram hur kedjor kontra firmor hanterar och förebygger 

missnöje. 21 konsumenter, alla mellan 18 till 80 år, är enligt oss ett mycket brett perspektiv. 

Vi ville få fram så många olika argument och åsikter som möjligt, där de äldres tyckande 

blandades med de yngres. Företagen utgörs av sex olika verksamhetsområden där vi även här 

hoppades på att få fram så mycket ny fakta och bredd på information som möjligt, samt 

eventuella mönster och brister som förekommer. 
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4 Undersökningen

Här presenteras undersökningen som gjordes med sex butikschefer, vilka alla representerar 

olika branscher, samt 21 konsumenter.

Utfallet av undersökningen visar att butikscheferna är medvetna om förekommande missnöje 

och att de på olika sätt försöker förebygga detta. Alla de 21 intervjuade konsumenterna någon 

gång har blivit missnöjda efter ett besök hos ett företag. Samtliga konsumenter har också vid 

ett, eller flera tillfällen, framfört sitt missnöje till den enskilda företaget. 

4.1 Intervju med butikschefer

4.1.1 Faktorer som orsakar missnöje

Inledningsvis presenteras här nedan ett diagram som har sammanställts utifrån 

butikschefernas egna tankar om vilka de tror är de vanligaste faktorerna till varför missnöje 

bland kunder uppstår. De sex butikscheferna fick själva välja de två faktorer som de själva 

uppfattar vara de vanligaste orsakerna som ligger till grund till kunders missnöjdhet. Inga 

alternativ gavs, utan svaren i diagrammet är baserade på butikschefernas egna reflektioner, 

funderingar och erfarenheter. 0,5 representerar en röst. 

Butikscheferna tror själva att ohjälpsam personal samt personal med brist på kompetens är de 

två faktorer som vanligast ger upphov till missnöje hos konsumenter. 

4

3.5

3

1
0.5

Tankar om orsaker till uppstått missnöje

Ohjälpsam personal
Brist på kompetens
Missförstånd
Personal som inte bryr sig
Produkters kvalitet
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Missförstånd kan enligt butikscheferna ge upphov till att missnöje skapas. De konstaterar att 

en kommunikation inkluderad med brist på kompetens lätt kan uppstå ifall personal och kund 

har olika förutsättningar vad gäller kunskap, intresse och förståelse. Både personal och kunder 

kan ibland ha svårt för att förstå den andres argument eller förklaringar. Kunden kan själv tro 

att företaget inte har tillräckligt med kompetens kring exempelvis en produkt, men i själva 

verket är det kunden från början som har skapat sig en ”felaktig” bild som ibland är svår att 

sudda ut. 

Personal som ”strosar runt” och som inte uppmärksammar eller bryr sig om kunderna har 

bland butikscheferna också varit påträffade orsaker till varför klagomål har påträffats. 

Produkters kvalitet är också en beståndsdel som nämndes under intervjun.

4.1.2 Metoder vid insamling av missnöje

Kunskapen om att missnöjdhet påträffas bland kunder samlas in på flera olika sätt där vissa 

har visat sig vara mer effektiva och resultatgivande än andra metoder. Gemensamt för alla de 

sex företag som bidrog till undersökningen är att de har någon form av enkät/frågeformulär i 

butiken. Kunderna fyller själva i frågeformuläret vilket bara tar några minuter att utföra. 

Frågeformuläret besår till mestadels av korta, enkla frågor med flera svarsalternativ som 

kunderna kan välja bland. Formulären har, till kundernas fördel, delats in i olika kategorier 

där bl.a. personalfrågor har hamnat under rubriken personal och där missnöje, med fördel, har 

hamnat under rubriken klagomålshantering. Kategorierna ger enligt cheferna en lättare 

överblick att tolka samtidigt som kunderna kan ha koll på vad de har svarat på. Samtliga 

butikschefer enas om att frågeformulär är en effektiv och enkel metod som både sparar tid och 

pengar, samtidigt som kunderna, längst ned på pappret, kan skriva ned egna tankar och åsikter 

om företaget och dess verksamhet. Till skillnad från telefonsamtal eller direktkontakt i 

butiken har kunderna, enligt butikscheferna, lättare för sig att uttrycka sig i skrift. Kunderna 

känner sig vid enkätundersökningar anonyma och de undanhåller inget som de kanske i en 

personlig intervju skulle ha hållit tillbaka. 

Ifall kunderna inte vill fylla i formuläret i butiken erbjuder fyra av de sex företagen formuläret 

som en tjänst på varje företags hemsida. Dessa fyra företag representerar av tre kedjor och en 

enskild firma. 
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Butikscheferna tycker att internetformulär ger utdelning av bättre information eftersom att den 

enskilda kunden kan sitta ned hemma i lugn och ro och ta den tid som han eller hon behöver 

för att svara på frågorna. Känsliga och jobbiga frågor som berör klagomål och missnöje kan, 

enligt de intervjuade, lättare komma fram. Av erfarenhet vet butikscheferna dock att män 

hellre klagar via nätet än i butik. Något som skiljer sig från kvinnorna.

Inget av företagen erbjuder telefonintervju med kunder som informationsinsamlingsmetod. En 

av anledningarna till varför företagen inte använder sig utav den här metoden är att kunderna 

kan tros förknippa telefonsamtalen med säljsamtal. Metoden verkar, enligt butikscheferna, 

dock uppfattas som informationsgivande då ett samtal kan ge mer utdelning än ett 

frågeformulär. Vissa har enklare för sig att prata än att skriva, samtidigt som de slipper 

ansträngande ögonkontakt med personalen. Kunden kan vid telefonsamtal även känna ett visst 

avstånd och en tryggare inställning till samtalet då det troligtvis sker hemma i kundens hem.

Vid samtal som förs ansikte mot ansikte mellan personal och kund kan en del information, 

enligt cheferna, ligga dold eftersom att kunderna känner sig obekväma. Det är därför viktigt 

att försöka förstå sig på kundens beteende och att även försöka notera vad kunden inte nämner 

som positivt eller negativt. Butikscheferna är likväl medvetna om att kunder vid osäkra 

situationer inte framför det de egentligen känner och att kunderna då kan hålla med om något 

som de egentligen inte tycker.

Andra metoder som de intervjuade företagen använder sig av för att samla in kunskap om att 

missnöje upplevs är genom tipslådor och personlig kontakt i butiken samt tävlingar. 

Tipslådorna finns vid någon slags informationsdisk eller kassa där kunderna, på helt blanka 

papper, kan fylla i vad de upplever som bra och mindre bra. Den personliga kontakten i 

butikerna har testats men utdelningen av information har varit mindre värdefull. Oftast beror 

det på kundernas personligheter. Det har visat sig att de flesta inte alls tycker om att svara på 

frågor som kan uppfattas som jobbiga, där kunderna har svårt för att säga vad de egentligen 

tycker. Ett av företagen gjorde för några år sedan en undersökning i form av personlig kontakt 

i butiken, parallellt med en undersökning i form av frågeformulär. Resultatet av 

undersökningarna visade att kunderna hade lättare för sig att uttrycka sina negativa tankar och 

missnöje i skrift än vad de hade för att säga det rakt ut till personalen. En viktig sak som 

företagen är noga med att notera hos kunderna är vad de inte säger. 
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Eventuella klubbmedlemmar, som får utskick till sina e-post-adresser, erbjuds varsin 

bonuscheck ifall de svarar på en enkätundersökning. Endast ett av företagen, vilket är en 

kedja, använder sig av den här metoden.  Resterande företag instämmer på att de själva någon 

gång har funderat kring att göra likadant. Både företaget och den enskilda kunden vinner på 

enkätundersökningen då företaget får in information i utbyte mot en bonuscheck. 

Butikschefen, vars företag aktivt jobbar med utskick till kunderna, tror att kunderna har lättare 

för sig att svara via nätet. Dels för att kunderna skriver snabbare på tangentbordet än vad de 

gör för hand, samtidigt som undersökningen kan ske var som helst där det passar kunden. 

Kunden blir samtidigt motiverad till att svara då en utdelning i form av bonuscheck delas ut. 

