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Sammandrag 

Klagande kunder är värdefulla kunder; därför är det viktigt att förstå vad som kan hindra dem 

från att klaga. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera varför konsumenter inte 

väljer att klaga på defekta livsmedel, en produktkategori som har svårt att genera klagomål. 

Utifrån konsumentens perspektiv på fördelningsrättvisa, processrättvisa och interaktionsrättvisa 

undersöks de krav och förväntningar konsumenten har på sin matvarubutiks klagomålshantering 

och hur dessa krav och förväntningar hindrar densamme från att framföra klagomål. Baserad på 

sex intervjuer visar denna studie på att konsumentens krav och förväntningar på matvarubutikers 

klagomålshantering inte är kongruenta vilket leder till en ovilja att klaga. Vidare framkommer 

fördelningsrättvisan som den viktigaste faktorn bakom denna inställning. Uppsatsen avrundas 

genom att beskriva hur butiker kan applicera detta resultat på sin klagomålshantering och 

avslutas genom att ge förslag på vidare forskning.  

 

Nyckelord 

Klagomål, klagomålshantering, organisationsrättvisa, fördelningsrättvisa, processrättvisa, 

interaktionsrättvisa. 
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1. Introduktion 
 
Detta kapitel inleds med en övergripande bakgrund till studiens ämnesval. Därefter följer en 

preciserande problemformulering som belyser det praktiska och teoretiska problemet kring 

klagomål och klagomålshantering. Kapitlet avslutas med en presentation av denna studies syfte 

och forskningsfråga.  

 
1.1 Bakgrund 
I och med de senaste decenniernas övergång från produktions- till tjänstesamhället har den 

klassiska synen på den värdeskapande processen allt mer ifrågasatts (Levitt, 1960; Shostack, 

1977). Värde är idag mer än ett ”belopp till vilket något kan bytas, köpas eller säljas" (Frenckner, 

u.å.). Allt fler ser värdeskapande som en process där företaget i relation och utbyte med sina 

kunder samskapar värde (Grönroos, 2008) och där varje kundkontakt som ett företag har min sina 

kunder leder till denna möjlighet (Barlow & Møller, 1997). Även om teoretiker är ense om att 

företag i interaktion med konsument föder värde är det ett faktum som praktiker ställer sig 

tveksam till, särskilt när det kommer till negativa kontakter. Bilden av missnöjda kunder ses 

snarare som en kostnad av näringsidkaren då dessa kunder kräver resurser som istället hade 

kunnat ägnas åt den huvudsakliga verksamheten (Barlow & Møller, 1997).  

 

Till skillnad från denna praktiska uppfattning har teoretiker visat på flertaliga fördelar med 

investeringar i klagomålshantering. Trots ökade kostnader är en effektiv klagomålshantering 

lönsam detta i och med att den resulterar i ett ökat kundengagemang och kundlojalitet (Hart, 

Hesket & Sasser, 1990; Barlow & Møller, 1997; Grönroos, 2008). Däremot är alla dessa 

investeringar inte värda någonting om kunderna inte väljer att klaga och det potentiella värdet 

som existerar i kundmötet kommer därmed gå till spillo.  

 

1.2 Problemformulering 
Enligt Hart et al. (1990) kan en missnöjd och klagande kund bli mer trogen företaget än en nöjd 

kund som inte blivit utsatt för ett fel. För att det skall ske krävs emellertid att den missnöjda 

kundens missnöje uppmärksammas, bemötts och åtgärdas av näringsidkaren. En framgångsrik 

klagomålshantering är därmed beroende av att klagomål når företaget likaså som en strategi där 

företaget lyssnar på sina missnöjda kunder.  
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Det finns dock en kritisk svaghet som Keaveney (1995) diskuterar när det kommer till 

konsumentens vilja att framföra klagomål: människan är inte benägen att klaga utan byter istället 

leverantör när hon är missnöjd. Likaså argumenterar Barlow och Møller (1997) för det faktum att 

missnöjda kunder inte bara tenderar att byta leverantör utan även visar benägenhet att föra sitt 

missnöje vidare till andra potentiella kunder, utan att ge näringsidkaren en chans att åtgärda det 

uppkomna felet. Därtill har det visat sig att de kunder som faktiskt vänder sig till näringsidkaren 

med sina klagomål i liten grad blir bemött på sådant sätt att de går nöjda ur processen (Tax, 

