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Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att bättre förstå hur unga konsumenter hanterar 

konsumtions- och servicemisslyckanden genom att söka en fördjupad förståelse av hur val av 

deras hanteringsstrategier (coping strategies) kan tolkas. 

 

Frågeställning: 

1. Hur ser unga konsumenter på konsumtions- och servicemisslyckanden och hur 

beskriver dem de hanteringsstrategier de använder?  

 

Metod: Kvalitativt angreppssätt med ostrukturerade djupintervjuer. 

 

Slutsatser: Ungdomars val av hanteringsstrategier påverkas av flera faktorer. Vi har 

identifierat flera förklaringsförslag som förklarar unga konsumenters attityder till att klaga 

eller inte klaga. Förklaringsförslagen kopplat till hanteringsstrategin ”action” är rättvisa, 

förväntningar och relationsorienterade faktorer. Förklaringsförslagen kopplat till 

hanteringsstrategin avoidance är brist på självsäkerhet och lojalitet samt “att man inte orkar”. 

 

Nyckelord: Hanteringsstrategier, service recovery, rättvisa, word-of-mouth, customer 

switching, co-creation, förväntningar och självsäkerhet. 
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Förord 
Redan under första terminen av vår Service Management-utbildning fick vi lära oss om vikten 

av ett lyckat service recovery-arbete. Vårt intresse för service recovery väcktes efter att ha läst 

Christian Grönroos bok Service Management och Marknadsföring: Kundorienterat 

Ledarskap i Servicekonkurrensen. Fenomenet service recovery har ständigt varit 

återkommande under hela vår utbildning och nu kan vi äntligen presentera vårt examensarbete 

inom Service Management där vi studerat strategier kring fenomenet. 

 

Resultatet har till stor del utgått ifrån våra empiriska slutsatser och därmed vill vi rikta ett 

stort tack till alla dem som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter. 

 

Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Elin Bommenel som under hela 

uppsatsens gång har bidragit med kloka råd och positiv energi. 

 

Tack så mycket! 

 

Lund, Maj 2017 

Jonas Isaksson och Karolina Johnsson 
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1.0 Inledning 

“Man vill inte vara den som klagar, det är ju lite så. Men man gör alla en otjänst när 

man inte klagar, hellre att säga något på plats än att gå runt och snacka skit om dem. 

Då bör man hellre säga det på plats, men ibland så är det inte tillfälle att göra det. Jag 

tror inte det är att man inte orkar, jag tror att det är att man inte bryr sig. Är det så pass 

dåligt att man inte vill komma tillbaka så är det ingen mening med att klaga. Inte för 

min skull i alla fall, då är det för deras skull.” (Intervjuperson 4, 2017-04-06) 

1.1 Problembakgrund 
På en ideal arbetsorganisation bör kvaliteten på erbjudna produkter eller tjänster aldrig brista 

och fel bör aldrig uppstå men verkligheten ser annorlunda ut. Sanningen är att konsumtions- 

och servicemisslyckanden uppstår hela tiden. Anställda gör fel, system kollapsar eller så 

förstår kunden inte sin roll i serviceprocessen. Det här leder till ett upplevt misslyckat resultat 

för kunden. Michel och Meuter (2008) och Maxham (2001) definierar ett konsumtions- eller 

servicemisslyckande som ett verkligt  eller av kunden upplevt problem som uppkommer 

under interaktion mellan en kund och ett företag. Liknande definieras service recovery som de 

åtgärder ett företag tar för att lösa det problem som uppkommit (Bitner et al 1990; Grönroos 

1998). Service recovery är därmed ett koncept som har utvecklats för att hjälpa företag att 

hantera klagomål och misslyckanden på ett serviceorienterat vis (Grönroos 2008 s.130). 

 

På senare år har mycket forskning visat att ett aktivt arbete med service recovery kan gynna 

ett företag. Murphy et al menar till och med att det kan vara avgörande för ett företags 

framgång (Murphy et al 2014, s. 303). Keaveney beskriver hur konsumtions- och service 

misslyckanden är den främsta anledningen till att konsumenter väljer att byta företag 

(Keaveney 1995, s. 71). Forskning visar också att hela 80 procent av de konsumenter som 

upplever ett konsumtions- eller servicemisslyckande kommer att återvända till ett företag om 

deras service recovery-process har varit lyckad (Durrand & Eccles 1998, s. 71). Det här visar 

vikten för företag att använda sig av och förstå sig på service recovery. 

 

Att förstå de mekanismer som påverkar konsumenters hantering av konsumtions- och 

servicemisslyckaden är viktigt ur ett marknads- och serviceperspektiv då det möjliggör för 

fler kunder att ta steget mot en service recovery-process. Mycket forskning har adresserat hur 
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företag bör arbeta med sin service recovery-process men mindre forskning har gjorts på 

konsumenters attityder gentemot att klaga eller inte klaga. 

 

Forskare inom psykologi och beteendevetenskap har länge intresserat sig för hur individer 

beter sig i emotionellt utmanande situationer. Tidigare forskning använder begreppet coping 

strategies för att förklara fenomenet. Vi har valt att översätta begreppet coping strategies till 

hanteringsstrategier för att underlätta för läsaren då det är ett begrepp som har använts 

genomgående i vår uppsats. På senare år har allt fler forskare undersökt de demografiska 

variabler som påverkar konsumenters hanteringsstrategier kopplade till ett konsumtions- eller 

servicemisslyckande (Cambra-Fierro et al 2011; Ding et al 2016). Forskning visar till 

exempel att kvinnor blir mer berörda av ett konsumtions- eller servicemisslyckande än män 

(Huang et al 2003). Cambra-Fierro et al (2011) studerade mobiltelefonanvändare och kom 

fram till att äldre var mindre benägna att klaga än yngre. Stephens och Gwinner (1998) utgår i 

sin studie från tidigare forskning som har visat att äldre är mindre benägna att klaga än yngre 

och undersökte hur äldre kvinnor över 60 år hanterade konsumtions- och 

servicemisslyckanden. Den här typen av forskning är intressant då en utökad förståelse för 

kundens bakomliggande motivation och agerande i ett upplevt konsumtions- eller 

servicemisslyckande kan leda till att kunden tar det initiala steget till en service recovery-

process. 

 

På senare år har allt fler forskare använt teorier kring hanteringsstrategier för att öka 

förståelsen kring konsumenters beteenden. Merparten av forskningen har dock varit 

kvantitativ och därmed saknas det en djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer som 

påverkar konsumenters val av hanteringsstrategi kopplat till konsumtions- eller 

servicemisslyckanden. För att få en större förståelse för unga konsumenters val av 

hanteringsstrategier introducerar vi begreppet förklaringsförslag. Begreppet är således en 

produkt av vår kvalitativa metod då vi söker en djupare förståelse av begrepp som hittills 

vanligtvis använts inom kvantitativ forskning. Genom att identifiera bakomliggande faktorer 

till val av hanteringsstrategi och koppla samman dem med den valda hanteringsstrategin, 

kommer vi att bilda och presentera förklaringsförslag som förklarar de unga konsumenternas 

attityder och tankar till den relevanta hanteringsstrategin, exempelvis varför en konsument 

väljer att klaga eller att inte klaga vid ett uppstått konsumtions- eller servicemisslyckande. 

Vårt kunskapsbidrag blir därmed främst riktat till service management som forskningsfält, då 

vi skapar tydligare verktyg för att analysera konsumtions- och servicemisslyckanden.  
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att bättre förstå hur unga konsumenter hanterar konsumtions- 

och servicemisslyckanden genom att söka en fördjupad förståelse av hur deras val av 

hanteringsstrategier kan tolkas. 

1.3 Frågeställning  
1. Hur ser unga konsumenter på konsumtions- och servicemisslyckanden och hur 

beskriver dem de hanteringsstrategier de använder?  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka ungdomars attityder kopplat till 

konsumtions- eller servicemisslyckanden. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att de 

intervjupersoner som utgör vårt urval för tillfället bor i Skåne.  

1.5 Disposition 
För att underlätta för läsaren av vårt uppsatsarbete följer nedan en beskrivande disposition för 

hur vår uppsats är upplagd. 

 

Metod 

I följande avsnitt presenteras vår metodansats som till en början var deduktiv för att senare bli 

abduktiv. Vidare presenteras urval samt hur vi har gått tillväga i genomförandet av våra tio 

ostrukturerade djupintervjuer.  

 

Teori 

I följande avsnitt presenteras vår teoretiska referensram som legat till grund för vårt empiriska 

material och analys. Våra primära teoretiska begrepp är hanteringsstrategier, service recovery, 

rättvisa, word-of-mouth, customer switching behavior, co-creation, förväntningar och 

självsäkerhet. 
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Empiri & analys 

I följande avsnitt presenterar vi vårt empiriska material i form av data från djupintervjuer. 

Sedan kopplas empirin till teorierna om service recovery, rättvisa, word-of-mouth, customer 

switching behavior, co-creation, förväntningar och självsäkerhet och bildar därmed analysen.   

 

Sammanfattning & slutsats 

Vårt avslutande avsnitt presenterar vårt resultat med uppsatsen och återkopplar till studiens 

syfte samt frågeställningar. Vi presenter de redan existerande förklaringsförslag som verkar 

vara relevanta i svenska ungdomars val av hanteringsstrategi samt presenter ytterligare två 

förklaringsförslag. Med det presenterar vi råd till branschen samt vårt forskningsbidrag. Till 

slut presenterar vi även förslag till framtida forskning. 
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2.0 Metod 
I följande kapitel presenteras den metodansats som vi använt oss utav samt ett utlägg om hur 

vi gått tillväga. Vidare presenterar vi vårt urval för att sedan presentera vårt 

tillvägagångssätt i insamlandet av vårt empiriska material. Slutligen diskuteras även etiska 

aspekter samt studiens trovärdighet och hållbarhet. 

2.1 Metodansats 
I inledning av vårt uppsatsarbete använde vi oss av en deduktiv ansats då vi sökte efter och 

samlade in teoretiskt material som vi ansåg som relevant för vår forskning. Alvehus beskriver 

den deduktiva ansatsen som ett tillvägagångssätt där forskaren prövar teorier mot sitt 

empiriska material (Alvehus 2013, s. 109). Med tiden ändrade vi vårt tillvägagångssätt till en 

abduktiv ansats då vi ville låta oss överraskas av vårt empiriska material och låta materialet 

styra studiens riktning. Med abduktiv ansats menar Alvehus att teori och empiri arbetas och 

omformas av varandra kontinuerligt under arbetets gång( Alvehus 2013, s. 109-110). Vår 

abduktiva ansats resulterade i att vi fann två förklaringsförslag som tidigare var okända på 

forskningsfältet.  

 

Alvehus beskriver det kvalitativa forskningsområdet som tolkningsinriktat och fokuserat på 

ord istället för kvantitativ data (Alvehus 2013, s. 20). Vi ville förstå varför ungdomar 

använder sig av de hanteringsstrategier som de gör. För att förklara varför var vi först tvungna 

att kartlägga vilka hanteringsstrategier ungdomar väljer. Vi vill dock påpeka att vårt största 

intresse har varit att undersöka de bakomliggande anledningarna som förklarar ungdomars val 

av hanteringsstrategier. Det kvalitativa tillvägagångssättet har således även påverkat vårt val 

av metod i form av djupintervjuer där målet enligt May är att få fram fylliga och detaljerade 

svar (May 2011, s. 134-135). 

2.2 Urval 
För att få tag på intervjupersoner har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att vi har funnit intervjupersonerna via vårt kontaktnät. Metoden är vanlig inom kvalitativa 

undersökningar där representativitet inte är lika viktigt som inom kvantitativa undersökningar 

(Bryman 2011, s. 433). Metoden medför dock en risk för att intervjupersonerna härstammar 

från samma bakgrund och endast speglar en viss grupps åsikter (Alvehus 2013, s. 68). För att 
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undvika en allt för homogen målgrupp baserad på vår vänskapskrets valde vi att utgå från tre 

kategorier. Kategorierna blev till en mall som vi följde och hjälpte oss att undvika att 

intervjupersonerna härstammade från samma bakgrund så att vi kunde se nya vinklar och 

förstå sådant vi inte redan tänkt på själva. De kategorier som vi använde oss vid urvalet var 

ålder, kön och akademisk bakgrund. För att definiera åldersspannet som vi var intresserade av 

har vi resonerat på följande sätt: Vi ansåg att åldersspannet borde börja vid 19 då det är då 

som ungdomar ofta har kontroll över sin egen ekonomi. Vid 19 års ålder har de flesta 

ungdomar slutat gymnasiet och ansvarar oftast för sin egen konsumtion. När vi resonerade 

kring taket av vårt åldersspann fann vi det lite svårare att motivera då det inte finns en tydlig 

gräns för när man slutar vara ungdom. Vi valde att dra gränsen efter samhällsvetaren Erik 

Martinsson som menar att medelåldern infaller efter att en person fyllt 30 år. Det gjorde vi 

bland annat för att vårt åldersspann inte skulle vara för brett samt då det förenklade för oss att 

finna intervjupersonerna. Vårt åldersspann på intervjupersonerna sträcker sig därför mellan 19 

och 29 år. Vi ansåg det viktigt att förstå både hur män och kvinnor reflekterar kring ämnet och 

valde därmed att dela upp målgruppen på hälften män och hälften kvinnor. Då vi som ovan 

nämnt ville undvika en målgrupp med allt för homogen bakgrund valde vi även att intervjua 

både intervjupersoner med högre akademisk bakgrund samt intervjupersoner som endast 

slutfört gymnasial utbildning.   