4.1.3 Hantering av missnöje

Butikschefernas företag jobbar alla med att aktivt uppmana kunderna till att framföra 

klagomål, antingen med hjälpmedel såsom enkäter, hemsida eller personlig kontakt.

Företagen blir ofta hemmablinda och behöver därför kundernas förslag på vad som kan 

förbättras i framtiden. De är själva medvetna om att en stor del av alla de klagomål som 

kunderna faktiskt upplever inte framförs, vilket även kan styrkas av informationen som gavs 

under konsumenternas intervju. För att kunna förebygga missnöje krävs information om vad 

kunderna redan har för uppfattningar och åsikter kring företaget. Företagen försöker ständigt 

att skapa goda, personliga relationer till sina kunder i hopp om att kunderna vid ett eventuellt 

kommande missnöje kan förbise detta. Den goda relationen kan ses som en försäkring som 

vid hantering av uppstått missnöje utnyttjas.

Endast hälften av företagen säljtränar sin personalstyrka. Under utbildningen lär sig 

personalen att bemöta varje kund som att alltid se till kundens behov. Tack vare insamling av 

kunders tankar har de tre företagen insett att personalen har varit ett element som har orsakat 

missnöje. Med anledning av detta satsar nu de tre företagen därför på att kontinuerligt utbilda 

och motivera sin personal till att bemöta och hantera kunder. Uppkomna orsaker till missnöje 

hos företagen har till mestadels orsakats av personalstyrkan, där brist på kunnig personal och 

service, samt dåligt bemötande och orättvisa har upplevts, något som konsumenterna även 

nämnde. 
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Graden av kundernas missnöje uppfattas av butikscheferna som högre vid köp där en produkt

kostade lite mer och där produktens värde för kunden var viktig. De representerade företagens 

chefer enas om att de hellre riskerar att ta åt sig ett uppstått fel istället för att kunden ska bli 

irriterad, arg, missnöjd eller besviken, även ifall felet kanske berodde på kundens hantering av 

den inhandlade produkten. Bortsett från en specifik produkt kan företagen själva orsaka 

missnöje.

Hanteringen av klagomål prioriteras i de representerade företagen som hög. Företagen

förutsätter i de flesta fall att kunden har rätt, trots att kunden kanske har fel. De får behövligt

in nyttig information och cheferna understryker värdet i att alltid låta en missnöjd kund att tala 

till punkt. De enas om att man inte ska avbryta en kund när denne talar. Det är viktigt att visa 

intresse och att anteckna det kunden har att komma med. Klagandet ska ge kunderna 

utdelning, och därför lägger företagen stor prioritering vid att ta till sig klagomål. . 

Undersökningen visar att företag bör hålla en lugn profil, vara ödmjuk och att aldrig skylla 

ifrån sig på någon annan, samtidigt som antecknar förs. Situationen bör redas ut snabbt och 

efter en ursäkt låter de gärna kunden själv få komma med lösnings- och 

kompensationsförslag. När ett problem uppstår med någon annan i personalstyrkan än chefen

får kunden ändå chansen att träffa chefen. Detta ger, enligt butikscheferna, ett starkare intryck 

av förtroende samtidigt som kunden upplever att klagandet tas på största allvar. 

Registrering av klagomål används i varje enskilt företag, med anledning av att de hela tiden 

försöker undvika missnöje. Problemen blir hand efter hand lösta och registreringen inger ett 

förtroende hos kunden som klagade. En god registrering ger också möjligheter till att följa en 

utveckling och samtidigt konstatera om något verkligen har blivit bättre eller sämre. De 

företag som säljtränar sin personal, använder sig av tidigare erfarenheter i utbildningarna. 

Butikscheferna själva påstår att de har goda rutiner kring hanteringen av missnöje, och två av 

företagen har en mer eller mindre skriven plan för hur missnöje och klagomål ska 

omhändertas. De övriga butikscheferna känner att både tid och pengar är en bristvara och att 

de i nuläget inte kommer att vidta någon förändring. 
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4.1.4 Återuppbyggnad av förtroende

Efter ett orsakat missnöje är det viktigt att kunderna återfår det tidigare förtroendet för 

företaget. Företagen vet av erfarenheter att återuppbyggnad av förtroende är något 

komplicerat, där många kunder faktiskt inte återfår något förtroende. Cheferna är överens om 

att varje missnöje bör tas på lika stort allvar, samtidigt som de är medvetna om att en 

missnöjd kund berättar för betydligt fler om upplevelsen än vad en nöjd kund skulle ha gjort. 

Det är som företag viktigt att försöka förstå kundens situation och varför han eller hon har 

blivit missnöjd. Eventuell skada kompenseras, men samtidigt är en produkt lättare att ersätta 

än ett skadat förtroende. Det kan därför vara klokt att, i kundens huvud, försöka vända 

missnöjet till något meningsfullt och positivt. Företaget blir varse om en brist som efter 

framförandet av missnöjet i framtiden kan försöka förebyggas.

Kunden ska få en känsla av att klagandet har varit till stor betydelse och att kundens 

värdefullhet prioriteras. Företagen är mer än tacksamma över att få ta emot klagomål då de 

utifrån dessa kan förbättra sig när det gäller hanteringen av missnöjda kunder. Samtliga 

företag menar därför på att det är viktigt att tacka kunden, och gärna kompensera med något 

annat, när han eller hon träder fram med klagomål. 

4.2 Intervju med konsumenter

4.2.1 Faktorer som orsakar missnöje

Det kan konstateras att samtliga 21 konsumenter som intervjuades någon gång har blivit

missnöjda på grund av hur ett företag har handlat. Vid undersökningen fick konsumenterna 

själva berätta om vilka faktorer som oftast har varit orsaken till att ett missnöje har uppstått. 

De fick helt valfritt välja de två faktorer som de själva upplever som ”vanligast” när 

förekommande missnöje uppstår. 

Resultatet av vad konsumenterna upplever som den vanligaste orsaken till missnöje har här 

nedan sammanställts till ett diagram. 0,5 representerar även i det här diagrammet en röst.
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Utfallet visar att ignorerande och nonchalant personal är de faktorer hos företag som orsakar

mest missnöje hos konsumenterna. Majoriteten av dessa konsumenter är kvinnor.

Produkters kvalitet fick det minsta antalet röster, detta med anledning av att dessa inte kan 

påverka kringservicen. Det är däremot något som personalen kan påverka. Produkters kvalitet 

och stökig miljö fick nämnvärt endast röster av män.

Framförandet av missnöje beror på graden av missnöje. Närvarande konsumenter är eniga om 

att en prioritering av att framföra missnöje blir aktuell ifall inhandlad vara var mer

betydelsefull, samt ifall den kostade lite mer. Till skillnad från detta skulle hela 17 av 21 inte 

framföra sitt missnöje till företaget ifall varan var billig och mindre betydelsefull. De 

konsumenter som är minst benägna att klaga är killar mellan 19-23 år. Detta med anledning 

av faktorer som tidsbrist, lathet och pengar avgör ifall ett klagomål ska framföras eller inte.

Resterande konsumenter understryker också vikten av att verkligen framföra sitt missnöje, 

trots att varan var relativt billig och mindre betydelsefull. Företagen behöver hjälp av 

kunderna för att kunna utveckla sin hantering av missnöje, och genom att framföra alla 

klagomål, stora som små, bidrar varje litet missnöje till något värdefullt att känna till. 
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Det uppstådda missnöjet behöver heller inte hänga ihop med det berörda företaget eller den 

brukade produkten. Kunderna kan på något vis, även omedvetet, själva ha orsakat felet. 

Bortsett från priset och värdet är kunderna medvetna om att de själva kan ha orsakat 

eventuellt missnöje trots att det inte framgick något fel på produkten. Egna förhoppningar och 

uppmålade bilder av hur en produkt ska vara och fungera kan ha legat till grund för en 

besvikelse som företaget inte alls har något att göra med. Förväntningarna kan ha skapats 

utifrån vad vänner har berättat samtidigt som att eventuell reklam från företag om produkten 

kan ha varit vilseledande. Skulle det sistnämnda alternativet vara aktuellt skulle samtliga 

konsumenter känna sig mer missnöjda än om de själva hade skapat egna förhoppningar. Alla 

konsumenter har, som tidigare fastställt, någon gång blivit missnöjda på hur ett företag har 

behandlad dem. Alla har dock inte framfört det upplevda missnöjet utan har istället låter 

problemet rinna ur sanden. Detta med anledning av att de inte orkar engagera sig eller vill 

ödsla tid på att ha kontakt med det företag som orsakade missnöjet. 