Brown & Chandrashekaran, 1998). När klagomålet ej yttras, eller de kunder som 

uppmärksammar näringsidkaren om sitt missnöje inte blir tillfredsställda genom företagets 

klagomålshantering, förlorar näringsidkaren därmed den möjlighet att skapa det värde som god 

klagomålshantering ämnar skapa. Företagets rutiner och aktiviteter runt klagomålshanteringen är 

följaktligen överflödiga och en tärande kostnad på företagets budget.  

  

Keaveney (1995) har visat på att frekvensen av klagomål sjunker markant när den defekta 

produkten är av billigare karaktär. Branscher såsom dagligvaruhandeln, vilka primärt utbjuder 

lågengagemangsprodukter1 såsom: bröd, mjölk, frukt, grönsaker och andra livsmedel, har därmed 

svårare att fånga klagomålen jämfört med branscher som säljer högengagemangsprodukter. För 

att försöka lösa detta har många av de större aktörerna inom dagligvaruhandeln sökt skapa 

klagomålsrutiner. I ett led att uppmuntra konsumenten till att klaga har vissa kedjor börjat 

erbjuda ersättning och kompensation om införskaffade färskvaror anses obrukbara (Coop, 2015; 

ICA, 2015; Willys, 2015). 

 

Studier har fokuserat på konsumentens handlande vid klagomål (Keaveney, 1995; Barlow & 

Møller, 1997) och det värdet som kan tillkomma både konsument och näringsidkaren vid 

klagomålshantering (Hart et al., 1990; Barlow & Møller, 1997; Grönroos, 2008). Från dessa 

studier har det framkommit att konsumenten efter det att den har genomgått en 

klagomålshantering i flera fall har en minskad tillfredsställelse och en upplevelse av att den inte 

blivit rättvist kompenserad, hanterad och bemött av näringsidkaren (Tax et al., 1998). Dock har 

det inte undersökts vilka krav och förväntningar konsumenten har på klagomålshanteringen och 

                                                
1 Produkter som konsumenten köper utan vidare eftertanke eller informationssökning. 
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hur dessa i sin tur hindrar den från att framföra sina klagomål. Istället har forskningen fokuserat 

på att beskriva de synpunkter som konsumenten har på klagomålshanteringen när väl ett 

klagomål givits. Detta innebär att undersökningarna fokuserat på de konsumenter som faktiskt 

valt att klaga och därmed förbisett den stora massan som inte väljer att göra det, vari det 

praktiska och teoretiska problemet ligger i och med konsumentens ovilja att klaga.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett antal konsumenters förväntningar och krav på 

dagligvarubutikers klagomålshantering beskriva och analysera varför desamma väljer att inte 

klaga på defekta livsmedel. Uppsatsen ämnar genom sitt syfte erbjuda en förståelse över detta 

konsumentbeteende vilket i sin tur kan komma näringsidkaren till gagn vid utvecklandet av den 

egna klagomålshanteringen. 

 

För att mer precisera denna studie ämnar den att besvara frågan: 

Varför klagar inte konsumenter på defekta livsmedel? 
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2. Teori 
 

Detta kapitel inleds med en teoretisk redogörelse över klagomål och klagomålshantering. Vidare 

förklaras organisationsrättvisan och hur den påverkar konsumenten till att framföra klagomål. 

Som avslutning presenteras en modell av studiens teori.  

 

2.1 Klagomål, klagomålshantering och service recovery 
Att klaga har aldrig associerats med någonting positivt (Barlow & Møller, 1997). Forskning har 

dock visat på att klagande kunder inte bara är villiga att ge företaget en andra chans utan att den 

missnöjde och klagande kunden, om de bemöts väl under klagomålshanteringen, även blir mer 

lojala och mer lönsamma än icke-klagande kunder (Hart et al., 1990; Grönroos, 2008). Trots 

detta faktum ses klagande kunder dock ofta som en kostnad av näringsidkaren då dessa till 

skillnad från tysta kunder kräver att resurser läggs på deras missnöje (Barlow & Møller, 1997). 