2.3 Etiska aspekter 
Vår studie har genomgående tagit hänsyn till de etiska principer som finns i 

forskningsvärlden. Målet har varit att följa de etiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131-132). 

Inledningsvis informerade vi alla intervjupersoner om studiens syfte samt meddelade dem att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta deltagandet. 

För att ytterligare säkerhetsställa vår intervjupersoners trygghet har vi även meddelat dem att 

de kommer vara anonyma när de presenteras i vår uppsats samt att det de säger är 

konfidentiellt och får alltså inte spridas vidare. Med konfidentialitet menar Trost  att ingen ska 

kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad (Trost 2010, s. 61). Informationen har mottagits 

väl av intervjupersonerna och vi har berättat för dem att de gärna får ta del av uppsatsen för 

att godkänna sitt deltagande, dock är det ingen intervjuperson som önskat att göra det.  
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2.4 Kvalitativa intervjuer med ungdomar 
Då vi ville förstå de bakomliggande anledningarna till ungdomars val av hanteringsstrategi 

använde vi oss av ostrukturerade djupintervjuer. Enligt Alvehus är intervjuer ett 

tillvägagångssätt för att förstå varför individer agerar som de gör samt för att få insikt i deras 

tankar, erfarenheter och åsikter (Alvehus 2013, s. 81). Vi valde ostrukturerade djupintervjuer 

då vi ville få en djupare förståelse om deras attityder till val av hanteringsstrategier samt hur 

de talar om dem. Vi ville att intervjupersonerna skulle reflektera helt fritt och själva djupdyka 

i de teman som de ansåg viktiga. 

 

Till de två första intervjuerna använde vi oss av en väldigt öppen intervjuguide bestående av 

endast två öppna frågor. Tanken var att det insamlade empiriska materialet från de två första 

intervjuerna sedan skulle utforma hur vår egentliga intervjuguide skulle se ut. Efter att vi 

transkriberat de två första intervjuerna så identifierade vi våra huvudteman, att klaga eller inte 

klaga. Efter de två första intervjuerna utformade vi även två vinjettfrågor. Vinjettfrågor 

innebär i huvudsak att man för intervjupersoner presenterar en situation eller ett scenario för 

att se hur de själva skulle reagerat om de befann sig i samma situation (Bryman 2011, s. 257). 

När vi formulerade våra vinjettfrågor utgick vi från likheter i det empiriska material som 

framkommit i de två första intervjuerna. Båda intervjupersonerna pratade väldigt mycket om 

elektronik och kläder och det blev därmed naturligt att vinjettfrågorna kom att handla om just 

det. Efter den första intervjun med vinjettfrågor modifierades strukturen i frågorna då vi 

upplevde att det empiriska materialet inte motsvarade våra förväntningar (Se bilaga 1). 

Därefter har vi använt oss av samma två vinjettfrågor för de sista sju intervjuerna. 

 

“Tänk dig att du lämnar din telefon som har en sprucken skärm hos en 

telefonreparatör. Efter ett par dagar får du tillbaka telefonen. Du använder telefonen i 

tre dagar, sedan så slutar touchfunktionen att fungera. Vad gör du då?”  

 

“Tänk dig att du köper ett par jeans för 700kr. Du använder dem i par veckor och är 

nöjd med dem. Sen är det dags för första tvättningen av jeansen där du noga följer 

tvättråden. När du försöker sätta på dig dina jeans så märker du att de krympt 

märkvärt. Vad gör du då?”  
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Vi valde medvetet ut två huvudfrågor utöver våra vinjettfrågor då vi ville ge 

intervjupersonerna möjlighet att själv reflektera fritt kring de teman som berör dem. Trost 

menar att få och stora frågeområden är att föredra inom kvalitativ forskning och 

ostrukturerade djupintervjuer (Trost 2005, s. 50). Intervjuerna blev därmed flytande och 

varierade beroende på intervjupersonernas svar. Vi frågade dels om intervjupersonerna kunde 

berätta om situationer där de upplevt ett misslyckande i en konsumtions- eller serviceprocess 

och klagat, samt om situationer där de kunde klagat men valt att inte göra det. Dessa två 

frågor utgjorde stommen i våra intervjuer men följdes även upp med följdfrågor för att få 

intervjupersonerna att reflektera djupare. 

2.5 Intervjuernas genomförande 
Vi genomförde total tio stycken ostrukturerade djupintervjuer där intervjutiden genomsnittligt 

låg på 60 minuter. Det resulterade i en sammanlagd intervjutid på tio timmar. Vi valde att 

nöja oss efter dessa tio intervjuerna då vi kände en tydlig empirisk mättnad. När vi 

genomförde intervjuerna var en av oss mer aktiv än den andre. Den aktiva intervjuaren ställde 

merparten av frågorna och förde diskussionen framåt medan den mindre aktiva intervjuaren 

antecknade och inflikade vid behov med relevanta frågor. Vi intog även olika roller vid 

genomförandet av intervjuerna där den som främst ställde intervjufrågorna var mer direkt och 

framåt medans den som antecknade mer stöttade intervjupersonen och fick den att känna sig 

trygg. Intervjuerna spelades dels in men vi valde även att anteckna kontinuerligt då det enligt 

Ryen är viktigt då teknik ibland kan strula och därmed kan relevant information gå förlorad 

(Ryen 2004, s. 69). Anteckningar blir därmed en backup med information. Vi valde att dela 

upp rollerna på det här viset för att underlätta både för intervjupersonerna och för oss som 

intervjuare. För intervjupersonerna underlättade det att enbart ha en person att prata med och 

likaså underlättade det för intervjuaren då den själv fick bygga strukturen i intervjun. 

 

Då vi använde oss av ett abduktivt arbetssätt har vi transkriberat vårt material löpande och har 

därmed lyssnat igenom våra intervjuer efter hand. Det har hjälpt oss i utvecklandet av vår 

intervjuteknik då vi kunde lära oss av våra misstag och på så sätt förbättras som intervjuare. 

Vi lärde oss bland annat att vi kunde få två olika svar genom att ställa samma fråga samt att 

intervjupersonerna emellanåt påverkades av att vi som intervjuare ibland satt helt tysta. Det 

stämmer även överens med Trosts teorier kring fördelarna med att spela in (Trost 2010, s. 74). 

Ytterligare en fördel som Trost nämner med att spela in intervjuer är att man kan lyssna till 
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intervjupersonernas tonfall och ordval flera gånger efteråt samt att man kan skriva ut intervjun 

och läsa den ordagrant (Trost 2010, 74).  

 

Trost skriver om betydelsen av en lugn och trygg miljö för intervjupersonen. Han menar att 

miljön ska vara så ostörd som möjligt och rekommenderar intervjupersonens hem som en 

lämplig plats (Trost 2010, s. 65). Hemmet är för många, en trygg plats och passar därför bra 

som intervjumiljö (Trost 2010, s. 65). I enlighet med Trost har vi därför utfört de flesta av 

våra intervjuer hemma hos våra intervjupersoner. I de intervjuer där vi inte har varit hemma 

hos intervjupersonen gjorde vi vårt bästa för att hitta en tyst och lugn plats där vi kunde 

intervjua ostört, en intervju hölls till exempel i ett grupprum på Lux bibliotek i Lund. 

2.6 Kodning 
Efter genomförandet av alla intervjuer samt efter den genomförda transkriberingen inledde vi 

vårt huvudsakliga analysarbete av vårt empiriska material. Det ska dock påpekas att analysen 

av vårt material skedde även kontinuerligt i samband med våra intervjuer då vi hela tiden tog 

in intryck och aktivt förde anteckningar. Det här ligger i linje med Trosts teorier kring analys 

och tolkning av material (Trost 2010, s. 151). I inledningen av vår analys av det empiriska 

materialet färgkategoriserade vi de åtta hanteringsstrategier som vi utgick ifrån. Vidare 

färglade vi det empiriska materialet utefter våra valda färgkategoriseringar. Det här är en 

metod som enligt Trost är effektiv för att forskaren parallellt kan skriva anteckningar samt att 

färgkodningen möjliggör att enkelt att identifiera tydliga mönster (Trost 2010, s. 174). I och 

med att vår transkribering samt kodning skedde kontinuerligt med intervjuerna hittade vi 

under kodningen ytterligare teman som vi fann intressanta och la därmed till en färgkategori 

för dessa. När vi sedan analyserade denna färgkategori identifierade vi två distinkta teman 

som utmärkte sig. Till en början stod alltså den färgen för att något som var intressant men 

med tiden insåg vi att den färgen i själva verket bildade två nya kategorier: att inte orka klaga 

samt relationsorienterade klagomål.  

2.7 Litteraturinsamling 
I inledningen av uppsatsarbetet var vi intresserade av att skriva om service recovery, vilket 

gjorde att teorier kring detta blev relevant. Vi använde oss utav Lunds Universitets 

elektroniska biblioteket samt sökmotorn Google Scholar för att finna teorier kring ämnet. Till 

en början använde vi oss av sökordet service recovery och via det fann vi andra sökord som vi 
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ansåg intressanta. Bland annat fann vi sökorden coping strategies och förväntningar som extra 

intressanta vilket resulterade i att de har utgjort grundstenarna i vår uppsats. Vi utförde två 

inledande intervjuer där vi testade huruvida det empiriska materialet matchade våra önskade 

teorier. Därefter fördjupade vi oss i teorierna coping strategies och förväntningar samt andra 

teorier som var relevanta att koppla samman med vårt empiriska material. Utöver att ha funnit 

akademiska artiklar på ovanstående sökmotorer har vi dels använt Lunds Universitets 

bibliotek för att låna anpassad litteratur samt att så har vi använt oss av tidigare kurslitteratur 

som vi har ansett relevant till uppsatsen. 

 

Som tidigare nämnt har vi valt att översätta begreppet coping strategies till 

hanteringsstrategier. Vi har dock inte översatt alla engelska begrepp då en del inte får samma 

betydelse på svenska. Anledningen till att vi har översatt coping strategies till 

hanteringsstrategier är för att det underlättar för läsaren samt för att det använts så frekvent i 

texten.  

2.8 Studiens äkthet och trovärdighet 
Bryman (2011) beskriver reliabilitet och validitet som relevanta för den kvantitativ 

forskningen men ifrågasätter dess relevans för kvalitativ forskning. Han menar att “eftersom 

mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare blir frågan om validitet 

egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana undersökningar” (Bryman 

2011, s. 351). Då vi utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod har vi istället identifierat andra 

begrepp som vi anser mer lämpliga. Bryman (2011) presenterar två förslag på begrepp 

nämligen, tillförlitlighet och äkthet, vilka utgår ifrån Lincoln och Guba (1985) samt Guba och 

Lincolns (1994) forskning. Vi har förhållit oss till de begreppen genom att vara tydliga 

gentemot våra intervjupersoner angående uppsatsens syfte och användningsområde. Vi har 

även gett dem möjligheten att vara anonyma samt läsa igenom och godkänna de citat som vi 

har använt. Då vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod är inte målet med studien 

att generalisera vår data på ett större spektrum. Målet är istället att utvinna en förståelse för 

våra intervjupersoners attityder kopplat till konsumtions- eller servicemisslyckanden. 
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3.0 Teori 
Följande kapitel består av teoretiska begrepp och modeller som vi har förhållit oss till under 

studiens gång. Inledningsvis presenteras en modell om hanteringsstrategier som härstammar 

från det psykologiska forskningsfältet och vidare presenteras begrepp och teorier från service 

management-fältet. För att få en djupare förståelse för hur de kan fungera ihop presenteras 

de först var för sig, sedan i stycke 3,7 beskrivs det hur de kommer att arbetas med på ett 

förståelseinriktat sätt och i kapitel fyra får läsaren se hur det fungerar i verkligheten. 

hanteringsstrategier. 