En diskussion kring behov fördes under intervjun. Samtliga konsumenter har någon gång 

upplevt att företag har bortsett från kundens egentliga behov och att företag istället har försökt 

”sälja på” kunden något annat. Konsumenterna uppfattar beteendet som påstridigt och att 

företagen är mer intresserade av att sälja än att hjälpa kunden med att tillfredsställa ett visst 

behov.

4.2.2 Spridning av missnöje

De allra flesta av konsumenterna har något minne av att de har pratat illa med sina vänner om 

hur ett företag behandlade dem. Viljan att vilja sprida vidare ett negativt rykte har varit 

starkare när produkten eller företaget har ett värde hos kunden än tvärtom. Konsumenterna 

bekräftar också att de oftare pratar illa om något de är missnöjda över än att de pratar positivt 

om något de är nöjda över. Det är ändå kvinnorna som står för den mesta av spridningen.

Samtliga kvinnor sprider ofta vidare negativt rykte medan två tredjedelar av männen inte gör 

det. De yngsta kvinnorna, 18-24 år, är dock ensamma med att sprida negativt rykte genom 

sociala medier som bl.a. Facebook. 

Några påpekar dock att missnöje inte borde spridas vidare ifall den missnöjda kunden själv

inte har framfört något till själva företaget. Problemet hade kanske kunnat bli löst samtidigt 

som det kanske hade varit kunden själv som orsakade problemet. En rättvis ryktesspridning 

kan, enligt majoriteten av konsumenterna, först bli rättvis efter att kontakt med företaget har 

tagits, och efter att eventuell kompensation från företaget till kunden har delats ut. 
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Gruppen enas om att man själv ska få chansen att skapa en egen uppfattning utan att man först 

har fått höra andras upplevelser, vilka annars kan komma att påverka.

4.2.3 Metoder vid insamling av missnöje

Konsumenterna har lagt märke till frågeformulär och ”tipslådor” där eventuella synpunkter 

har kunnat lämnas, men de har däremot inte fått någon direkt uppmaning om att lämna förslag 

på förbättringar. Frågeformulär anser konsumenterna vara ett lätt och enkelt sätt att dela med 

sig av tankar och missnöjen. De uppskattar formulären då de känner sig anonyma vilket 

konsumenterna ansikte mot ansikte med personalen aldrig skulle göra. Telefonsamtal skulle 

bland konsumenterna kunna tänkas vara en bra metod att använda sig av vid framförande av 

missnöje. Konsumenterna har lättare att uttrycka sig i tal samtidigt som det berörda företaget 

inte kan ”sätta något ansikte” på konsumenten som ringer. 

4.2.4 Hantering av kunders missnöje

Konsumenterna anser att företag bör ta vara på all kritik som ges, och att inget uppstått 

missnöje är för litet för att prioritera bort. Att prioritera bort ett missnöje, som företag anser 

som ”mindre viktiga” eller ”löjliga”, skulle få konsumenterna att tappa förtroendet. Företag 

bör, vid kunders framföranden av klagomål, skaffa sig en objektiv bild över situationen

samtidigt som de bör försöka förstå kundens missnöje. 

Det verkliga problemet måste komma upp till ytan och ingenting får förbises. Företag bör visa 

någon form av intresse och eventuellt skratt eller hån skulle aldrig få förekomma när det 

verkliga problemet väl har kommit upp till ytan. Hur ”löjligt” ett klagomål än låter upplever 

kunden missnöje och detta måste redas ut. Företag får inte ignorera kunders klagomål och de 

måste ta kunders klagomål som lika viktiga. 

Att föra anteckningar och lyssna tills kunden har talat till punkt är båda önskade detaljer. En 

ursäkt måste förekomma och en uppföljning av situationen skulle ses som att företaget har 

hanterat situationen som allvarlig. En önskan om att själva få komma med förslag på 

kompensationer togs upp. Därför är det viktigt att det enskilda fallet behandlas med rättvisa 

och att företag inser att de bör använda kunden som en hjälpande och gynnande hand istället 

för att han eller hon uppfattas som klagande. Konsumenterna anser att förtroende är något 

som skapas genom ett ömsesidigt beteende med företag. De har även en önskan om att kunder 

oftare borde få komma med egna lösningsförslag, något som de flesta företag, enligt 

konsumenterna, inte är villiga till.
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Ungefär hälften handlar fortfarande hos företag som en gång orsakade missnöje. Vissa av 

konsumenterna menar på att de har ”blivit fast” trots att det finns andra företag med liknande 

alternativ. Anledningen till varför konsumenterna fortfarande gynnar företag som skapade 

missnöje är att de inte orkar byta till ett annat alternativ, plus att de känner skuld till företaget 

eftersom att tidigare kompensation från föregående missnöje fortfarande är färskt i minnet. 

Resterande konsumenter har helt och hållet brutit relationen med vissa företag. 

Konsumenterna känner sig fortfarande inte riktigt rättvist behandlade, trots att en, eller flera, 

kompensationer utdelades. Vissa fall blev utdragna och kundernas klagande verkade hos 

företagen inte ha någon betydelse. Detta har resulterat i att konsumenterna har känt sig mindre 

betydelsefulla och mindre prioriterade, samtidigt som inget direkt engagemang från företagen 

har visats. 

Flertalet av konsumenterna skulle uppskatta, och dessutom känna sig sedda, ifall någon i 

personalen kom fram och småpratade och ställde eventuella frågor kring kunders syn på 

företagets klagomålshantering. Några få skulle dock känna sig obekväma i samma ögonblick

som de gärna vill kunna handla ifred utan att någon i personalstyrkan söker upp dem. 

Frågeformulär är däremot något som alla skulle kunna tänka sig att fylla i. De upplever det 

som mindre obekvämt samtidigt som de inte behöver anstränga sig lika mycket vilket de 

annars känner sig tvingade att göra vid personlig kontakt. 

Företag bör, enligt konsumenterna, bli bättre på att uppmana sina kunder till att framföra 

klagomål. Ingen av de intervjuade har någon gång sett någon form av reklam eller hört någon 

i personalstyrkor som uppmanat till att framföra klagomål. 

4.2.5 Återuppbyggnad av förtroende

Den övervägande delen av konsumenter har ett eller flera minnen av att de genom företags 

handlande återfått förtroendet efter att missnöje väckts. Genom rättvis behandling och en 

attityd som visade tecken på att företaget verkligen brydde sig, uppfattade kunderna sig själva 

som betydelsefulla och att det de framförde innefattade mening. Att företag lovar mer än vad 

de kan hålla är enligt konsumenterna något som missgynnar kunders förtroende för företag. 

De tycker att företag bör lova mindre för att förhoppningsvis kunna prestera bättre och göra 

kunden nöjdare. Detta skulle göra upphov till ärlighet samtidigt som att förtroendet stärks. 
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Personalen har kommit att vara den faktor som orsakar flest missnöjen, och konsumenterna 

tycker att det vore verkligen en idé att företag förser sin personal med serviceutbildningar om 

hur kunder inte vill bli bemötta och hur missnöje kan tänkas hanteras.

5 Resultat

Missnöje kan som bekräftat uppstå genom en rad olika faktorer. Exempel på faktorer som 

orsakar en känsla av missnöjdhet hos konsumenter kan vara nonchalant eller okunnig 

personal, stökig butiksmiljö, mindre bra kvalitet på produkter samt opersonlig bemötning.59

Som bekräftat i undersökningen finns det ett flertal faktorer som ligger till grund för att ett 

missnöje kan skapas. Vissa faktorer förekommer mer än andra, men gemensamt för alla är att 

alla uppfattas olika av olika individer.