Barlow och Møller (ibid.) och Grönroos (2008) framhäver att detta tankesätt kan vara skadligt då 

den merkostnad näringsidkaren får av att bemöta och hantera klagomålet är försumbar om det 

vägs mot vad de missnöjda, icke-klagande kunderna gör. Till skillnad från sina klagande 

motsvarigheter som lyfter sitt missnöje till näringsidkaren har det visat sig att den tysta och 

missnöjda konsumenten inte bara tenderar att byta leverantör (Keaveney, 1995) utan även deltar i 

negativ ryktesspridning på grund av sitt missnöje; allt detta utan att ge företaget en möjlighet att 

korrigera det uppkomna felet (Barlow & Møller, 1997). Det är istället denna kostnad företaget 

borde fokusera på att motverka då det är den som kommer att kunna kosta företaget dyrt i 

längden (Hart et al., 1990; Grönroos, 2008). Om klagomålet ses som någonting positivt och 

hanteras på rätt sätt kan det istället för att leda till ökade kostnader förvandlas till en effektiv 

”återföringsmekanism som kan hjälpa företagen att snabbt och billigt ändra på sina produkter, sin 

service och/eller sina marknadssatsningar för att bättre tillgodose kundernas behov” (Barlow & 

Møller, 1997, s. 11). 

 

Genom att introducera den kundanpassade klagomålshanteringen där kunden uppmanas att klaga 

och yttra sitt missnöje ämnade Hart et al. (1990) göra klagande kunder till potentiellt ännu 

nöjdare kunder. Denna teori kallas service recovery och kan sammanfattats av ett antal faktorer 

som teoretikerna anser ligga till grund för lyckosam klagomålshantering. Dessa faktorer är: 

kommunikation, uppmuntra till klagomål, mäta kostnader, utbilda personal, förutse behov av 
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service recovery, agera snabbt och återkoppla till kunden (Hart et al., 1990). Denna uppsats 

kommer att undersöka konsumenternas perspektiv, vilket innebär att fokus kommer att hamna på 

de faktorer konsumenterna ser mest av innan klagomålet getts: kommunikation och uppmuntran 

till klagomål. Övriga faktorer är av vikt för en lyckosam klagomålshantering men antingen kan 

inte konsumenten uppmärksamma faktorerna förrän klagomålet lyfts till näringsidkaren eller så 

är de interna och förbehållna företaget och därmed inte synliga för kunden som står utanför 

företagets interna klagomålshanteringensrutiner (ibid.). 

 

2.2 Kundens upplevelse av klagomålshanteringen 
Tax et al. (1998) visade dock med sin studie att införa klagomålshantering inte automatiskt 

medför nöjda och trogna kunder. Istället för att uppvisa ett positivt resultat med fler nöjda kunder 

visade det sig att en majoritet av de kunder som haft en erfarenhet av ett företags 

klagomålshantering var missnöjda. Antingen upplevdes ett starkt missnöje med hur de bemöttes 

av företagets personal när de skulle klaga, ett missnöje med klagomålshanteringens utfall eller ett 

missnöje över processens förfarande (ibid). Forskarna undersökte därmed varför kunderna var 

missnöjda med klagomålshanteringen och kom fram till att missnöje var korrelerat med upplevd 

orättvisa. Först när kunden ansåg företagets bemötande, kompensation, och reklamationsprocess 

vara rättvisa, var kunden nöjd.  

 

2.2.1 Situationsbaserade krav på rättvisa 
Vidare har det undersökts vad som kan definiera kundens krav på klagomålshanteringen. 

Webster och Sundaram (1998) undersökte vikten av servicemisslyckandet beroende på hur 

kritisk produktens funktion var vid en specifik situation. Deras resultat visade att en produkts 

syfte spelade stor roll och vägdes in i rättvisebedömningen. Det exemplet forskarna lyfte var 

produkter som handlats som gåvor och där gåvorna visade sig vara defekta. Om en tilltänkt gåva 

visade sig vara defekt ökade kraven drastiskt på klagomålshanteringen. Vad kunden anser vara 

rättvist vid klagomålshantering är situationellt betingat där kunden framför olika krav på samma 

produkt beroende på bakomliggande omständigheter. Detta är också något Tax et al. (1998) 

diskuterar och de kallar dessa extra kostnader för emotionella kostnader.  