3.1 Hanteringsstrategier 
Forskare inom psykologi och beteendevetenskap har länge intresserat sig för hur individer 

beter sig i emotionellt utmanande situationer. Tidig forskning på hanteringsstrategier hade en 

tydlig psykologisk och beteendevetenskaplig ansats. Intresset för området växte till en början 

fram då man ville undersöka varför vissa överlevande från koncentrationslägren under andra 

världskriget klarade sig bättre än andra (Dimsdale 1974, s. 792) . Lazarus och Folkman 

(1984) använde sig av tidigare teorier för att i sina studier dela upp hanteringsstrategierna 

inom två huvudsakliga områden, problem-fokuserad hanteringsstrategi och emotionellt 

baserad hanteringsstrategi. De problemfokuserade hanteringsstrategierna inkluderar aktiva 

ansträngningar för att hantera och förändra stressiga situationer och påfrestningar (Lazarus & 

Folkman 1984, s. 152). När en individ använder sig av problemfokuserade 

hanteringsstrategier försöker individen hitta lösningar på ett problem eller en påfrestande 

situation och sedan agera därefter (Lazurus 1991, s. 112). När en individ använder sig av 

emotionellt baserade hanteringsstrategier försöker hen inte påverka problemet utan istället 

påverka sina känslor kopplade till den påfrestande situationen (Lazarus & Folkman 1984, s. 

153).  

 

Godwin et al (1999) använde sig av Lazarus och Folkmans teori kring ämnet och kopplade 

den till konsumenters beteende, för att identifiera bakomliggande faktorer som påverkar 

konsumenters val av hanteringsstrategi. Faktorerna som de kom fram till är: psykiskt 

välmående, självkänsla, säkerhet, rättvisa, tillhörighet och välmående av en närstående 

(Godwin et al 1999, s. 149). De menar att när individer står inför val av hanteringsstrategi så 

är det en eller flera av dessa sex faktorer som påverkar individens val. 
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Forskaren Adam Duhachek har även han använt sig av tidigare teorier kring 

hanteringsstrategier och anpassat den till konsumentbeteende. Duhachek menar dock att de 

två breda kategorierna, problemfokuserade och emotionellt baserade hanteringsstrategier inte 

är tillräckliga för att få förståelse i specifika kontexter (Duhachek 2005, s. 43). Han menar 

alltså att Lazarus och Folkman samt Stephens och Gwinners teorier om hanteringsstrategier 

inte är tillräckliga. För att få ytterligare förståelse i specifika kontexter utvecklade Duhachek 

den tidigare teorin kring ämnet och skapade åtta stycken underkategorier anpassade till 

konsumentbeteende.  

 

 
Figur 1. Duhachek, A. (2005) S. 47.  

 

Till den första kategorin, problemfokuserade hanteringsstrategier, tillade han 

underkategorierna: action och instrumental support. Med action menas att en konsument 

agerar efter att ett problem har uppkommit, exempelvis genom att klaga till en butiksanställd 

på en defekt produkt. Med instrumental support menas att konsumenten använder sig av andra 

individer som ett hjälpmedel för att försöka lösa det uppstådda konsumtions- eller 

servicemisslyckandet (Duhachek 2005, s. 44-45). 

 

Till den andra kategorin, emotionellt baserade hanteringsstrategier, tillade han 

underkategorierna: emotional support, rational thinking, emotional venting, avoidance, denial 

och positive thinking. Hanteringsstrategin emotional support påminner på många sätt om 

hanteringsstrategin instrumental support men här är individens agenda att söka emotionellt 

stöd hos andra individer i försök till att förbättra sitt eget emotionella tillstånd. 

Hanteringsstrategin rational thinking innebär att en individ medvetet försöker förhindra att 

subjektiva känslor styr hens beteende. Hanteringsstrategin emotional venting kan liknas med 

motsatsen till hanteringsstrategin rational thinking, istället för att ta ett steg tillbaka släpper 

individen ut sina känslor för att må bättre. När en konsument använder sig av 

hanteringsstrategin avoidance försöker hen distansera och distrahera sig från problemet 

genom att tänka på annat eller genom att göra något annat. Hanteringsstrategin positive 
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thinking innebär att individen försöker rekonstruera källan till problemet för att göra 

situationen mer hanterbar och mindre skadlig. Hanteringsstrategin denial innebär att en 

individ mentalt försöker stänga av sig själv från en uppkommen situation, genom att ignorera 

den eller genom att förneka att situationen hänt (Duhachek 2005, s. 44-45). 

 

Ovan presenterades en kort förklaring på Duhacheks åtta hanteringsstrategier. Nedan följer en 

mer utförlig presentation på hanteringsstrategierna action, rational thinking och avoidance då 

de kommer utgöra en viktig del av vår analys.  

3.1.1 Action 

Hanteringsstrategin action är som ovan beskrivit en underkategori till den problemfokuserade 

hanteringsstrategin (Duhachek 2005, s. 43). Inom psykologiforskningen tillämpas 

hanteringsstrategin när individer försöker hitta lösningar på uppstådda problem (Lazarus 

1991, s. 112). Ett så kallat problem innebär ofta att individens känslor drabbas och kan 

exempelvis påverka individens hälsa, finansiella situation eller hens självkänsla (Stephen & 

Gwinner 1998, s. 175). Folkman och Lazarus menar att hanteringsstrategin tillämpas när en 

individ identifierar problemet, ser på alternativa lösningar, väger alternativa lösningar emot 

varandra och sedan agerar (Folkman och Lazarus 1984, s. 152). Duhachek beskriver 

hanteringsstrategin action som när en individ direkt och objektivt försöker hantera ett uppstått 

konsumtions- eller servicemisslyckande. Duhachek menar, likt Folkman och Lazarus, att en 

konsument tar till hanteringsstrategin action när hen koncentrerar sig på hur problemet kan 

lösas, genererar potentiella lösningar, gör upp en plan och sedan följer sin plan, exempelvis 

konfronterar en butiksanställd. Han beskriver att individer som använder sig av 

hanteringsstrategin action helt enkelt gör vad som måste göras för att problemet ska lösas 

(Duhachek 2005, s, 44-45). Stephens och Gwinner definierar action på samma sätt som 

Duhachek och menar att hanteringgstrategin action är en extern handling där en konsument 

klagar till en leverantör exempelvis face-to-face, via telefon eller mail (Stephens & Gwinner 

1998, s. 181).  

3.1.2 Rational thinking 

Rational choice-teorin kommer från början från statsvetenskapen men används även inom 

forskning om psykologi, sociologi, ekonomi med mera (Browning et al 2000, s. 127). I teorin 

ses individer som motiverade av önskemål och mål men då det inte går att få allt en önskar 



Att klaga eller inte klaga 
Examensarbete för kandidatexamen 

	 14 

måste individerna göra val i förhållande till deras mål och sättet att uppnå dessa mål 

(Baurman 2009, s. 27). Forskare menar att en individ kan ta rationella beslut när hen 

utelämnar sina känslor och har full förståelse för olika utfall. Andra forskare kritiserar dock 

teorin då de menar att det inte är möjligt att ha full förståelse för de olika tänkbara utfallen 

(Lusk 2003, s. 5-6). Duhachek kommenterar varken kritiken eller om han tror att en individ 

kan agera fullt rationellt. Som underkategori till emotionellt baserad hanteringsstrategi menar 

han dock att hanteringsstrategin rational thinking, innebär att en individ medvetet försöker 

förhindra att subjektiva känslor styr hens beteende. Individen vill ta ett steg bort från ett 

uppstådd konsumtions- eller servicemisslyckande och försöker ha en mer objektiv syn på 

situationen. Det är inte allt för ovanligt att när ett konsumtions- eller servicemisslyckande 

uppstår så påverkas individers känslor. Användare av hanteringsstrategin rational thinking gör 

alltså sitt bästa för att förhindra dessa känslor ska få utlopp och försöker istället kontrollera 

och lugna dem (Duhachek 2005, s. 44-45). 

3.1.3 Avoidance 

Traditionellt sett inom psykologiforskningen definieras hanteringsstrategin avoidance som ett 

beteende som inte förändrar en uppkommen situationen i sig utan istället som ett beteende 

som förändrar individens syn på situationen (Lazarus 1991, s. 112). Om en individ förklaras 

sjuk med en ej botbar sjukdom, så kan avoidance ses som alternativ hanteringsstrategi för att 

individen ska undvika att tänka på det trauma som sjukdomen orsakar (Roth & Cohen 1998, s. 

815). Duhachek definierar avoidance i sin teori som att en konsument försöker skapa ett 

psykiskt eller fysiskt avstånd mellan sig själv och den uppstådda situationen. När individen 

använder sig av hanteringsstrategin avoidance försöker hen distansera och distrahera sig från 

problemet genom att tänka på annat eller genom att göra något annat (Duhachek 2005, s. 44-

45). Stepen och Gwinner beskriver hanteringsstrategin avoidance i enlighet med Duhachek 

och menar att en konsument som tar till hanteringsstrategin helt enkelt drar sig undan från den 

påfrestande situationen. De menar att hanteringsstrategin oftast tas till när konsumenter 

känner att det inte är värt att klaga utan istället hellre lämnar situationen för att inte 

återkomma (Stephens & Gwinner 1998, s. 184).  

 

För att använda dessa begrepp inom service management-forskningen är det viktigt att ha en 

bred förståelse för begreppen. Duhachek beskriver begreppet action genom att påstå att 

konsumenten helt enkelt gör vad den måste för att lösa ett problem. Han beskriver begreppet 
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avoidance som när en individ försöker distansera och distrahera sig från ett problem genom 

att tänka annat. Men vad är det som påverkar individens val mellan hanteringsstrategin action 

och avoidance? I nästa kapitel kommer vi analysera unga konsumenters reflektioner kring val 

av hanteringsstrategi för att vidare presentera förklaringsförslag som avser att skapa en 

djupare förståelse för ovanstående utmaningar.  

3.2 Service recovery  
Service recovery begreppet kommer ursprungligen från konceptet klagomålshantering. 

Grönroos menar att klagomålshantering går ut på att företag tar emot, analyserar och hanterar 

klagomål. Klagomålshantering verkar i många fall gå ut på att oavsett vem som har orsakat 

misslyckandet så ska företaget inte behöva kompensera kunden, om det inte är absolut 

nödvändigt. Klagomålshantering är ett exempel på intern effektivitet där målet är att hålla 

nere dessa kostnader (Grönroos 2008, s. 141). Det här resulterar inte helt oförväntat i 

missnöjda kunder och tillslut kundförluster. Målet med service recovery är något helt annat. 

Med service recovery använder sig företagen av en extern effektivitet för att istället öka 

kundnöjdheten och behålla befintliga kunder (Grönroos 2008, s. 141). Stephen Tax var  en av 

de första som utvecklade begreppet service recovery, men med åren har forskningsområdet 

har blivit väldigt populärt att studera. En av de grundläggande idéerna med service recovery 

är att arbetet ska leda till nöjdare och lojalare kunder och det verkar de flesta forskare vara 

överens om (Echeverri & Edvardsson 2012; Holmström & Wikberg 2010; Miller 2010).  

 

Inom forskningen talar man ofta om service recovery-paradoxen som innebär att kunden blir 

mer nöjd med företaget efter att de åtgärdat misslyckandet än om misslyckandet inte hade 

skett. Paradoxen är även den väl studerad och de flesta forskare är överens om dess definition 

och innebörd (Johnston & Michel 2008, s. 82; Hart et Al; Echeverri & Edvardsson 2012; 

Krishna et al 2014). Det finns dock forskning som kritiserar paradoxen och menar att det för 

kunden är viktigare med en bra grundupplevelse än att kompenseras för en dålig (Andreassen 

2001; Boshoff 1997; McCollough 2009). 

3.2.1 Service recovery och rättvisa 

Under åren har mycket forskning behandlat hur kunder upplever service recovery kopplat till 

rättvisa (Gelbrich & Roschk 2011; Grönroos 2008; Maxham & Netemeyer 2002). Dessa 

studier delar in rättvisa i tre olika delar: fördelningsrättvisa, processrättvisa samt 
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interaktionsrättvisa. Fördelningsrättvisa beskriver huruvida resultatet av service recovery-

processen motsvarar det som kunden bedömer sig förtjäna samt nivån på kompensation och 

ursäkter. Processrättvisa beskriver huruvida kunden upplever sig ha kunnat påverka service-

recovery processen samt hur effektiv och bekväm den har varit för kunden. 