De intervjuade konsumenterna tycker dock att personal som ignorerade, och som är

nonchalanta mot kunderna, är de vanligast förekommande orsakerna till missnöje. Personal 

som bortvisade kunderna är, liksom ohjälpsam och orättvis personal, också några bland de 

vanligaste faktorerna. Konsumenterna intygar att missnöje även kan komma att uppstå utifrån 

hur uppmålade förhoppningar inte har levts upp av företag. Det har dock visat sig kunderna 

själva kan vara den faktiska orsaken till ett missnöje då de själva har skapat sig en bild av hur 

någonting egentligen ska vara.

Då missnöje kan vara svårt att undvika kan det därför vara komplicerat att förebygga detta. 

Det har kommit att visa sig att konsumenter upplever olika saker på olika sätt.60 Exempel på 

detta, och som också uppgavs i teorin, är personal som är otrevlig och ouppmärksam. Därför 

kan en förebyggelse vara svår att införa eftersom att den aldrig riktigt kan passa alla kunders 

önskemål. Att företag inte kan hålla vad de lovar är något som ibland ger upphov till 

missnöjda, och dessutom besvikna, kunder. Rekommendation av kunderna utifrån 

undersökningen visar att det är bättre att lova mindre och att överraska mer. Detta kan i sin tur 

leda till bättre förtroende nästa gång, vilket bägge parterna skulle vinna på.
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Vid insamling av synpunkter försöker företagen göra det på ett lugnt sätt där de inte 

överreagerar om ett klagomål lämnas in. Att ta emot klagomål på ett lugnt sätt bidrar till att 

kunden lugnar ned sig.61 Eftersom att det rör sig om en kund som upplever missnöje är det 

nog dessutom troligt att han eller hon är ganska triggad vad gäller aggressivitet.

Kunders enskilda personligheter såsom aggressivitet påverkar handlingen för att framföra ett 

missnöje,62 något som konsumenterna instämmer på. Skulle företagen visa aggressivitet när 

kunden framför klagomål kommer kunden med ganska stor sannolikhet ha nära till sin 

aggressiva sida. Ett tecken på att beteende föder beteende. Därför bör personalstyrkan vid 

framförande av klagomål profilera sig med ett lugn, något som de intervjuade är medvetna 

om.

Enligt butikschefernas egna tankar, och även utifrån tidigare erfarenheter, kan orsakerna till 

ett uppstått missnöje vara ohjälpsam personal. Även brist på kompetens bland personal är en 

faktor som har påträffats när missnöje har framförts. Den sistnämnda faktorn nämndes även 

bland konsumenterna, men det gjordes däremot inte missförstånd, vilken var en faktor som 

butikscheferna tog upp. Kunderna kan själva ha varit orsaken till varför ett missförstånd har 

uppstått, men de behöver själva inte veta om det eller tro det. Företagen får en objektiv bild av 

samtliga kunder, men den enskilda kunden uppfattar en situation utifrån sig själv. Även ifall 

företag har förstått vad kunder har menat kan kunderna ändå vara fast vid sin egen uppfattning 

om hur informationen bör tas och tolkas. 

Butikscheferna tog upp missförstånd som en punkt vilket konsumenterna aldrig nämnde, och 

detta kanske visar att missförstånd, som kunderna har orsakat fast de själva inte vet om det, 

kan vara en orsak till missnöje. Det ska dock understrykas att företagen också kan ha 

bristande information eller förståelse för kunderna, och att företagen kan missförstå kunderna. 

Kundtillfredsställelse är något som uppstår i kundens huvud och detta är något som bara 

uppstår ifall kunden känner sig till freds. Kunder är dock olika och uppfattar alla saker och 

erbjudanden på olika sätt.63 Konsumenterna tycker därför att företag bör möta kunder utifrån 

deras enskilda personligheter och behov, något som butikscheferna är medvetna om. 
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En önskan om att företag ser till kunders enskilda behov noterades vid undersökningen. 

Konsumenterna hoppas även på att fler företag blir bättre på att se till kunders behov än att de 

bara försöker ”sälja på” kunderna något som de egentligen inte vill ha. Beteendet med att 

försöka få kunden att köpa något som han eller hon egentligen inte vill uppfattas som 

påstridigt, samtidigt som eventuell tillit inte stärks. 

Själva omfattningen av missnöje avgör hur mycket eller lite kunder klagar, och en ytterst liten 

besvikelse där kostnaden för den inhandlade varan var liten, framförs sällan, och vice versa.64

Chefernas egna erfarenheter stärker teorin då de själva upplever kundernas grad av missnöje 

som högre vid köp där en produkt kostade lite mer. Som undersökningen visade skulle 17 av 

21 inte framföra sitt missnöje ifall produkten var billig och mindre betydelsefull. 

En följd av missnöje hos kunder är att prata negativt om företaget med sina vänner. En följd 

kan också vara att kunden aldrig någonsin mer återvänder till företaget.65 De intervjuade 

konsumenternas vilja om att prata illa och sprida vidare negativt rykte om ett företag var varit 

starkare när produkten, eller företaget, har haft ett högre värde för konsumenten. 

Konsumenterna bekräftar även att de oftare pratar illa om något de är missnöjda över än 

positivt om något de är nöjda över. Det konstaterades dock att missnöje inte borde spridas 

vidare till bekanta förrän kunden hade framfört sitt missnöje till företaget. Företaget borde 

också få en chans att kompensera innan negativt rykte sprids. Skulle missnöjet ha framförts 

hade kanske problemet varit löst och då hade kunden varit nöjd. Någon negativ 

ryktesspridning hade troligtvis i så fall inte varit lika aktuell. Den genomsnittliga siffran för 

att missnöjda kunder sprider vidare sitt missnöje till sina vänner och familj är tio. Skulle en 

kund dock vara nöjd skulle han eller hon bara berätta detta för tre personer.66 Butikscheferna 

är medvetna om att kunderna hellre sprider vidare negativ information än positiv, vilket 

konsumenterna själva stärkte vid undersökningen.

De flesta kunder som är missnöjda framför aldrig sitt missnöje, och det är därför viktigt att 

företag uppmanar sina kunder till att aldrig tveka ifall de skulle vilja klaga.67 Butikscheferna 

är själva medvetna om att en stor del av alla de klagomål som kunderna upplever inte 

framförs till själva företaget. 
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Kunders klagande bör enligt teorin ses som något positivt och gynnande för företag.68

Konsumenterna borde bli mer säkra i att framföra klagomål samtidigt som de bör vara 

medvetna om att företaget faktiskt kan lära sig något på vägen. Samtidigt borde alla klagomål 

framföras då de dolda, i längden, kanske kan vara de avgörande för att en kund ska lämna 

företaget. 

Parallellt med konsumenternas bidrag till att hjälpa företag borde företagen se till att verkligen 

uppmana sina kunder till att klaga i samma veva som att företag förklarar vikten av att ett 

klagomål framförs. 

Framförande av missnöje är ett hjälpande tillskott för företag. Företagen får reda på vad 

kunderna anser vara mindre bra, samtidigt som de kan försöka att förebygga dessa uppkomna 

missnöjen i framtiden. Vid intervju med kunder är det viktigt att företag noterar det som 

kunderna inte nämner.69 Det bör därför uppmanas bland kunderna att klagomål bör framföras. 

Allt för att en förbättring ska kunna ske.70

Butikscheferna tycks, enligt teoriramen, vara väl pålästa när det gäller hanteringen av 

klagomål. Intervjun styrker teorin om att ansvar och en slags medkänsla bör visas när 

missnöje framförs. Dessutom bör hanteringen och lösningen av missnöjet ske snabbt och 

enkelt71, något som företagen eftersträvar.

Genom traditionella insamlingsmetoder som enkäter, internet, e-mail och mobiltelefoner kan 

företag lättare få in kunskap om kundernas behov och tankar.72 Gemensamt för alla de sex 

företag vars butikschefer närvarade vid undersökningen använder sig alla av någon form av 

enkät/frågeformulär i butiken, tillgängliga vid kassorna. Frågeformulär ger kunderna 

möjlighet till att öppna upp sig mer personligt och att berätta hur de verkligen känner, vilket 

annars kan vara ett problem vid t.ex. telefonsamtal.73 Butikscheferna tycker själva att 

frågeformulär en mycket effektiv metod som både sparar tid och pengar. Konsumenterna 

uppskattar frågeformulär då de själva kan känna sig anonyma samtidigt som enkelheten sparar 

tid. Inget av de intervjuade företagen använder telefonintervjuer med anledning av att 

kunderna lätt kan förknippa samtalen med säljsamtal. 
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De erkänner dock att telefonsamtal kan vara mer informationsgivande än ett frågeformulär då 

vissa kunder hellre pratar än skriver, samtidigt som kunderna känner sig anonyma, något som 

konsumenterna stärker. Kunder har en tendens att vid undersökningar få sitt svarsalternativ att 

låta som bättre än vad de egentligen tycker.74 Konsumenterna skulle i ett samtal med personal, 

ansikte mot ansikte, känna sig obekväma och inte lika trygga i sitt framförande av missnöje 

vilket resulterar i att de hellre framför ett svar som är ”positivt” för företaget. 