 

Utifrån dessa bidrag till klagomålshanteringen kom också Swanson och Kelley (2001) att 

identifiera ytterligare en viktig faktor bakom en kunds syn på rättvisa. Från deras studier framgår 
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det att en kund som klagar ej är vinstmaximerande. Rättvisa är inte den högsta kompensationen 

som kunden kan lyckas erhålla från företaget genom sitt klagomål. Vad som anses rättvist har 

både en undre och en övre gräns. En missnöjd kund väger som exempel in både sin egen roll och 

andra aktörers roll i det eventuella misslyckandet och graden av kompensation som den borde 

vara berättigad till. Näringsidkare som var utsatt för servicemisslyckande som kunde härröras till 

tredje part och som genom denna relation drabbade näringsidkarens kunder såg lägre 

ersättningskrav från dem. På samma sätt såg näringsidkare att ersättningskraven höjdes när felet 

enbart låg på företaget eller faktorer som företaget direkt kunde påverka.  

 

2.3 Organisationsrättvisa 
1965 lade Adams fram en teoretisk referensram för motivation, baserad på upplevd rättvisa. Hans 

centrala teorem var att arbetare motiverades av den upplevda inputen, i form av tid och kraft, 

jämfört med outputen, den kompensation från organisationen de arbetade för. Arbetare som 

ansåg att deras input vägde jämnt med deras output fann sig rättvist behandlade och var därmed 

även motiverade till att arbeta. Dock jämförde inte arbetare sin in- och output utefter sin egen 

bild av rättvisa. Externa källor användes för att jämföra både in- och output. Inom organisationen 

jämförde sig arbetarna med sina kollegor men likaså jämförde de sig med externa organisationer 

av liknande sort. Denna jämförelse definierade i stor utsträckning vad arbetarna ansåg rättvist.  

 

Adams (ibid.) teorier var tongivande för att förklara motivation hos arbetare och många 

teoretiska tillägg kom till för att ytterligare beskriva och förklara vad rättvisa var i denna kontext. 

1987 bidrog Greenberg med begreppet organisationsrättvisa, som i grova drag definierades som 

den rättvisa som existerar inom ett företag. Den första komponenten av denna rättvisa var det 

Adams (1965) ursprungligen hade diskuterat mellan input från arbetaren och den förväntade 

output i form av lön, alltså fördelningen mellan arbetare och arbetsgivare. Detta kom att kallas 

fördelningsrättvisa då den behandlade fördelning av resurser inom organisationen. 

 

Thibaut och Walker (1975) bidrog med organisationsrättvisans andra del, den så kallade 

processrättvisan. Processrättvisans bakgrund låg i den juridiska kontexten och formades utifrån 

en undersökning som jämförde de amerikanska och engelska rättssystemen. I korta drag var deras 

slutsatser att båda parterna vid en rättsprocess kände att domslutet var rättvist, även om en av 
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parterna funnits ha felat, så länge som processen som ledde till beslutet ansågs vara korrekt. I 

organisationskontexten introducerades processrättvisa som en faktor bakom upplevd rättvisa då 

liknande principer applicerades av arbetarna i deras syn på hur beslutet togs om deras input och 

output (Leventhal, 1980; Leventhal, Karuza & Fry, 1980).  

 

Som det sista bidraget till organisationsrättvisan lade Bies och Moag (1986) till begreppet 

interaktionsrättvisa. Till skillnad från processrättvisans praktiska inriktning om hur ett rättvist 

beslut fattas konstaterade de att beslutet är baserad på personlig kommunikation mellan kund och 

personal där bemötandet är en bidragande faktor till huruvida processen upplevs som rättvis eller 

ej. Bies och Moag (ibid.) menade att även om en beslutsprocess och ett beslut kan ses som rättvis 

kommer det fortfarande att upplevas orättvist om bemötandet upplevs som dåligt. Bemötandet 

måste därför vara präglat av både ärlighet och respekt. 