Interaktionsrättvisa beskriver huruvida kunden upplever att det har funnits en lyckad 

interaktion mellan företag och kund under service recovery processen. Dessa olika typer av 

rättvisa är viktiga för företag att ta hänsyn till då de representerar olika delar av service 

recovery processen och kommer att påverka dess resultat. I och med att service recovery 

processen är ett strategiverktyg för att omvända ett misslyckande till ett positiv en 

kvalitetsupplevelse är det viktigt för företag att utveckla rutiner för service recovery som tar 

hänsyn till alla rättvisedimensionerna. (Grönroos 2008, s. 130-131). Murphy et al har 

liknande definitioner för olika delar av rättvisa men lägger även till en del som kallas för 

upplevd rättvisa. Upplevd rättvisa går att jämföra med fördelningsrättvisan, skillnaden är att 

fördelningsrättvisan innebär att kunden får en rättvis kompensation medan upplevd rättvisa 

innebär att kunden känner sig rättvist behandlad efter service recovery processen (Murphy et 

al 2014, s. 307).   

3.2.2 Riktlinjer för service recovery 

Mycket av tidigare forskning på service recovery har fokuserat på olika steg och riktlinjer för 

att utveckla en lyckad service recovery-process (Grönroos 2008; Murphy et al 2014; Tax & 

Brown 1998). Johnston och Michel (2008) har sammanfattat dessa steg och riktlinjer och 

menar att de finns sju nyckelaktiviteter som ett företag bör ta hänsyn till för en lyckad service 

recovery-process. Först och främst är det företagets ansvar att identifiera 

servicemisslyckanden och misstag. Vidare är det viktigt att företaget förstår problemet ur en 

konsuments synvinkel och att de visar empati för kunden. Nästa steg är att företaget ska be 

om ursäkt till kunden för att sedan ta ansvar för problemet. Vidare är det företagets ansvar att 

rätta till eller åtminstone göra sitt yttersta för att rätta till problemet för kunden. Sedan är det 

viktigt att företaget kan försäkra kunden om att de har tagit hand om problemet samt att 

försäkra kunden om att det inte kommer att ske igen. Slutligen är det dags för företaget att 

kompensera kunden på ett rättvist sätt, beroende på utsträckningen av problemets skada. 

Ytterligare ett steg, som vi menar saknas i Johnston & Michels studie, som både Grönroos 

(2008) och Söderlund (2012) nämner är att det ska finnas tydliga regler och standardiseringar 

för hur service recovery-processen ska gå till samt att den ska vara utformad på ett enkelt och 
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så obyråkratiskt sätt som möjligt. service recovery är viktigt då det handlar om att få kunder 

att uttrycka sitt missnöje. När kunder uttrycker sitt missnöje får företag chansen att påbörja en 

service recovery-process och får därmed reda på vad de behöver förbättra. De får även 

möjligheten att vända en missnöjd kund till att bli nöjd vilket kan leda till mer lojala kunder. 

Om kunder däremot väljer att inte klaga får företag aldrig chansen att påbörja en service 

recovery-process vilket kan leda till konsekvenser som negativ word-of-mouth och customer 

switching behavior (Grönroos 2008, s. 187; Keaveney 1995, s. 79). Begreppet service 

recovery har i analysen använts för att visa konsekvenserna av våra intervjupersoners val att 

klaga eller inte klaga.  

3.3 Word-of-mouth 
Word-of-mouth är ett väl utforskat ämne och på en allomfattande nivå beskrivs word-of-

mouth som budskap om en organisation, dess pålitlighet, dess varor och tjänster, dess driftsätt 

och pålitlighet som sprids från en kund till en annan (Grönroos 2008, s, 187). Effekten av 

word-of-mouth tenderar ofta att bli större än vad företagets faktiskt planerade 

kommunikationen får. Den nya potentiella kunden till ett företag ser en person som redan har 

haft kontakt med företaget som en objektiv informationskälla. Om det budskap som levereras 

via word-of-mouth inte stämmer överens med det som företaget kommunicerar, till exempel 

via klassisk reklam, kommer den reklamen att förlora kampen om kunden (Grönroos 2008, s, 

187).   

 

Forskning visar vikten för företag av att ta hänsyn till word-of-mouth kommunikation då den 

som ovan nämnt kan få stor effekt. Enligt Hart et al delar en missnöjd kund med sig av sina 

upplevelser till elva personer medan en nöjd kund endast delar med sig av sina erfarenheter 

till sex personer (Hart et al 1990, s, 153) . Likaså beskriver Awa et al att en missnöjd kund på 

en restaurang delar med sig av sina upplevelser till cirka 15 personer medan en nöjd kund 

endast delar med sig till fyra personer (Awa et al 2016, s. 7).  

 

Forskning på en mellannivå beskriver även hur följden av ett lyckat eller misslyckat service 

recovery-arbete kan leda till positiv eller negativ word-of-mouth (Grönroos 2008, s, 187). 

Durrand och Eccles beskriver hur individer är mer benägna att tala om en lyckad service 

recovery-process än om en redan från början lyckad konsumtions- eller serviceprocess. De 

beskriver hur konsumenter generellt kommer att dela med sig av sina erfarenheter från en 
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service recovery-process till fem personer medans de endast kommer att informera tre 

personer om de var nöjda från början (Durrand & Eccles 1998, s. 68). De menar att 

anledningen till att konsumenter är mer benägna att säga någonting efter en service recovery-

process kan förklaras av den psykologiska principen av ömsesidighet. Individer tycker om att 

returnera tjänster när någon har gjort något snällt eller bra för dem (Durrand & Eccles 1998, s. 

68). Det här visar ytterligare på vikten för företag att ta hänsyn till till word-of-mouth 

kommunikation.     

3.4 Customer switching behavior 
Ytterligare en eventuell följd av en en misslyckad service recovery-process är customer 

switching behavior. Forskning på en allomfattande nivå beskriver hur customer switching 

behavior utspelar sig när en kund bestämmer sig för att lämna ett företag bakom sig för att i 

fortsättningen börja handla av ett annat företag (Keaveney 1995, s. 71). Keaveney menar att 

konsumtions- och service misslyckanden är den främsta anledningen till att konsumenter 

väljer att byta företag (Keaveney 1995, s. 71). Keaveney skriver även om dålig word-of-

mouth som en konsekvens av customer switching behavior. Hennes studie fastställde att 75 

procent av respondenterna hade berättat för minst en person men oftast för flera personer om 

att de bytt från ett företag till ett annat (Keaveney 1995, s. 79).  

 

Murphy et al menar på samma sätt att konsumtions- och service misslyckanden är den främsta 

anledningen till customer switching behavior. De har även utfört forskning på mellannivå och 

beskriver där hur en misslyckad service recovery-process också kan vara en vanlig anledning 

till customer switching behavior (Murphy et al 2014, s. 308). Durrand och Eccles beskriver 

hur de flesta konsumenter upplever att klagomål endast bidrar till mer irritation och slöseri 

med tid och istället väljer att byta företag och istället dela med sig av sina erfarenheter till 

bekanta (Durrand & Eccles 1998, s. 68). De beskriver hur forskningen visar att 75 procent av 

de konsumenter som upplever ett konsumtions- eller servicemisslyckade inte kommer gå 

tillbaka till företaget där misslyckandet har skett. När det kommer till service recovery menar 

de att dessa siffror förändras markant. Hela 80 procent av de konsumenter som upplever ett 

konsumtions- eller servicemisslyckande kommer återvända till företaget om deras service 

recovery-process har varit lyckad (Durrand & Eccles 1998, s. 71). De menar också att det 

även finns studier som visar att de kunder som framför sina klagomål också är de som är mest 

troliga att gå tillbaka till det företaget, även om deras service revovery-process varit 
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misslyckad (Durrand & Eccles 1998, s. 68). Det betyder alltså att det är de mest lojala 

kunderna som också är de som klagar mest. 

  

Begreppen word-of-mouth och customer switching behavior har i analysen använts när vi 

exemplifierat våra intervjupersoners attityder gentemot att klaga eller inte klaga. Begreppen är 

främst kopplade till hanteringsstrategin avoidance då de kan bli en konsekvens av att inte 

klaga.  

3.5 Co-creation 
Begreppet co-creation handlar om hur leverantören tillsammans med konsumenten kan 

utveckla sina värdeskapande processer (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 6). Forskning på en 

allomfattande nivå menar att co-creation handlar om ett samspel mellan leverantör och 

konsument men forskare är oeniga om för vem den värdeskapande processen är till för och 

vem som skapar värdet. Zwick et al menar att co-creation är en värdeskapande process som är 

till för att skapa värde åt företaget. De menar att företag bör skapa ett samspel mellan 

leverantör och konsument för att få kunskap från konsumenten som de kan använda för att 

utveckla sina värdeskapande processer (Zwick et al 2008, s. 166). Prahalad och Ramaswamy 

menar däremot att en samspelande process bör skapa värde för företaget men att det även är 

viktigt att det skapar värde för kunden (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 9). De beskriver hur 

interaktioner mellan leverantör och konsument skapar möjligheter till unika 

konkurrensfördelar men för att kunderna ska vilja medverka i interaktionen måste de finna ett 

värde i samspelet (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 7-9). Grönroos är enig med Prahalad och 

Ramaswamy och menar att co-creation är till för både leverantören och konsumenten. 

Grönroos menar också att det är leverantörens ansvar att ta initiativet till co-creation samt att 

det är deras ansvar att skapa möjligheter för samspel mellan leverantör och konsument 

(Grönroos 2008, s. 298).  

     

I våra intervjuer framkom det att intervjupersonerna ibland klagade till leverantören vid ett 

konsumtions- eller servicemisslyckande för att ge dem möjligheten att förbättras. I de fallen 

var det inte nödvändigtvis leverantören som tog initiativet utan konsumenten. Vi har använt 

begreppet co-creation i vår analys för att vidare beskriva deras attityder till val av 

hanteringsstrategi vid ett konsumtions- eller servicemisslyckande.  
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3.6 Förväntningar 
Forskning på en allomfattande nivå förklarar hur begreppet förväntning är ett begrepp som 

beskriver kundens förväntade värde på den serviceprocess, tjänst eller produkt hen köper 

(Grönroos 2008, s. 108). Ojasalo (2001) som genomfört forskning på en mellannivå har 

fördjupat sig på  förväntningarnas betydelse inom kunskapsintensiva tjänster. Han menar att 

det är viktigt för företag att hantera förväntningar då servicekvalitet och kundnöjdhet baseras 

på hur väl service-processen matchar kundens förväntningar (Ojasalo 2001, s. 200). 

Ojasalo  presenterar två olika slags förväntningar: oklara och underförstådda förväntningar 

(Ojasalo 2001, 2. 206-207). 

 

Oklara förväntningar innebär att kunden inte alltid har en klar bild av vad det är som de vill ha 

från ett företag. Kundens förväntningar kan vara oklara men om de inte uppfylls blir kunderna 

besvikna. De upplever att något saknas, men förstår inte varför de inte känner någon 

tillfredsställelse. Författaren menar att om tjänsteleverantören kan förvandla oklara 

förväntningar till uttalade förväntningar och förtydliga dem för sig själv och kunden, så ökar 

möjligheten att uppfylla kundens förväntningar och att skapa tillfredsställelse med tjänsten 

(Ojasalo 2001, s. 206). 

 

Underförstådda förväntningar är förväntningar som är så självklara för kunden att hen tar det 

för givet att ett företag ska uppfylla dessa. Förväntningarna kan förbises av företaget då de 

sällan kommuniceras ut. Kunden tänker sällan på denna typ av förväntningar men de 

uppenbarar sig när de inte uppfylls av företaget och leder till missnöje hos kunden. Ojasalo 

menar därmed att dessa förväntningar är viktiga att uppmärksamma för att inte förbises, på så 

sätt kan erbjudandet utformas på ett sätt som uppfyller alla kunders förväntningar, inte bara de 

uttalade (Ojasalo 2001, s. 207). 

 

Grönroos skriver också om oklara och underförstådda förväntningar men lägger även till 

uttalade förväntningar (Grönroos 2008, s. 108). Uttalade förväntningar baseras på de löften 

företag ger till dess kunder. De förväntningar som kommuniceras är kunden är medveten om 

och som hen förväntar sig att de tillgodoses. Det är därmed viktigt för företag att vara 

försiktiga med att kommunicera löften de inte kan hålla samt att vara för vag i sin 

kommunikation då det kan skapa orealistiska förväntningar bland dess kunder (Grönroos 

2008, s. 108). 
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Vidare finns det även forskning på en mer djupgående nivå som fokuserar på de 

bakomliggande faktorer som påverkar förväntningar. Ogungbure skriver att förväntningar 

påverkas av tre olika faktorer. Dessa är: tidigare erfarenheter av produkten eller tjänsten, vad 

företaget samt utomstående kommunicerar ut om produkten eller tjänsten samt konsumentens 

individuella egenskaper och personlighetsdrag (Ogungbure 2013, s. 49). Författaren menar att 

konsumenter förutser vad som kommer att hända i ett servicemöte baserat på deras tidigare 

upplevelser, word-of-mouth och företagets externa kommunikation (Ogungbure 2013, s. 49). 