Vid frågeformulär och enkäter, och ibland vis telefonsamtal, kan konsumenterna lättare 

uttrycka sig om hur de egentligen känner. De erkänner att information vid samtal i butik lätt 

kan bli dold och inte komma upp till ytan och att de istället håller med om något positivt som 

de egentligen inte är nöjda med.

De flesta som upplever missnöje känner inte att det är lönt att framföra klagomål, vilket 

bygger på erfarenheter om där kunderna i tidigare situationer vid framförande av klagomål 

inte har behandlats på ett tillmötesgående sätt.75 De intervjuade konsumenterna har någon 

gång blivit missnöjda på hur ett företag har behandlat dem, och ett antal av konsumenterna 

framförde aldrig sitt missnöje. Detta med anledning av att de inte orkade engagera sig mer, 

eller ödsla mer tid, kring företaget som hade orsakat missnöjet. 

För att företag lättare ska kunna hantera missnöje kan det vara klokt av dem att strukturera 

upp en plan för hur kundhantering bör skötas. Tyvärr förekommer det bland de flesta företag 

inte någon strukturerad plan vilket medför vissa brister kring hur missnöje ska hanteras.76 De 

intervjuade butikscheferna påstår själva att de har goda rutiner kring hanteringen av missnöje, 

och två av de sex representerade företagen, bägge kedjor, har en nedskriven plan för hur 

missnöje ska omhändertas. Företag satsar inte det engagemang, den tid eller de pengar på att 

vårda sina kundrelationer som de borde göra.77 De butikschefer som inte har någon 

strukturerad plan är dock villiga till att satsa mer, men i nuläget är, som teorin nämner, tid och 

pengar en bristvara. 
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Då kunder lätt kan bli arga och irriterade på långdragna åtgärder bör klagomål korrigeras fort 

och enkelt. Klagomålet uppfattas som betydelsefullt ifall företag tar initiativ att kontakta 

kunden och att kunderna själva kan få ge förslag på lämpliga lösningar och kompensationer78, 

vilket utfallet av intervjun med butikscheferna stärker. Det verkar dock som att 

konsumenterna inte känner sig speciellt vetande om att företag låter kunderna själva komma 

med förslag på lösningar, något som cheferna trots allt säger. De intervjuade konsumenterna 

handlar kanske dock inte hos något av de intervjuade företagen och har därför bara erfarenhet 

av andra företag där lösningsförslag bland kunder inte erbjuds.   

De företag som inte prioriterar en viss kunds framförda missnöje riskerar att aldrig mer få 

återse dessa kunder. Konsumenter som har blivit utsatta för liknande situationer har ingen lust 

att bry sig eller gynna ett företag om inte företaget ser dem som meningsfulla. Företag bör 

lyssna på sina kunder och skapa en relation till dessa, för att företagen i framtiden på sikt kan 

skapa en god kundhantering.79

Butikscheferna försöker på sina olika sätt att skapa bättre relationer med sina kunder. Ett plus 

är att framtida situationer kring missnöje kan uppfattas som mindre allvarliga hos kunderna 

eftersom att en starkare kundrelation har byggts upp.80 En god kundhantering ses av de alla 

som något viktigt för att ett förtroende ska skapas.

Det är viktigt att kunders klagomål når företag eftersom att en förändring aldrig annars kan 

vidtas samtidigt som företag lär sig hur de i framtiden kan agera i liknande situationer.81 De 

representerade företagen jobbar alla med att försöka uppmana kunderna till att framföra 

klagomål, allt för att bli bättre. Att föra anteckningar när kunden framför sitt missnöje ger 

signaler som att företaget tar situationen som seriös82, något som företagen är medvetna om 

och som de utför. Konsumenterna nämnde under intervjun en önskan om att företag ska föra 

anteckningar och gärna låta kunden tala till punkt, följt av en ursäkt. 
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Kundvård handlar om att företag ska ha kontakt med kunderna även efter att köpets avslutats, 

bl.a. för att visa kunderna sin uppskattning.83 Genom att följa upp kundkontakten skapas en 

god kundrelation84, vilket är extra viktigt efter ett missnöje. Företagen försöker hela tiden att 

upprätthålla goda relationer med sina kunder och genom detta skapa en försäkring, en 

försäkring i hopp om att ett kommande missnöje kan förbises. 

Företags personalstyrka ska aktivt sträva mot att betjäna sina kunder på ett bra sätt.85 Vid 

eventuella missnöjen erbjuds kunderna att samtala med butikscheferna i hopp om att kunden 

får en känsla av att situationen tas på allvar och att ett starkare förtroende stärks.

Konsumenterna kom dock vid undersökningen fram till att personalen är den faktor som oftast 

är orsaken till ett missnöje, och att brist på kompetens, service, dåligt bemötande och orättvisa 

har upplevts. 

Som företag kan det vara klokt att säljträna sin personalstyrka. Personalen blir då medveten 

om kundens värde samt hur kunderna kan vilja bli behandlade.86 Hälften av butikscheferna 

säljtränar sin personal där personalen får lära sig att bemöta kunder. Företagen har genom 

utbildningen lärt sig att personalstyrkan har varit en avgörande faktor när det gäller kundernas 

uppfattning av missnöje, och att de nu kontinuerligt satsar på att motivera sin personal. 

Konsumenterna ansåg att produkters kvalitet var den faktor som minst orsakade missnöje, 

detta med anledning av att produkten inte kan påverka kringservicen. Kringservicen är 

däremot en faktor som personalen själva kan komma att påverka. Konsumenterna vill känna 

sig sedda och bli behandlade utifrån sig själva, vilket tre av företagen lär sig under 

säljutbildningarna. 
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6 Slutsats

Slutsatsen kommer att ta upp en jämförelse mellan butikschefernas tankar och 

konsumenternas önskemål. Vi, författarna, kommer tillägga och kommentera det vi tycker är 

extra viktigt.

Som konsumenterna själva bekräftade är personal den faktor som oftast ligger till grund till ett 

missnöje. De vanligaste orsakerna enligt konsumenterna personal som är ignorerande, 

nonchalant, bortvisande och ohjälpsam. Vi tycker själva att konsumenterna har helt rätt då vår 

egen uppfattning stämmer överens med deras. Butikscheferna är medvetna om att personal är 

den vanligast förekommande orsaken till att ett missnöje uppstår, och att ett missnöje kan 

bidra till ett slut på en uppbyggd relation. Liksom konsumenterna vill vi bli behandlade 

utifrån oss själva och att företag och dess personal bör se till våra behov istället för att försöka 

sälja på oss något som vi egentligen inte vill köpa. Både vi och konsumenterna tappar 

motivation för att handla samtidigt som en tillit har svårt för att växa. 

Vi känner själva en irritation när personal är ohjälpsamma och när de får oss att framstå som 

en börda. Personal som inte vill kundens bästa borde, enligt oss, inte jobba med människor 

eller service. Ett missnöje kan även uppstå genom uppmålade förväntningar, vilket vi själva 

har råkat ut för. Företaget behöver inte ha något med förväntningen eller förväntningarna att 

göra, men självklart förknippas besvikelsen, tyvärr, med företaget. Faktorer som orättvis 

behandling och brist på kompetens hör också till personalkategorin. 

Kunden jämför sina enskilda fall med andras och upplever de en orättvisa blir de lätt 

missnöjda, något som vi kan relatera till. Det samma gäller med personal vars brist på 

kompetens om t.ex. en viss produkt inte är på topp.