När förväntningar bekräftas tenderar de att leda till nöjdare kunder vilket i sin tur leder till 

mer lojala och långvariga kunder (Ogungbure 2013, s. 49). 

 

Förväntningar var ett begrepp som vi upptäckte i samband med våra intervjuer. Begreppet dök 

upp i flera intervjuer och har därmed använts som en bakomliggande faktor för att kopplas 

samman med de utvalda hanteringsstrategierna action, avoidance och rational thinking. Vi har 

använt oss av begreppet i skapandet av våra förklaringsförslag till unga konsumenters val av 

hanteringsstrategi vid konsumtions- och servicemisslyckande.  

3.7 Sammanfattning teorikapitel  
 
I ovanstående teorikapitel har vi presenterat och diskuterat teorier relevanta för vårt 

forskningssyfte och frågeställning. Inledningsvis presenterades teorier kring fenomenet 

hanteringsstrategier, först på en mer allomfattande nivå där vi beskrev fenomenets uppkomst 

och användningsområden för att sedan presentera forskning anpassad till konsumentbeteende. 

Här presenteras Duhacheks åtta hanteringsstrategier där tre av dessa redogjordes grundligare 

än övriga fem då det är främst dessa tre som användes i vår analys. Duhacheks teori om 

hanteringsstrategier är framförallt den teori som utgör grunden i vår uppsats vilket förklarar 

varför den tar så stor plats i vårt teorikapitel.  

 

Vidare redogjorde vi för begreppet service recovery där vi presenterade dess historia och hur 

det använts idag. Vi diskuterade även service recovery paradoxen och hur begreppet ofta 

kopplas samman med teorier om rättvisa. Sedan presenterades riktlinjer för en lyckad service 

recovery process.  
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Fortsättningsvis presenterades två teorier som vi klassar som konsekvenser vilka kan 

uppkomma från antingen lyckad eller icke lyckad service recovery process. Här 

introducerades begreppen word of mouth och customer switching behaviour och dess 

kopplingar till service recovery. Avslutningsvis presenterades teorier som vi efter 

genomförandet av våra intervjuer ansågs som väsentliga i vår analys. Här introduceras läsaren 

till begreppen co-creation samt förväntningar.   

 

Det är tydligt att hanteringsstrategibegreppen skiljer sig åt från resterande och att de 

härstammar från olika skolor, vilket kan skapa en viss form av utmaning. Teorin om 

hanteringsstrategier har inte tidigare kopplats ihop med en del av de service management-

begrepp som vi presenterat och det har definitivt inte gjorts inom en kvalitativ studie, ämnad 

att skapa djupare förståelse för konsumenters attityder till konsumtions- och 

servicemisslyckanden samt hanteringsstrategier. Vi tänker nu ta reda på hur väl verktygen för 

hanteringsstrategier fungerar när en försöker förstå en viss grupps beteende och därmed vill vi 

önska vi er välkomna till analyskapitlet.  
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4.0 Analys 
I följande avsnitt kommer vi att använda tidigare presenterad teori samt vårt empiriska 

material för att identifiera unga konsumenters attityder till val av hanteringsstrategier. I 

analysen kommer vi att koppla samman bakomliggande faktorer med hanteringsstrategier för 

att bilda förklaringsförslag till varför unga konsumenter väljer att klaga eller inte klaga. Vi 

utgår från Duhacheks hanteringsstrategier där vi har sett att främst tre av dessa används av 

de ungdomar vi har intervjuat. Två av de bakomliggande faktorer som visade sig viktiga för 

att förstå unga konsumenters attityder till val av hanteringsstrategi är sedan tidigare okänt 

inom forskningsfältet och blir därmed ett av vårt främsta forskningsbidrag inom området.   

 

 

4.1 Action 
Det framgick i intervjuerna att en av de vanligare hanteringsstrategierna som våra 

intervjupersoner använder sig av vid konsumtions- eller servicemisslyckanden är action. 

Action innebär som tidigare nämnt att en individ direkt och objektivt försöker hantera ett 

uppstått konsumtions- eller servicemisslyckande genom att till exempel klaga till företaget 

(Duhachek 2005, s. 45). Nedan följer därmed exempel på hur det har utspelat sig samt vilka 

bakomliggande faktorer som de säger har påverkat deras val. 

4.1.1 Action på grund av rättvisa 

Det framgick i våra intervjuer att en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till varför våra 

intervjupersoner väljer hanteringsstrategin action är på grund av upplevd brist på rättvisa. 

Rättvisa är som tidigare nämnt en av Godwins sex bakomliggande faktorer till val av 

hanteringsstrategi (Godwin 1999, s. 149). Nedan följer två citat som styrker att rättvisa 

framstår som en bakomliggande faktor till valet av hanteringsstrategin action: 
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“Man försöker väl kolla upp lite vad som gäller liksom, när det kommer till det liksom, 

vad man har rätt till och vad man inte har rätt till. Man försöker kolla upp någorlunda. 

Men sen också bara försöka liksom, vad det än är man klagar på så antar jag att man 

har något fog för det, då är det bara att hålla sig till det och försöka förklara att det inte 

är det man betalt för och att det inte anses rimligt att betala för det. Lyssnar företaget 

inte på en då så skiter de ju i dina rättigheter.” (Intervjuperson 6, 2017-04-07) 

 

“Bara att jag skulle ha rätt till det för att jag ville ju inte ha dessa böcker som jag inte 

hade nån användning för” (Intervjuperson 3, 2017-04-06) 

 

Ovan beskriver intervjuperson tre hur hen hade beställt hem fler böcker och önskade att 

skicka tillbaka dem men fick inget gensvar från företaget. Intervjuperson tre berättade för oss 

hur hen använde sig av hanteringsstrategin action då hen först mejlade företaget och sedan 

ringde dem. Båda intervjupersonerna beskriver hur de försökte hantera det uppstådda 

problemet, vilket enligt Duhachek är innebörden av hanteringsstrategin action (Duhachek 

2005, s. 44). Det går även i linje med Duhacheks teori om hanteringsstrategin action då 

intervjuperson sex gör upp en plan för hur hen ska hantera den uppstådda situationen 

(Duhachek 2005, s. 44). Båda intervjupersonerna beskriver hur de anser att när man klagar på 

något så har man oftast rätt att göra det. Intervjuperson sex menar att om företaget inte lyssnar 

vid en klagomålssituation så negligerar de ens rättigheter. Det påståendet kan kopplas till en 

av Godwin et als bakomliggande faktorer, nämligen rättvisa, som han menar ofta är en 

anledning till varför en individ bestämmer sig för att klaga eller inte klaga (Godwins et al 

1999, s. 149). I intervjuerna beskriver båda intervjupersonerna hur en eventuell kompensation 

inte är det viktiga för dem utan det som är viktigt för dem är helt enkelt att situationen ska 

lösas på ett rättvist sätt. Murphy et al beskriver hur upplevd rättvisa innebär att kunden känner 

sig rättvist behandlad efter en service recovery-process (Murphy et al 2014, s. 307).  

 

I vinjettfrågan rörande den trasiga telefonen beskrev samtliga intervjupersoner hur de 

upplevde sig ha rätten till att få sin telefon lagad utan extra kostnad. De flesta ansåg sig inte 

behöva någon speciell strategi inför kontakten med telefonreparatören då de upplevde sig 

tillräckligt säkra på att de hade rätt att få telefonen utbytt eller reparerad. Det framgick tydligt 

i intervjuerna att upplevd rättvisa var en bakomliggande faktor som påverkar kundens val att 

klaga eller inte klaga. Det här visar vikten för företag att förstå kundens upplevda rättvisa. Om 
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ett företag inte förstår vad kunden upplever som rättvist riskerar de att misslyckas i sin service 

recovery-process och därmed eventuellt gå miste om kunden.   

4.1.2 Action på grund av förväntningar 

Ytterligare en bakomliggande faktor till val av action som hanteringsstrategi som framkom i 

våra intervjuer var förväntningar. Förväntningar är som tidigare nämnt enligt Grönroos (2008) 

ett begrepp som beskriver kundens förväntade värde på konsumtions- eller serviceprocessen. 

Nedan följer två exempel på när våra intervjupersoner beskriver hur valet av 

hanteringsstrategi har berott på förväntningar. 

 

“Det beror helt på företaget, man vet var de ställer sig i sin kvalitet, och då förväntar 

man sig en viss grej. Om man inte förväntar sig att något ska vara jättebra, då ska man 

inte klaga heller men om man förväntar sig att något ska vara bra, då ska man klaga. 

Jag menar det går hand i hand med förväntningar.” (Intervjuperson 4, 2017-04-06) 

 

“Ja de tycker jag, hade jag bara beställt t.ex. ett par saker som kanske i syfte till att 

vara lite mer skämt eller bara använda nån gång så hade jag nog inte haft så höga 

förväntningar medans tex en teknikgrej har jag vissa förväntningar på, de ska funka 

felfritt också och då hade jag antagligen valt att klaga mer på de sakerna än t-shirts 

som bara skulle användas en dag, så de är ju vad jag förväntar mig från produkten och 

företaget som avgör om jag klagar eller inte” (Intervjuperson 8, 2017-04-11) 

 

I citaten ovan talar intervjupersonerna hypotetiskt om situationer när de hade valt 

hanteringsstrategin action kontra när de inte hade hade valt hanteringsstrategin action. Det 

framstår tydligt i citaten att intervjupersonernas förväntningar har stor inverkan på hur de 

väljer att agera i en misslyckad konsumtions- eller serviceprocess. Ojasalo menar som tidigare 

nämnt att kundnöjdhet baseras på hur väl serviceprocessen matchar kundens förväntningar 

(Ojasalo 2001, s. 200). Intervjuperson fyra beskriver att hens vilja att klaga helt beror på 

företaget och att klagandet går hand i hand med hens förväntningar. Hen beskriver att när hen 

har höga förväntningar anser hen att en bör klaga medan när förväntningarna är låga anser hen 

att en inte bör klaga. Intervjuperson åtta beskriver hur hens förväntningar på produkten och 

företaget är det som avgör om hen klagar eller inte. Vi tolkar det som att intervjupersonernas 

förväntningar bland annat påverkas av ett företags externa kommunikation. Ogungbure (2013) 
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beskriver som tidigare nämnt företags externa kommunikation som en av de tre faktorer som 

påverkar konsumenters förväntningar (Ogungbure 2013, s. 49).  

 

Ytterligare en av de tre faktorer som Ogungbure (2013) menar påverkar konsumentens 

förväntningar är word-of-mouth (Ogungbure 2013, s. 49). Nedan följer ett citat från 

intervjuperson åtta där hen beskriver hur word-of-mouth påverkar hens val av 

hanteringsstrategi. 

 

“Nej de tycker jag inte egentligen, sen är de såklart en fördel om man får nåt tillbaka, 

det borde kanske spela roll men det gör det faktiskt inte för mig, mer förväntningar på 

produkten i så fall. Men såklart har jag hört att de är lönlöst då hade jag ju inte 

ansträngt mig för att klaga men har man hört att de funkar så är man ju mer benägen 

att testa, helt klart, även på en gränspuck” (Intervjuperson 8, 2017-04-11) 

 

I citatet ovan förklarar intervjuperson åtta att om hen har hört att det funkar att klaga så är hen 

mer benägen att testa, vilket vi tolkar som att valet av hanteringsstrategin action kan bero på 

de förväntningar som skapats av word-of-mouth. Intervjuperson åtta säger även att om hen 

har hört att det är lönlöst att klaga, så hade hen inte ansträngt sig och i så fall valt en annan 

hanteringsstrategi. Det här menar vi är ett tydligt exempel på hur word-of-mouth kan påverka 

en konsuments förväntningar och i sin tur påverka hens val av hanteringsstrategi. 

 

Som tidigare nämnt så visar mycket forskning på de fördelar som finns med att konsumenter 

klagar. I vår analys framkommer det tydligt att våra intervjupersoners val av 

hanteringsstrategi påverkas av deras förväntningar. Det här är en viktig insikt, dels för 

forskningen men även branschen då en djupare förståelse för hur förväntningar kan påverka 

unga konsumenters val att klaga eller att inte klaga kan leda till färre missnöjda kunder.  

4.1.3 Action på grund av relationsorienterade klagomål  

Det framgick i flera intervjuer att intervjupersonerna inte alltid valde att klaga för sin egen 

skull utan ibland framfördes klagomålen som en tjänst till ett företag. Det här 

förklaringsförslaget överraskade oss då vi inte funnit någon tidigare forskning som visar det. 

Det här anser vi är ett av våra starkare bidrag till forskningsfältet och vi har valt att kalla det 

agerandet för ett relationsorienterat klagomål. Nedan presenteras tre exempel där 
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intervjupersonerna två och tre beskriver hur valet av hanteringsstrategi har berott på 

relationsorienterade faktorer.   

 

“Om det öppnar en ny restaurang i Lund eller bara något nytt serviceställe och alla 

tycker att de är kassa men ingen säger något, då har man ju inte heller någon respekt 

för den entreprenören eller vad det är liksom. För då tänker man ju bara att detta 

kommer de ju inte klara. Men om man klagar på ett konstruktivt sätt så kan man ju 

tvärt om också hjälpa dem att bli bättre. Ehm… så att jag vet inte riktigt där, det blir 

väl på stora företag, då kan jag se ett värde i att inte klaga med målet att få någon 

ersättning utan mer för att försöka hjälpa dem mot sin process att bli bättre. [...] Men 

ehm, jag skulle nog klaga på, ehm, mina polare som har startups, deras produkter 

klagar jag på hela tiden, för att de ska få möjlighet att bli bättre.” (Intervjuperson 2, 

2017-04-03) 

 

“Man kanske tycker om allt annat som har med det att göra, man tycker om 

stämningen, lokalen och personalen, men detta måste ni göra bättre. Då säger man 

hellre det. Är man där ofta dessutom så blir det mer en tjänst mot dem, säger man 

inget så gör man dem en mottjänst. Så det är väl någonstans att hjälpa dem, inte att 

hjälpa mig.” (Intervjuperson 4, 2017-04-06) 

 

I citaten ovan beskriver intervjupersonerna två och fyra hur de klagar för företagets skull. 

Intervjuperson två beskriver hur hen kan se ett värde i att klaga för företagets skull istället för 

sin egen samt att konstruktiva klagomål kan hjälpa företag att bli bättre. På samma sätt 

beskriver intervjuperson fyra att inte klaga kan innebära en mottjänst till företaget medan att 

klaga i många fall kan ses som en tjänst. Det verkar finnas en vilja bland unga konsumenter 

att ibland klaga till företag för att hjälpa dem att bli bättre. Intervjuperson två säger att hen 

gärna klagar till sina vänner som driver företag för att de ska få möjlighet att förbättras. 

Intervjuperson fyra beskriver att om man tycker om företaget, exempelvis stämningen, 

lokalen och personalen så kan det vara värt att klaga på specifika detaljer för att de ska bli 

bättre. Båda intervjupersonerna beskriver hur de gärna klagar till ett företag för att hjälpa dem 

att förbättras, vilket vi kopplar till teorin om co-creation. Co-creation innebär som tidigare 

nämnt att en konsument och företag tillsammans skapar värde för dem båda (Prahalad & 

Ramaswamy 2004, s. 6). Vi tolkar intervjuperson fyras citat som hen menar att klagomålet 
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kan skapa värde dels för företaget men även för konsumenten. Nedan följer ytterligare ett citat 

som vi menar påvisar detta. 

 

“Det är ju till dem som jag av någon anledning tycker förtjänar en chans att på något 

sätt förbättra sig inom detta problemet. Så konstruktiv kritik kan jag väl ge till en 

mataffär som på något sätt är min mataffär, för att det är jobbigt att gå långt till en 

annan affär. Då är det skönare kanske att försöka förbättra den som jag använder. 

Ehm, om det är ett företag som jag är upplåst i, tex en telefonoperatör, så vill jag ge 

konstruktiv kritik för att jag förmodligen kommer vara kvar där ett par år till. Det har 

jag gjort en gång, och det har funkat, ska jag berätta om det?” (Intervjuperson 2, 

2017-04-03) 

 

Ovan beskriver intervjuperson två hur hen klagar dels som en tjänst för företaget men även 

för sig själv. Hen säger att det är skönare att förbättra den matbutik som hen använder än att 

söka sig till någon annan.  

 

I citaten ovan beskriver intervjupersonerna två och fyra hur relationsorienterade faktorer kan 

påverka intervjupersonernas val av hanteringsstrategi vid ett konsumtions- eller 

servicemisslyckande. De faktorer som verkar påverka intervjupersonernas sätt att agera är att 

de dels vill göra företaget en tjänst men även att de själva ska gynnas av klagomålet. De 

önskar inte någon form av kompensation i dessa fall utan visar snarare sin lojalitet till 

företaget då de vill att de ska förbättras inför deras framtida relation.  

4.3 Avoidance 
I genomgången av vårt empiriska material fann vi även att hanteringsstrategin avoidance, 

alltså att inte klaga, var en av de vanligaste hanteringsstrategierna som våra intervjupersoner 

använder sig av vid konsumtions- eller servicemisslyckande. Vi kommer i följande avsnitt 

därmed att presentera exempel på när de har tagit sig till uttryck samt vilka bakomliggande 

faktorer som har påverkat deras val.  

4.3.1 Avoidance till följd av brist på självsäkerhet 

Det framgick i våra intervjuer att en av de vanligare anledningarna till varför våra 

intervjupersoner inte klagar är brist på självsäkerhet. Självsäkerhet är som tidigare nämnt en 
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av Godwins bakomliggande faktorer till val av hanteringsstrategi (Godwin 1999, s. 149). 

Nedan följer två citat som styrker att brist på självsäkerhet är en bakomliggande faktor till 

valet av hanteringsstrategin avoidance. 

 

”Nej men att man ska ta en diskussion och ja är ju ändå där ganska ofta så ville ju inte 

va jobbig typ, det kanske var lite jobbigare än vad jag har tänkt på men de kanske var 

lite att jag tyckte att det var jobbigt, att de skulle tycka att jag var omständlig och jobbig 

och jag vill inte att de ska tycka att jag är en jobbig konsument typ. Även om jag vet att 

jag har rätt så kan jag tycka det är jobbigt att klaga.” (Intervjuperson 3, 2017-04-06) 

 

“Jag gör det för att jag inte vill va jobbig och för att också kanske att många kockar 

tycker de är jobbigt att steka kött well done för att de förstör det, så jag vet ju att de 

kanske försöker göra det bra för mig men tror att de inte gör det hela vägen liksom. Så 

känns det dumt att klaga, och det hänger väl ihop med att man själv har jobbat inom 

restaurang och man vet att servicen tycker att folk som skickar ut saker flera gånger är 

omständiga” (Intervjuperson 5, 2017-04-06) 

 

I ovanstående citat är det tydligt att intervjupersonerna tre och fem använder sig av 

hanteringsstrategin avoidance i enlighet med Duhacheks teorier. Intervjupersonerna beskriver 

hur de försöker undvika att hantera det uppstådda problemet vilket går i linje med definition 

av hanteringsstrategin avoidance (Duhachek 2005, s. 44-45). Båda intervjupersonerna 

beskriver att de inte vill vara jobbiga mot de anställda, samtidigt beskriver de att de vet att de 

har rätt. Faktumet att intervjupersonerna vet om att de har rätt till att klaga men ändå väljer att 

inte göra det då de inte vill vara jobbiga, kan tolkas som en brist på självsäkerhet hos dem. 

Det går i linje med Godwin et als teorier om att självsäkerhet kontra brist på självsäkerhet är 

en av de bakomliggande faktorerna till val av hanteringsstrategi (Godwin 1999, s. 149). Det 

här en viktig insikt, dels för forskningen men även för branschen. En djupare förståelse för 

varför kunder känner sig osäkra och därmed väljer att inte klaga kan ge företag möjlighet att 

förenkla sin service recovery-process så att kunderna inte längre upplever det som jobbigt att 

klaga.  
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4.3.2 Avoidance till följd av brist på lojalitet 

I våra intervjuer kunde vi identifiera ytterligare en anledning till ett val av hanteringsstrategin 

avoidance, det vill säga att en kund väljer att inte klaga. Vi kunde identifiera ett flertal 

tillfällen där våra intervjupersoner hellre valde att byta företag istället för att klaga till det. 

Nedan följer tre citat där våra intervjupersoner agerade i ett så kallat customer switching 

behavior i linje med Keaveneys teorier (Keaveney 1995, s. 71). 

 

“Saken är att det händer så ofta så att man inte kan komma på ett specifikt tillfälle 

nästan. Ofta är det matrelaterat. Exempelvis på ett café, du köper in en macka, du 

förväntar dig att den ska smaka på ett sätt sen när du smakar den så smakar den 

katastrof. Men! Jag blir mätt! Där är det ett sånt tillfälle där jag inte klagar. Mackan 

har gjort jobbet men den uppfyllde inte mina förväntningar. Sen går jag ju såklart inte 

dit igen, nästa gång jag är hungrig kommer jag att äta en macka någon annanstans.” 

(Intervjuperson 9, 2017-04-19) 

 

“Man vill inte vara den som klagar, det är ju lite så. Men man gör alla en otjänst när 

man inte klagar, hellre att säga något på plats än att gå runt och snacka skit om dem. 

Då bör man hellre säga det på plats, men ibland så är det inte tillfälle att göra det. Jag 

tror inte det är att man inte orkar, jag tror att det är att man inte bryr sig. Är det så pass 

dåligt att man inte vill komma tillbaka så är det ingen mening med att klaga. Inte för 

min skull i alla fall, då är det för deras skull.” (Intervjuperson 4, 2017-04-06) 

 

“Ja där är väl också lite, för det är ju ganska uppenbart, jag byter ju hellre företag än 

att klaga på det. Dels för att jag inte kanske pallar liksom, men det kan ju vara väldigt 

konstruktivt att klaga för ett företag.” (Intervjuperson 2, 2017-04-03) 

 

I ovanstående citat är det tydligt att intervjupersonerna använder sig av hanteringsstrategin 

avoidance i enlighet med Duhacheks teorier. Intervjupersonerna beskriver scenarion där de 

väljer att inte klaga vilket är grundstenen i hanteringsstrategin avoidance enligt Duhachek 

(2005, s. 44-45). Det som är gemensamt för dessa tre citat är att intervjupersonerna föredrar 

att inte klaga för att istället byta företag nästa gång de vill handla något liknande. 

Keaveney  beskriver som tidigare nämnt att konsumtions- och servicemisslyckanden är den 

främsta anledningen till att konsumenter väljer att byta företag, vilket vi här ser tre tydliga 
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exempel på (Keaveney 1995, s. 71). Johnston & Michel skriver om vikten av en lyckad 

service recovery-process som kan leda till service recovery-paradoxen som innebär att kunden 

blir mer nöjd med företaget efter att de åtgärdat misslyckandet än om misslyckandet inte hade 

skett (Johnston & Michel 2008, s. 82). Murphy et al beskriver även dem service recovery som 

en viktig process för att behålla kunder när ett misslyckande har uppkommit (Murphy et al 

2014, s. 308). De säger även att en misslyckad service recovery-process är en av de främsta 

anledningarna till customer switching behavior. Då intervjupersonerna i de tre citaten ovan 

använder sig av hanteringsstrategin avoidance ger de inte företaget möjligheten att påbörja en 

service recovery-process. Att kunder i många fall hellre väljer att byta företag än att klaga hos 

ett befintligt är en viktig kännedom för företag då det ger dem möjligheten att vidta åtgärder. 

Här är det viktigt att företag ständigt jobbar och strävar efter att få fler lojala kunder för att 

slippa lägga resurser på att hitta nya. Som vi tidigare nämnt i analysen har våra 

intervjupersoner gett exempel på hur de i vissa fall klagar som en tjänst, om de anser att 

företaget gjort sig förtjänt av det, det menar vi bör vara ett mål för alla företag att sträva efter. 

4.3.3 Att inte orka klaga   

Ytterligare en bakomliggande faktor till valet av hanteringsstrategin avoidance som vi 

identifierade i vårt empiriska material var att intervjupersonerna inte ”orkade klaga”. Det som 

framförallt var intressant med denna faktorn var dels att det var den mest förekommande 

anledningen till valet av hanteringsstrategin avoidance men även att vi inte kunde finna någon 

tidigare forskning om den. På frågan varför man inte klagade i vissa situationer svarade 

samtliga av våra intervjupersoner någon gång att de oftast helt enkelt inte orkade. Nedan 

följer ett sex citat där den anledningen återfinns. 

 

“Det känns bara så jävla korkat nu när du frågar. Varför gör man inte det? Det är ju 

självklart egentligen. [...] Men det är väl energi kontra återbäring, är det mycket 

pengar, då är det värt att lägga energin, är det lite pengar, då är det kanske inte värt. 