Vid undersökningen nämnde butikscheferna att missförstånd kan vara en orsak till att 

missnöje upplevs, något som konsumenterna aldrig tog upp. Vi håller med butikscheferna 

kring resonemanget om att företag har en objektiv bild över samtliga kunder, medan kunderna 

själva bara ser och utgår ifrån sig själva. Det kan vara den enskilda kunden som har 

missförstått situationen men att den själv inte vet om det. Vi vet dock inte ifall vi själva har 

råkat ut för något liknande, men missförstånd kan lätt ske vid brist på god kommunikation. 



36

Kunden som upplever missnöje kan själv ha orsakat missuppfattningen vilket för företag 

ibland kan vara svårt att förklara. Speciellt om kunden är envis och verkligen tror på vad han 

eller hon säger. Företagets andra kunder har uppfattat situationen på ”rätt” sätt och därför 

uppfattar företaget situationen med den envisa kunden som ett missförstånd. Givetvis kan 

företag ha fel, och vi vet själva om hur irriterade vi blir när vi själva vet om att vi har rätt, 

trots att företaget säger något annat.

Vi vill som tidigare nämnt bli behandlade utifrån våra enskilda behov, en önskan som båda 

delar med konsumenterna. Alla är vi olika och upplever saker på olika sätt. Vi förstår 

butikschefernas komplicerade situation om att försöka veta vad kunderna vill ha och hur de 

vill bli bemötta. Det är dock viktigt att företag verkligen aktivt försöker uppmana sina kunder 

till att klaga för att eventuellt klagomål ska framföras. De intervjuade konsumenterna kände 

inte alls någon aktiv uppmaning i butiker över lag, och vi som författare delar samma 

uppfattning. Ett klart plus är de formulär och enkäter som kunderna kan fylla i. Dock är 

uppmaningen till att fylla i dessa inte den mest aktiva. 

Vi tycker att företag, vid uppstått missnöje, borde få en chans att förklara sig innan negativ 

ryktesspridning sker. Som butikscheferna sa kan kunder ha missförstått en situation men att 

de själva inte är medvetna om det. Konsumenterna har enligt oss ingen rätt att klaga förrän de 

har framfört sitt missnöje till företaget. Under intervjun tog konsumenterna upp att de ville 

känna sig rättvist behandlade, och vi tycker att företag ska behandlas på samma sätt. Vi har 

dock full förståelse att negativ ryktesspridning bland konsumenterna uppstår ifall företag 

ignorerar och ”hånar” klagomål, visar minimalt intresse för att korrigera eller undanhåller 

eventuell kompensation för den uppstådda skadan. 

Butikscheferna verkar ha god koll på hur kunder bör bemötas vid missnöje. De antecknar vad 

kunderna framför, de låter kunden prata till punkt, de håller en lugn profil och de tackar 

kunden för framförda klagomål. Konsumenterna har en önskan om att företag bör anteckna 

och låta kunden prata till punkt, samt att en ursäkt med uppföljning som följd fullgörs. 

De vill vid missnöje själva få komma med egna lösningsförslag. Butikscheferna förklarar att 

de prioriterar samtliga klagomål som höga, och att de gärna låter kunderna komma med egna 

lösningsförslag. Konsumenterna däremot menar på att de flesta företag inte är villiga att låta 

kunden få komma med lösningsförslag på kompensation. Det kan dock hända att de 

intervjuade konsumenterna aldrig har handlat i just de butiker som de intervjuade 

butikscheferna representerar, och att de därför aldrig har upplevt ett sådant erbjudande. 
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Vi författare har själva en benägenhet att klaga mer ifall vid är missnöjda med en produkt som 

kostade mer och som hade ett högre värde för oss, något som butikscheferna är medvetna om. 

Konsumenterna konstaterade vid undersökningen att de delar samma uppfattning som oss. 

Några menade dock på att samtliga klagomål bör framföras, och att missnöjen där produkten 

kostade mindre och var mindre betydelsefull ändå bör läggas fram. Allt för att företaget ska 

bli medvetna om situationen och att de får en chans att gottgöra kunden. Vi håller med de 

konsumenter som väljer att framföra missnöje även ifall missnöjet egentligen inte var högt. 

De flesta missnöjda kunder framför aldrig sitt missnöje, något som på sikt kan bli ett problem 

för butikscheferna och dess företag. Företag borde få reda på vad kunderna tycker och därför 

borde vi som kunder ge dem all information som de behöver. Båda kommer att vinna på det. 

Företagen blir enligt oss, utan att konsumenterna kanske alltid tror det, nöjda samtidigt som 

ett förtroende stärks. 

Ett antal konsumenter har ibland aldrig framfört missnöje med anledning av de vid tidigare 

framföranden har blivit avskräckta. Företagen har, istället för att se det positiva med 

framförandet av klagomål, blivit arga och irriterade, något som vi inte skulle föredra. Vi 

förstår konsumenterna när de inte vill återvända eller framföra missnöje till ett företag som får 

dem att känna sig mindre meningsfulla. Vi förstår dem när de säger att de inte orkar eller vill 

lägga ned mer tid hos ett företag som inte visar någon uppskattning. 

Framförande av missnöje borde uppskattas och ses som något positivt tillskott. Företag lär sig 

vad de kan förändra och förebygga inför framtiden, samtidigt som en relation med kunderna 

byggs upp. En god relation är enligt oss en viktig del för att en kund ska känna sig säker vid 

framförandet av missnöje. 

Konsumenterna känner sig lätt obekväma vid framförandet av missnöjen och det händer att de 

ibland håller någonting de egentligen vill framföra dolt. Butikscheferna sköter sig utifrån den 

funna teorin väldigt bra. De hanterar klagomål på ett snabbt och enkelt sätt samtidigt som de 

försöker sätta sig in i kundens situation. Vi tycker att butikscheferna är mycket medvetna om 

vad kunderna vill och hur de vill bli behandlade. Vi kan dock inte vara säkra på att

butikschefernas personalstyrka lever upp till detta då personal är den främsta orsaken till 

missnöje.
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Två av de sex företagen, vars butikschefer närvarade vid intervjun, har en strukturerad plan 

för hur missnöje ska omhändertas. Vi tycker att fler företag borde satsa mer på att strukturera 

upp sina rutiner kring missnöje, och att samtliga i personalstyrkan vet hur missnöje ska 

hanteras. Vi upplever att personal över lag har en dålig koll på företags olika policys och att 

de inte vet hur de ska gå tillväga när en kund klagar. Personalen borde ha en policy för hur 

missnöje ska hanteras, men samtidigt måste det enskilda fallet kunna bedömas situation och 

individ. Vi tycker inte att företag bör ha för strikta ramar som dömer alla fall utifrån en mall.

De butikschefer som inte har någon strukturerad, nedskriven plan är dock villiga att satsa mer. 

I nuläget har de dock bristvara på både tid och pengar. Pengabrist kan vara en avgörande 

faktor, men tid kan ett externt företag, villiga att hjälpa dem, erbjuda. Dock erbjuds det med 

största sannolikhet inte gratis.

Tre av de sex butikschefernas företag satsar på att säljträna sin personstyrka, vilket resulterar i 

att personalen blir medveten om kunders värde samt hur de vill bli behandlade. 

Butikscheferna har själva insett att personalen är en faktor som ofta får missnöje att uppstå, 

något som konsumenterna konstaterade vid intervjun. Vi tycker att utbildningar som gör 

personalen motiverad och som skapar förståelse kring kunders värde och beteende är mycket 

bra. Vi vet själva företag som har märkt stor skillnad efter en utbildning jämfört med hur 

företagets relation till kunder var tidigare. 

Företagen får genom traditionella insamlingsmetoder såsom enkäter och frågeformulär in

kunskap om kunders åsikter och tankar. Samtliga företag använder sig av frågeformulär som 

insamlingsmetod och de intervjuade konsumenterna tycker att frågeformulär är ett enkelt och 

smidigt sätt samtidigt som deras svar ligger under anonymitet. Det gäller dock att företagen 

ser till att de uppmanar sina kunder om hur viktigt det faktiskt är att missnöje framförs. 

Kunderna måste bli medvetna om på vilka sätt de kan klaga och vart de kan vända sig för att 

framföra sitt missnöje. 