För man ska ju ut på stan, med byxorna i en påse, ta sig till butiken, det är väl inte 

jobbigt i sig, egentligen kan man bara ta med sig dem när man ska till stan så är det löst 

liksom. Fan jag ska nog göra det sen”. (Intervjuperson 7, 2017-04-07) 
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“Jämförelse i vad jag hade lagt ner pengamässigt för dem så var det ju lika enkelt att 

bara sy dem själv, men det beror ju på som sagt va det kostar, men det är ju egentligen 

ansträngningen som gör att jag inte orkar gå till H&M och klaga” (Intervjuperson 8, 

2017-04-11) 

 

Ovan ser vi exempel på två citat från våra intervjupersoner där de beskriver hur de inte orkar 

att klaga och därmed använder sig av hanteringsstrategin avoidance i likhet med Duhacheks 

teorier (Duhachek 2005, s. 44-45). Intervjupersonerna beskriver att kostnaden för produkten 

eller tjänsten påverkar om de väljer att klaga eller inte. Intervjuperson sju menar att det är 

energin kontra återbäringen som påverkar om hen orkar klaga eller inte. Hen menar att är det 

mycket pengar, så är det värt att lägga energin medan om det är lite pengar så är det kanske 

inte värt att lägga energin. För intervjuperson åtta däremot tolkar vi det dock som att 

kostnaden inte är den primära anledningen till att hen inte orkar, då hen säger att det 

egentligen är ansträngningen som gör att hen inte orkar. Vi fann även i intervjuerna att det i 

många fall var just ansträngningen som var den primära anledningen till att de inte orkade 

klaga. Vidare följer därmed ett citat som vi menar påvisar detta. 

 

“Jag vet inte, därför att jag är expert på att förstöra skor så de är ingen ny grej och sen 

så visste jag inte om det skulle ge nån effekt ändå och sen var jag väl mest en grej som 

jag inte orkade ta tag i. Det var inget speciellt som gjorde att jag inte orkade egentligen 

utan de mest kändes jobbigt, typ som att gå till kemtvätten de är också en grej som är 

jobbig” (Intervjuperson 5, 2017-04-06) 

 

I ovanstående citat beskriver intervjuperson fem hur anledningen till att hen använder sig av 

hanteringsstrategin avoidance är att ansträngningarna är för stora och att det leder till att hen 

inte orkar. Intervjuperson fem skriver att det inte var något speciellt som gjorde att hen inte 

orkade utan att det mest kändes jobbigt. Hen demonstrerar den jobbiga situationen genom att 

jämföra den med att gå till kemtvätten vilket hen också menar är ansträngande. Nedanstående 

citat demonstrerar hur ansträngningen blir för stor i relation till tid och energi.   

 

“Det tror jag, det är nog den vanligaste orsaken till att man inte klagar. När man 

känner att det går att lösa på något annat, enklare sätt. Jag tror att om något tar lång 

tid så kan man prioritera det mycket mer än en summa pengar, i alla fall jag tänker så. 

Om det är något som inte svider jättemycket i plånboken så kan man hellre vilja fixa det 
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snabbt än att dra ut på det längre. Man kan ju behöva gå runt och vara irriterad i två 

månader istället för att bara fixa eller släppa det direkt. Så det är tid åt båda håll, 

förberedelsen och sen kontakten” (Intervjuperson 6, 2017-04-07) 

 

”Nej men att behöva ändra nåt i sin dag för att åka nånstans för att klaga på nåt de är 

omotiverat och jobbigt men man är ju ganska lat så att sitta hemma och behöva känna 

att nu ska ja åka dit för att fixa de känns mest jobbigt men annars är de ju ingen fara. 

Är man ändå på tur på stan är de ju inget konstigt med, det kan ju såklart variera från 

situation till situation…” (Intervjuperson 5, 2017-04-06) 

 

“Mm nej men det, alltså som jag sa vi orkade typ inte lägga energi på att säga ifrån och 

vi visste typ att de var inte jättekunniga så vi kände att de skulle ändå ta längre tid att få 

nåt nytt så vi orkade typ inte” (Intervjuperson 1, 2017-04-03) 

 

Ovanstående citat menar vi är tydliga exempel på hur tid och energi är de bakomliggande 

faktorerna till att våra intervjupersoner inte orkar klaga och därmed väljer hanteringsstrategin 

avoidance (Duhachek 2005, s. 44-45). Intervjuperson sex ställer i sitt exempel faktorerna tid 

och pengar mot varandra och menar att tiden är ofta det som betyder mest. Intervjuperson fem 

beskriver liknande hur anledningen till att hen inte orkar klaga är att hen måste ändra något i 

sin vardag vilket hen upplever som ansträngande och jobbigt. Intervjuperson ett beskriver hur 

hen inte orkade lägga energi på att säga ifrån då hen trodde att de skulle ta för lång tid att få ut 

något av det. 

 

Förklaringsförslaget att inte ”orka klaga” är viktigt att förstå då samtliga intervjupersoner 

menade att de inte orkade klaga för att de upplevde det som jobbigt eller tidskrävande. För 

företag är det här viktigt att förstå för att de ska kunna utforma sin service recovery-process 

på ett sätt som attraherar kunder att klaga istället för att kunder upplever den som för jobbig 

och tidskrävande. För forskningen är det här förklaringsförslaget viktigt då det bidrar till en 

helt ny förståelse för varför unga konsumenter inte klagar.  

4.4 Rational thinking 
Vidare i vårt empiriska material fann vi även att hanteringsstrategin rational thinking var nära 

sammankopplad med hanteringsstrategierna action och avoidance. Vi såg flera exempel på 
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hur hanteringsstrategin rational thinking användes inledningsvis när våra intervjupersoner 

valde mellan hanteringsstrategierna action och avoidance, alltså valet mellan att klaga eller att 

inte klaga. Nedan kommer vi att presentera exempel på hur det har utspelat sig samt vilka 

bakomliggande faktorer som har påverkat deras val. 

4.4.1 Rational thinking kopplat till action 

Vidare följer två citat som visar sambandet mellan hanteringsstrategierna rational thinking 

och action. 

 

“Ja generellt sätt är det väl att till en början att bara förstå att saker kan gå fel, men 

när man hamnar i ett runtskickande så ska man vara hård och kunna ställa folk mot 

väggen för att det ska ta slut nån gång och för att man ska få nåt svar som är konkret 

för då får man ju alltid nåt tillbaka, så då får man ju kräva ett ordentligt svar. Man 

behöver ju inte gå in med den inställningen på en gång för det kan ju ske ett misstag, 

men sen ska man ju inte vara arg på en gång utan man får ju ge dem en chans, sen om 

de inte tar den chansen då har man ju rätt att kanske bli lite irriterad” (Intervjuperson 

5, 2017-04-06) 

 

“Jag är absolut trevlig mot dem. Jag kommer inte in dit och skriker på dem det gör jag 

inte. Men jag kan nog visa frustration, då kanske man tar till en lite mer irriterad ton. 

Om jag inte får den hjälpen som jag tycker att jag borde fått. Men till en början är jag 

absolut trevlig, jag går inte in där som ett åskmoln, det gör ja inte. Då känns det som att 

de kan bli irriterade på mig och inte vilja hjälpa mig” (Intervjuperson 9, 2017-04-19) 

 

I ovanstående citat är det tydligt att intervjupersonerna i båda situationerna använder sig av 

hanteringsstrategin action då de har tagit steget att klaga i enlighet med Duhacheks teorier 

(Duhachek 2005. s. 44). Det är även tydligt att intervjupersonerna använder sig av 

hanteringsstrategin rational thinking. Intervjuperson fem beskriver till exempel hur hen förstår 

hur saker kan gå fel och att hen anser att man som konsument bör ge företaget en chans, vilket 

går i linje med Duhacheks teorier om rational thinking (Duhachek 2005, s. 44). Rational 

thinking innebär att en individ försöker förhindra att för subjektiva känslor styr hens beteende 

(Duhachek 2005, s. 44). Likaså tolkar vi att  intervjuperson nio använder sig av rational 

thinking då hon till en början säger att hon är trevlig och inte går in som ett åskmoln till 
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företaget. Användare av hanteringsstrategin rational thinking gör alltså sitt bästa för att 

förhindra dessa känslor ska få utlopp och försöker istället kontrollera och lugna dem 

Duhachek 2005, s. 45). 

4.2.2 Rational thinking kopplat till avoidance 

Nedan följer två citat som visar sambandet mellan de två hanterings strategierna rational 

thinking och avoidance. 

 

“Vi klagade inte så mycket för de var väldigt många andra som gjorde de så vi trodde 

inte att de skulle göra någon skillnad ifall en till person till hade ringt och klagat för de 

visste redan att alla var extremt missnöjda så vi satt mest och observerade typ” 

(Intervjuperson 5, 2017-04-06) 

 

“Jag tror att jag generellt inte försöker hålla leverantörerna ansvariga för sånt som jag 

då inte tycker är deras fel. Det är inte Apollos fel om det är kallt i Egypten, det är inte 

SAS fel att det är ett barn som skriker på flygplanet, ehm, men det är en bartenders fel 

om ölen är varm liksom, för den ska ju vara kall.” (Intervjuperson 2, 2017-04-03) 

 

I citaten ovan menar vi att båda intervjupersonerna använder sig av hanteringsstrategin 

avoidance då de beskriver hur de väljer att inte klaga, vilket stämmer överens med Duhacheks 

teorier om avoidance (Duhachek 2005, s. 44-45). Vi tolkar dessutom citaten som att 

intervjupersonerna även använder sig av hanteringsstrategin rational thinking. Intervjuperson 

fem beskriver hur de valde att inte ringa och klaga vid försenat flyg, då de var medvetna om 

att det var många andra som gjorde det. Vi tolkar det som att intervjupersonen här tänker 

rationellt då hen väljer att inte klaga av anledningen att hen tror att ytterligare ett klagomål 

inte skulle göra någon skillnad och därmed väljer att avstå. Vi tolkar citatet från 

intervjuperson två på liknande sätt då hen beskriver hur hen försöker att inte hålla leverantörer 

ansvariga för sånt som hen inte tycker är deras fel. Hen beskriver tydligt hur det inte är 

Apollos fel om det är kallt i Egypten, däremot menar hen att det vore en bartenders fel om den 

serverar en varm öl som ska vara kall. Här menar vi att intervjupersonen två har ett tydligt 

rationellt tankesätt som påverkar om hen klagar eller. Vi tolkar det som att båda 

intervjupersonerna använder sig av hanteringsstrategin rational thinking då de i enlighet med 



Att klaga eller inte klaga 
Examensarbete för kandidatexamen 

	 36 

Duhacheks teorier försöker se rationellt på situationerna istället för att låta deras känslor styra 

deras beteende (Duhachek 2005, s. 44-45). 

 

Det är intressant att våra intervjupersoner beskriver hur de i de flesta fall försöker agera så 

rationellt som möjligt när de hanterat ett konsumtions- eller servicemisslyckande. 

Intervjupersonerna beskriver dels att de försöker agera rationellt i valet av hanteringsstrategi 

men även i själva agerandet när de har gjort sitt val. Det är även intressant att se hur våra 

intervjupersoner beskriver att trots sina höga förväntningar samt vetskapen att de har rätt att 

klaga vid ett konsumtions- och servicemisslyckande ändå väljer att agera rationellt och inte 

låta sina känslor styra deras beteende. Det här tycker vi visar att våra intervjupersoner verkar 

ha en sund syn på när en konsument ska klaga eller inte samt hur ett klagomål bör gå till.  

 

I ovanstående kapitel har vi analyserat vår insamlade empiri genom att koppla samman teori 

från psykologifältet med teori från service management-fältet för att få en djupare förståelse 

för unga konsumenters attityder och beteenden. Det har resulterat i ett antal förklaringsförslag 

som avser förklara och skapa djupare förståelse för unga konsumenters syn på konsumtions- 

och servicemisslyckanden samt hanteringsstrategier. Vidare kommer vi presentera och 

utveckla det vi kommit fram till från analysen i kapitel fem, slutsats och diskussion.  
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5.0 Slutsats & Diskussion   
Syftet med uppsatsen har varit att bättre förstå hur unga konsumenter hanterar konsumtions- 

och servicemisslyckanden genom att söka en fördjupad förståelse av hur deras val av 

hanteringsstrategier kan tolkas. Vi har analyserat empirin med hjälp av teori hämtad från 

psykologifältet samt service management-fältet för att sedan presentera förklaringsförslag till 

deras val av hanteringsstrategi. Att förstå de förklaringsförslag som påverkar individers beslut 

av hanteringsstrategi är viktigt för både forskningsfältet och branschen. En större förståelse 

för de förklaringsförslagen kan leda till att fler företag får möjlighet att bedriva ett service 

recovery arbete, vilket har bevisats vara ett viktigt konkurrensverktyg för företag (Prahalad & 

Ramaswamy 2004, s. 7-9). Våra slutsatser har genererats från empiriskt material i form av 

ostrukturerade djupintervjuer med svenska ungdomar i åldern 19-29 år.  

 

Enligt våra undersökningar och det material som presenterats har vi identifierat att tre 

hanteringsstrategier varit utmärkande bland våra intervjupersoner. Vår utgångspunkt har inte 

varit att identifiera vilka hanteringsstrategier som används mest av ungdomar men bland våra 

intervjupersoner har vi observerat att vissa hanteringsstrategier användes mer än andra. Det 

var tydligt att att de tre vanligaste hanteringsstrategierna bland våra intervjupersoner var: 

action, avoidance samt rational thinking. När en individ bestämmer sig för att klaga använder 

hen sig av hanteringsstrategin action och när en individ väljer att inte klaga så använder hen 

sig av hanteringsstrategin avoidance. Hanteringsstrategin rational thinking menar vi är är ett 

verktyg som påverkar individens agerande i hanteringsstrategierna action och avoidance. 

 

Vi har identifierat ett antal bakomliggande faktorer som alla verkar har påverkat våra 

intervjupersoners val av hanteringsstrategi. Först och främst tror vi oss ha identifierat att 

rättvisa är en faktor som spelar stor roll i framförallt valet av hanteringsstrategin action. Flera 

av våra intervjupersoner beskrev hur uppfattningen att de hade rätt att klaga ofta var en 

bakomliggande faktor i beslutet att klaga till ett företag. Som tidigare nämnt så finns det flera 

typer av rättvisa. Det som är intressant med vårt resultat är att det ofta är konsumentens 

upplevda rättvisa som framförallt påverkar hens val att klaga. Det är viktigt för såväl 

forskning som företag att förstå att det som kunden upplever som rättvist, inte nödvändigtvis 

stämmer överens med det som företaget upplever som rättvist. Vi menar att företag och kund 

kan ha olika förståelser angående vad som är rättvist men om ett företag vill att deras kunder 

ska klaga är det kundens upplevda rättvisa som företaget måste ta hänsyn till. 
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Flera av våra intervjupersoner beskrev hur förväntningar var en bakomliggande faktor till 

valet av hanteringsstrategi. Det framkom i intervjuerna att när de har höga förväntningar så 

anser de att en bör klaga, men när de har låga förväntningar så bör en inte klaga. Det framkom 

även att förväntningen på en lyckad service recovery-process i form av tidigare erfarenheter 

och word-of-mouth var något som påverkade våra intervjupersoners val att klaga eller inte. Vi 

tror oss även se att förväntningar påverkar våra intervjupersoners rationella agerande. Det här 

visar ytterligare vikten för företag att dels vara medveten om sina uttalade samt kundens 

oklara och underförstådda förväntningar. Genom att som företag hantera och förstå kundens 

förväntningar tror vi att de dels kan få färre missnöjda kunder men även att de kan få fler 

kunder till att klaga. 

 

Vårt främsta forskningsbidrag kopplat till hanteringsstrategin action är att unga konsumenter 

ibland klagar på grund av relationsorienterade faktorer. Det framgick att intervjupersonerna 

ibland klagar som en renodlad tjänst till företaget men även som en tjänst för sig själva då de 

önskar framtida relation med företaget. Det här kan bero på flera orsaker, dels att 

konsumenten har en redan långtgående relation med företaget som den vill bibehålla. En 

annan anledning var att våra intervjupersoner uppskattade en stor del av det som företaget 

erbjöd men inte allt och därmed önskade en förbättring. En tredje anledning som vi 

identifierade var att intervjupersonerna klagade relationsorienterat av bekvämlighetsskäl. De 

beskrev till exempel hur de gärna klagar på sin närmsta mataffär för att slippa byta till en som 

ligger längre bort. Att intervjupersonerna ibland klagade på grund av relationsorienterade 

faktorer överraskade oss då vi som tidigare nämnt inte funnit någon tidigare forskning som 

visar just detta. Det finns forskning på co-creation där konsumenter integrerar med företaget 

för att gemensamt skapa värde för de båda. Forskningen förutsätter dock att det är företagets 

ansvar att ta initiativet för denna integration. Vi anser också att det är viktigt att företaget tar 

den typen av initiativ men i våra intervjuer framgick det även att våra intervjupersoner ibland 

var de som var initiativtagarna. Vårt forskningsbidrag blir därmed att presentera detta 

förklaringsförslag där konsumenterna tar initiativet. Vi har identifierat tre relationsorienterade 

faktorer som påverkar unga konsumenters val av hanteringsstrategi, vi önskar dock mer 

forskning på ämnet då det kräver en djupare förståelse och då vi tror att det finns fler faktorer.  

 

Vi har även identifiera ett antal bakomliggande faktorer som är kopplat till hanteringsstrategin 

avoidance och därmed bildar ytterligare förklaringsförslag. Flera av våra intervjupersoner har 

beskrivit att de inte vill vara en jobbig konsument och har därmed valt hanteringsstrategin 
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avoidance. Vi har tolkat det som att de väljer hanteringsstrategin avoidance på grund av brist 

på självsäkerhet. Det här är viktigt för företag att vara medvetna om då forskning visar att 

företag önskar att konsumenter ska klaga för att tillåta dem att inleda en service recovery-

process. Kunskapen att konsumenter är osäkra och tycker att det är jobbigt att klaga är en 

viktig insikt för företag då de ger dem möjligheten att förenkla sin service recovery-process, 

på så sätt att kunderna inte längre upplever den osäkerhet som vissa av intervjupersonerna har 

beskrivit. 

 

Vidare har vi identifierat ytterligare en faktor som har påverkat våra intervjupersoners val av 

hanteringsstrategi. Lojalitet, eller snarare bristen på lojalitet, har visat sig vara en 

bakomliggande faktor till våra intervjupersoners val av hanteringsstrategin avoidance. Flera 

av våra intervjupersoner har beskrivit hur de hellre byter leverantör än att klaga. Det här är 

ytterligare ett exempel på hur viktigt det är för ett företag att förstå sina kunder så att de kan 

gör det enklare för kunden att ta initiativet att klaga. När företaget inte förstår sin kund 

tillräckligt samt har en komplicerad service recovery-process kan det leda till fenomenet 

customer switching behavior. Som tidigare nämnt är grundidén med service recovery att 

behålla befintliga kunder och det är därmed kritiskt både för branschen och forskningsfältet 

att förstå vad som skapar lojalitet.  

 

Den bakomliggande faktorn till val av hanteringsstrategin avoidance som överraskade, samt 

till synes verkade vara den vanligaste anledningen till varför våra intervjupersoner valde att 

inte klaga, var att de helt enkelt inte orkade. Samtliga intervjupersoner beskrev att de inte 

orkade som en vanlig eller den vanligaste anledningen till att de inte klagade. Det överraskade 

oss då vi inte funnit tidigare forskning som nämner detta som en bakomliggande faktor. Det 

här innebar att vi fick använda oss av vår egen förförståelse när vi analyserade fenomenet. Det 

innebär också att det är ett helt nytt bidrag till forskningsfältet samt branschen. Ur ett 

branschperspektiv är det en viktig faktor att ta hänsyn till då den i våra fall är den absolut 

vanligaste anledningen till att intervjupersonerna har valt att inte klaga. Fenomenet att man 

inte orkar klaga är komplext då intervjupersonerna inte kan sätta fingret på vad det är som gör 

att de inte orkar. Det är därmed intressant ur ett forskningsperspektiv att ta reda på de 

bakomliggande faktorerna till fenomenet.  

 

Avslutningsvis har syftet med uppsatsen har varit att bättre förstå hur unga konsumenter 

hanterar konsumtions- och servicemisslyckanden genom att söka en fördjupad förståelse av 



Att klaga eller inte klaga 
Examensarbete för kandidatexamen 

	 40 

hur deras val av hanteringsstrategier kan tolkas. Studien har resulterat i ett antal 

förklaringsförslag till våra intervjupersoners tankar och agerande vid ett konsumtions- eller 

servicemisslyckande. Vårt främsta kunskapsbidrag blir därmed främst riktat till service 

management som forskningsfält, då vi skapar tydligare verktyg för att analysera konsumtions- 

och servicemisslyckanden. Resultatet bidrar till forskningsfältet då vi har kopplat samman 

redan kända, samt okända bakomliggande faktorer med Duhacheks hanteringsstrategier för att 

bilda förklaringsförslag till unga konsumenters agerande vid ett konsumtions- eller 

servicemisslyckande. Om företag vill att deras kunder ska klaga, måste de förstå vad som får 

dem till att klaga respektive inte klaga. Vi menar att denna studie även är ett bidrag till 

branschen då vi har visat ett antal förklaringsförslag till våra intervjupersoners attityder till att 

klaga eller inte klaga. Genom att ta hänsyn till dessa förklaringsförslag kan företag bättre 

förstå sina kunder och därmed utforma en service recovery-process som underlättar för dem 

att klaga. 

5.1 Rekommendation till vidare forskning 
Då vi endast har identifierat förklaringsförslag till unga konsumenters agerande vid ett 

konsumtions- eller servicemisslyckande vore det intressant att undersöka vilka skillnader som 

finns generationer emellan. Som tidigare nämnt finns det forskning som undersöker hur 

demografiska variabler påverkar konsumenters val av hanteringsstrategi men det finns ingen 

forskning som på ett djupare plan ställer åldersgrupper och deras val emot varandra. En sådan 

forskning vore intressant då företag ofta behandlar olika segment och därmed skulle kunna få 

en djupare förståelse för alla sina konsumenter. 

 

Relationsorienterade klagomål har visat sig vanliga bland våra intervjupersoner. Vi har 

identifierat ett antal relationsorienterade faktorer som vi menar påverkar våra 

intervjupersoners val av hanteringsstrategi. Vi har identifierat att våra intervjupersoner dels 

kan klaga som en renodlad tjänst, dels för att de önskar att behålla en relation till företaget 

samt av bekvämlighetsskäl. Vi menar dock att denna forskning inte är tillräcklig då vi tror att 

det finns fler relationsorienterade faktorer till varför unga konsumenter klagar. Det här skapar 

utrymme för vidare forskning.  

 

Till sist anser vi att det vore intressant med en utökad förståelse för fenomenet att 

konsumenter väljer att inte klaga för att de inte orkar. Vi tror att det till stor del beror på att 
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det är tids- och energikrävande att klaga men att det finns fler bakomliggande faktorer till 

fenomenet. Som tidigare nämnt så var det den vanligaste orsaken bland våra intervjupersoner 

och vi tror att det stämmer överens på en mer generell nivå. Då det inte finns någon tidigare 

forskning som berör ämnet och då vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i ämnet, menar vi att 

det vore ett viktigt bidrag till forskningsfältet som såväl företag att få en djupare förståelse 

för.  
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7.0 Bilagor  
 

7.1 Intervjuguide  
Inledning. 

• Uppsatsens syfte och bakgrund  

• Intervjuns upplägg, godkännande av inspelning, möjlighet till anonymitet och 

möjligheten att dra tillbaka ett uttalande. 

 

Intervjufrågor:  

1. Berätta om en situation där du upplevde ett konsumtions- eller servicemislsyckade 

som berörde dig och där du valde att klaga  

 

2. Berätta om en situation där du upplevde ett konsumtions- eller service 

misslyckande som berörde dig och där du valde att inte klaga?  

 

Vinjettfrågor: 

1. Tänk dig att du lämnar din telefon som har en sprucken skärm hos en telefonreparatör. 

Efter ett par dagar får du tillbaka telefonen. Du använder telefonen i tre dagar, sedan 

så slutar touchfunktionen att fungera. Vad gör du då?  

2. Tänk dig att du köper ett par jeans för 700kr. Du använder dem i par veckor och är 

nöjd med dem. Sen är det dags för första tvättningen av jeansen där du noga följer 

tvättråden.  När du försöker sätta på dig dina jeans så märker du att de krympt 

märkvärt. Vad gör du då?  

 

Borttagen vinjettfråga som endast använder i intervju tre 

Tänk dig att du beställer hem ett knivset från en hemsida och planerar att ge det till en 

familjemedlem i födelsedagspresent. På hemsidan står det att knivsetet kommer att skickas 

inom 1-3 dagar samt att frakttiden kan vara mellan 3-5 dagar, alltså enligt den information 

som finns tillgänglig ska du enligt hemsidan få knivsetet inom 8 dagar vilket du räknar med 

då kalaset är om 9 dagar. När 8 dagar har gått har du fortfarande inte hört något om eller fått 

hem knivsetet. Vad gör du då/vad känner du då?  