Fyra av de sex företagen erbjuder enkäter via hemsidan, något som vi tycker är att föredra. I 

butiken kan kunderna inte slappna av lika lätt som de kan göra hemma vilket kan ge upphov 

till mindre informationsnyttiga svar. Vissa kunder har, som butikscheferna konstaterade, 

lättare för sig att skriva på datorn än för hand och vi vet själva hur jobbigt det kan vara att 

fylla i ett formulär för hand i butiken än att skriva in det direkt i ett mail hemma i lugnet. 
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Endast ett av företagen skickar via e-post ut en enkät där kunden som tack för bidraget får en 

bonuscheck. Detta gynnar både kunden och företaget samtidigt som vi tror att en tillit stärks. 

Kunden minns enkätundersökningen som ett bidrag till något bättre samtidigt som en bonus 

delades ut. Konsumenterna bekräftade dock att de gärna skulle ställa upp med att intervjuas 

via telefon, vilket butikscheferna tror helt annat om. 

7 Diskussion och rekommendationer

De individuella intervjuerna och gruppintervjuerna visade förvånande samma resultat. 

Samtliga svarade likadant och de vågade stå på sig inför de andra. Vi hade dock hoppats på en 

hetare diskussion som skulle få fram de egentliga tankarna. Svaren som gavs är fortfarande av 

värde samtidigt som vi lärde oss att de enskilda intervjuerna kunde ha räckt. Från första 

början var det tänkt att konsumenterna skulle få möta butikscheferna och att en diskussion 

mellan parterna skulle uppstå, något som inte blev av på grund av tidsbrist. 

Som framkommit är personal den främsta faktorn som oftast orsakar missnöje. Butikscheferna 

är medvetna om situationen och det händer att missnöje uppstår. Konsumenterna menar på att 

företag bör skapa en god relation till kunderna, men samtidigt vill vi att företaget i stort ska 

skapa goda relationer med sina anställda. De bör dela med sig av informationen som berör 

missnöje eftersom personal faktiskt är den faktor som oftast orsakar missnöje. För att 

personalen ska kunna förbättras måste de få bli medvetna om sina brister. 

Att erbjuda sina kunder frågeformulär via företags hemsidor är enligt oss att föredra. I butiken 

har kunderna mycket annat att tänka på och därför kan de lätt bli virriga. Vi tror att 

frågeformulär som fylls i för hand, direkt i butiken, ger otydligare svar. Detta kan grunda sig i 

att pappret inte räcker till och att kunden måste korta ned sina svar (till det sämre), eller att 

kunden känner sig stressad. För att göra det som mest lättillgängligt för kunden är det viktigt 

att använda sig av rätt sociala media till rätt målgrupp. Pensionärer använder troligtvis inte en 

iPhone lika mycket som den yngre målgruppen och därför måste insamling av information 

kring missnöje kunna ske och erbjudas på många sätt. Kunden har lättare att anpassa 

framförandet av klagomål utifrån sig själv och dess livssituation. Alla ska få chans att kunna 

framföra sitt missnöje. Vissa vill klaga anonymt medan andra vill framföra missnöje ansikte 

mot ansikte med personalen. Det måste finnas alternativ för alla. Enkäter via företags 

hemsidor är ett lättillgängligt sätt att framföra sitt missnöje på. De flesta har tillgång till dator 

samtidigt som de kan slippa känna sig synliga och utpekade. 
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När kunden väl framför sitt missnöje vore det klokt att samtidigt försöka få kunden att 

framföra eventuellt dolt missnöje. Det dolda missnöjet kan kanske finnas bland kundens 

familj eller bekantskapskrets som genom negativ ryktesspridning av nått den intervjuade 

kunden. Det som inte sägs måste också komma upp till ytan. Bara för att något inte omnämns 

betyder inte det att någonting är helt perfekt.

Det finns lika många individer som det finns orsaker till missnöje, eftersom att alla är olika. 

Efter ett uppstått missnöje måste företaget försöka få tillbaka kunders förtroende. Hanteras ett 

missnöje på ett sätt som kunden anser vara professionellt kommer kundens förtroende enligt 

oss att stärkas. Företaget bevisar att de verkligen bryr sig om sina kunder och att de tar vara på 

all den information som missnöjet medför. Kunderna känner sig sedda och känner sig att 

klagandet har gett resultat. Kunder som framför missnöje bidrar till att företag får kunskap om 

hur eventuella framtida missnöjen kan tänkas hanteras, samtidigt som ett gott 

omhändertagande efter uppstått missnöje kan ge upphov till att förtroende återges. 

Direktkontakt i butik kan enligt oss ge en känsla av att personalen bryr sig samtidigt som de 

uppmanar kunderna till att skapa en god relation. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

alla kunder inte uppskattar samtal i butiken och att telefonsamtal i så fall kan vara ett 

alternativ. Telefonsamtalen bör enligt oss dock inte vara spontana, utan kunderna ska själva i 

förväg ha gått med på att företaget ringer upp dem. Annars kan samtalen säkerligen uppfattas 

som påträngande eller säljande. Företag borde även ha en telefontjänst där kunder kan ringa in 

och framföra sina tankar. 

Vi tycker själva att samtal i butik direkt med personal ger en känsla av obehag samtidigt som 

vi ibland undanhåller det vi egentligen vill säga. Ett samtal kan liksom enkäter ses som 

anonyma, men för de som hellre pratar än skriver är detta ett bättre alternativ. Vi tycker att 

företag bör vara kontaktbara när kunden verkligen vill nå dem, oavsett tid på dygnet. Det ska 

då vara möjligt för kunden att höra av sig. Att bjuda in kunder till möjliga event kan med 

fördel skapa starkare band mellan båda parterna, samtidigt som en god kommunikation lättare 

kan uppstå. Detta medför förhoppningsvis att kunden känner sig tryggare och att missnöje kan 

framföras.
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Kampanjer och tävlingar är något som gynnar båda parterna. En rekommendation som 

engagerar och motiverar kunderna är att anordna tävlingar då det känns lockande för kunden 

att agera och de faktiskt påverkar. En tävling om att kunder ger förslag på förbättringar kring 

missnöje eller att de ger tips på hur företag bör agera kan ge det bästa förslagsalternativet ge 

utdelning i en bonuscheck. Kunderna framför sina tankar som företaget tar åt sig, samtidigt 

som företaget har lättare för att anpassa sig efter kundernas förväntningar och önskemål. 

Nytta med nöje är att föredra då motivationen ökar och information gärna ges. 

Världens handelsbarriärer blir allt mindre och kraven på service ökar. Fler konkurrenter finns 

tillgängliga och kunderna har lättare för att byta till ett alternativt företag och jämföra hur de 

blir bemötta på olika ställen. Personal bör enligt oss vara ständigt uppdaterade om hur 

klagomål bör hanteras. Personalstyrkan bör också vid klagomålshantering gå tillväga på 

samma sätt, vilket ger tillit för kunden. Kunden vill känna att framförandet av missnöje har en 

betydande roll och att de samtidigt vill hjälpa. 

Om inga resultat visas känns framförandet meningslöst och vi vet av erfarenhet att företag

inte alltid tar till sig kritiken till nästa nivå. Kunskapen bland kunderna ökar eftersom att 

utvecklingen går snabbt framåt och har kunderna mer kunskap än personalen uppfattas detta 

som brist på kompetens. Utbildningar om exempelvis de senaste produkterna bör återkomma 

med jämna mellanrum för att hela tiden veta vad kunderna pratar om. Personalen kan givetvis 

veta mer än kunderna, men i sådana fall kan de förklara mer än vad kunden kanske ville veta, 

något som uppfattas som en bonus. Företag måste hela tiden ligga steget före genom att 

komma på nya, kreativa, inspirerande och smarta sätt för kunden aktivt ska vilja framföra sitt 

missnöje. Det är viktigt att företag får kunderna att känna mening i sitt klagande och att visa 

att klagandet har lett till något positivt. 

Företag kan hjälpa sig själva att finna ”fel” och missnöje genom att anlita Mystery Shoppers. 

Mystery Shoppers är inhyrda och låtsas vara kunder. De rapporterar sedan till chefen hur 

personalen skötte sig. Personalen är helt ovetande om vilken kund som är på ”låtsas” och 

därför måste de hela tiden prestera till max. Kunderna bryr sig inte om ifall någon i 

personalstyrkan har vaknat med ett irriterande humör eller om han eller hon hellre vill hem 

och sova. Detta är en rekommendation som vi anser vara bra då det resulterar i konstant god 

service som leder till minskad missnöjdhet, tack vare personalens service, omhändertagande 

och mottagande. Personal är ändå det faktor som oftast orsakar missnöjdhet och därför borde 

detta förekomma i alla företag.
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Om en kund framför sitt missnöje och företaget behandlar kunden över dess förväntan, 

kommer han eller hon att bli positivt överraskad. När en kund känner sig missnöjd sjunker 

förtroendet, men detta kommer enligt oss att stärkas och hamna på en högre nivå än vad det 

låg på innan missnöjet uppstod. Kunden kommer då känna sig överträffad och känna att 

företaget bryr sig och engagerar sig vilket ger upphov till starkare förtroende. 

En rekommendation till kunder som upplever missnöje och som efter försök inte 

kompenseras, trots att kunden har rätt, är att strejka. Vi tycker att de helt enkelt borde upphöra 

kontakten med det berörda företaget och att företaget i sin tur måste inse kundrelationens

värde. Har kunden varit generös med att framföra klagomål bör detta ses som ett bidrag till 

förebyggelse av missnöje. Har företaget i sin tur inte tagit vara på och kunnat acceptera 

klagomålet får de heller ingen kunskap om eller hjälp med att hantera och lösa framtida 

missnöjen. Vi är dock medvetna om att kunder kan ha en tendens av att fortsätta handla hos 

ett företag, trots att de inte är nöjda. Finns det inget annat företag som erbjuder samma 

produkt, eller en alternativ produkt, kan det som kund bli jobbigt att upphöra kontakten. 

Kunderna måste kunna stå på sig och att de verkligen framför något som de egentligen känner 

sig obekväma inför. En enskild kund kan inte göra allt men alla kan göra någonting 

tillsammans. 
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9 Appendix och bilagor

9.1 Bilaga 1

Den här rapporten har kommit vara väldigt betydande för mig eftersom att den hittills är den 

största och mest omfattande rapporten jag någonsin har skrivit. Jag måste erkänna att jag 

ibland har velat radera allt och börja om från början, men det har som tur inte inträffat. Jag har 

lärt mig att planering verkligen behövs. När jag först fick höra att examensarbetet skulle 

skrivas på en hel termin tyckte jag att det var otroligt slöseri med tid. Jag har under drygt två 

år, tillsammans med olika grupper, skrivit ett flertal rapporter som alla har sammanställt på 

bara några veckor. En NIP (Nedslag I Praktiken) krävde ibland inte alls mycket engagemang, 

tid eller research för att färdigställas. Ibland krävdes det knappt någonting för att den skulle 

godkännas. Kanske har jag, och mina gruppmedlemmar, blivit lite bortskämda med att 

kompletteringar har förbisetts och att någon direkt rapportmall inte alltid har behövts 

tillämpats. Den här rapporten har en strukturerad mall, och kompletteringar kan inte strykas. 

Det har krävts mer noggrannhet från första början än vad jag har blivit varse om vid tidigare 

rapporter. De som kommer att läsa den här rapporten kommer troligtvis uppfatta saker på

olika sätt. Vissa kommer kanske inte alls att tycka om den medan andra kommer få ut 

jättemycket av den. Jag är nöjd med rapporten. Den kan bli bättre, men ibland kan något 

bättre bara röra till det. Jag tycker att rapporten ger en klar och tydlig bild över hur 

konsumenter vill bli omhändertagna när de upplever missnöje, samt hur företag engagerar sig 

kring detta. Undersökningarna som gjordes tog lång tid att planera och jag trodde till en 

början att de aldrig skulle bli av. Butikscheferna och konsumenterna var utspridda i Sverige, 

och vi fick verkligen engagera oss för att alla skulle kunna medverka samtidigt. Till slut löste 

det sig, och undersökningarna gav goda resultat. Metoden till rapporten togs upp väldigt tidigt 

i planeringsprocessen, och efter bara några veckor kunde vi undersöka chefer och 

konsumenter utifrån frågor och teorier. Vi ville inte att någon skulle undanhålla någonting, 

och det är därför vi valde att intervjua två gånger. Först individuellt och sedan i grupp. Jag har 

lärt mig att planering är mycket mer än att bara skriva. Det måste verkligen hända! Till 

skillnad från en NIP har den här rapporten krävt mycket mer planering och strukturering, 

något som jag vid kursstarten aldrig trodde skulle vara aktuellt. 
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Jag är mycket stolt över vår slutsats och våra rekommendationer. Jag tycker verkligen att de 

rekommendationer som vi ger är av värde, och att företag och kunder verkligen bör agera på 

det sättet. Det kan låta självsäkert, men jag tycker verkligen att tipsen är bra. Det viktigaste är 

ändå vad jag och Sofia tycker. Även ifall vi skulle bli underkända kommer jag ändå vara stolt 

över den här rapporten. Jag har lärt mig så otroligt mycket. Språket har varit en viktig central 

aspekt i den här rapporten. Jag har vid sammanställningen haft en baktanke om att läsaren lätt 

ska kunna förstå och få lärdom kring vad som framgår. Jag är intresserad av språk och jag har 

nog aldrig tidigare upplevt en sådan stark skrivutveckling som jag faktiskt har känt under den 

här rapportens gång. Rapporten har gett mig en bredare kunskap kring meningsbyggnation 

samtidigt som den enkla meningen ibland kan ge mer än den lite svårare. 

Arbetsfördelningen mellan mig och Sofia har varit mycket god. Vi har vid tidigare tillfällen 

skrivit flera arbeten tillsammans vilket har resulterat i att vi lätt kan samarbeta. Vi tänker ofta 

likadant och vi har lätt för att kompensera varandra. Vi delar upp ansvarsområden, men 

självklart godtas ingenting förrän den andre har läst igenom, kanske rättat och/eller till och 

med fått komplettera med egna tankar. Jag är själv noga med att framföra mitt missnöje till 

företag. Jag ser mig själv som skyldig till att faktiskt hjälpa företagen, något som jag också 

vill göra. Känner jag att personal är otrevlig framför jag det direkt. Personen i fråga ber i de 

flesta fall om ursäkt och skyller på något privat, något som egentligen inte bör gå ut över 

jobbet. Jag har under en längre tid varit mycket intresserad kring hanteringen av missnöje, och 

det har verkligen varit kul och lärorikt att sammanställa en rapport som både är aktuell och 

givande. 
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9.2 Bilaga 2

Frågor till butikschefer:

 Hur får ni kunskap om en kunds missnöje?

 Hur arbetar ni för att förebygga missnöjdhet?

 Hur kompenserar ni kunder som har blivit missnöjda?

 Hur uppmanar ni kunder till att klaga?

 Hur informerar ni kunderna om hur de kan klaga?

 Hur går ni till väga för att återuppbygga kunders förtroende efter ett missnöje?

 Har ni en strukturerad plan för kundhantering?

 Hur hanterar ni klagomål?

 Hur registrerar ni klagomål?

 Vilka vinster ser ni med klagomål?

Frågor till konsumenter:

 Vad får dig att uppleva missnöje?

 Framför du eventuellt missnöje till företag?

 Har du återfått förtroende för företag som orsakade missnöje? Hur fick du det?

 Handlar du fortfarande hos företag som tidigare har orsakat missnöje?

 Hur kan företag bli bättre på att hantera missnöje?

 Hur kan företag lättare samla in information kring missnöjdhet?

 Har du större benägenhet till att framföra missnöje ifall köpt vara var mer 

betydelsefull och var dyrare?

 Skulle du framföra missnöje till företag ifall varan var mindre betydelsefull och inte 

kostade så mycket?

 Pratar du med andra om eventuellt missnöje?

 Framför du, till dina vänner, de eventuella åtgärder som användes för att kompensera 

dig?

 Har du avbrutit relationen med ett företag som orsakade missnöjdhet trots att du 

kompenserades? Varför?