 

2.4 Organisationsrättvisa i konsumentens ögon 
Tax et al. (1998) använde sig av de tre rättvisorna för att förklara en kunds potentiella nöjdhet 

eller missnöjdhet med klagomålshanteringen. Dock skiljer det sig hur rättvisorna tillämpas 

mellan organisationsrättvisans fokus på arbetare i organisationen samt klagomålsgivaren och 

näringsidkaren. Framförallt försvinner det jämförande elementet mot interna och externa aktörer 

som organisationsrättvisan delvis baserar sig på. Synen förändras på vad som är rättvist och 

skäligt mellan olika situationer och det finns inga lämpliga referenser väl till hands för att 

jämföra med andra som klagat på samma sak. Få konsumenter väljer att klaga och det är också 

ovanligt att de skulle ha god förkunskap om hur andra konsumenter blivit behandlade vilket 

innebär att rättvisorna är mer subjektiva mellan olika individer än i organisationens kontext 

(Webster & Sundaram, 1998). 

 

2.4.1 Fördelningsrättvisa 
Inom fördelningsrättvisa var det framförallt lön som var den förväntade outputen till arbetarens 

input (Adams, 1965). I enlighet med denna logik förväntar sig en klagande kund kompensation 

och ersättning av servicemisslyckandet där inputen kan definieras av den tid och de kostnader 

som omgärdar klagomålet (Tax et al., 1998). En kund som framfört ett klagomål har både en 

förväntning på en lösning av problemet men också på kompensation av den input de lagt i 

klagomålets framförande. 
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Då ersättning är en självklarhet för en klagande kund är kompensation mer subjektiv och 

anpassas efter produkt och situation. En produkt som kostat mycket för kunden, rent monetärt 

eller på grund av emotionella anledningar, kommer att kräva högre kompensation för att bli nöjd. 

Ett livsmedel, som är en lågengagemangsprodukt, kommer att generellt innebära lägre krav på 

kompensation men samma krav på ersättning. Kraven på kompensation kan försvinna helt eller 

minskas då värdet på produkten uppfattas som mindre betydande för konsumenten (Tax et al., 

1998; Webster & Sundaram, 1998). 

 

2.4.2 Processrättvisa 
På samma vis som rättssystemet undersökt av Thibaut och Walker (1975) beror processrättvisa 

på hur beslutet tas och att de berörda av beslutet känner att den beslutstagande processen är 

konsekvent och transparent. Processens transparens, kundens delaktighet och förståelse av 

processen är det som enligt teorin ger kunden en känsla av en rättvis behandling och nöjdhet med 

klagomålshanteringen (Tax et al., 1998). I likhet med rättsystemet ska besluten tas på ett korrekt 

sätt. När konsumenter inte får veta varför beslutet har tagits på ett visst sätt, varför de får 

ersättning men inte kompensation leder detta direkt till frustration och missnöje över processen. 

Men förutom transparensen i hur beslutet togs om ersättning eller kompensation söker också 

kunder att kunna påverka besluten. En kund som blir tillfrågad om de skulle acceptera ersättning 

för sin dåliga produkt och sedan får ett tillgodokvitto är mer nöjd med klagomålshanteringen än 

en kund som bara blir tillsagda att det är lösningen butiken är villig att ge (ibid.).  

  

2.4.3 Interaktionsrättvisa 
Vid ett klagomål behöver kunden för att bli nöjd med klagomålshanteringen bli bemött korrekt 

(Tax et al., 1998). Bies och Moag (1986) definierar interaktionsrättvisa som upplevelsen av hur 

kompensation och process framförs till klagomålsgivaren. Näringsidkares bemötande samt 

presentation av beslut till klagomålsgivare måste vara rättvist. En form av output blir för kunden 

upplevd trevlighet. Ett för orättvist bemötande ger inte den output som kunden söker och innebär 

därmed en minskad nöjdhet med klagomålshanteringen (Tax et al., 1998). Som i exemplet med 

processrättvisan innebär interaktionsrättvisan att beslutet måste presenteras på ett korrekt sätt, 

utöver att det ska beslutas på ett korrekt sätt. När kunden exempelvis blir tillfrågad om de skulle 

godta ersättning och ett tillgodokvitto blir konsumenten nöjdare med klagomålshanteringen om 
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detta görs med personlig kontakt och av en sympatiserande person. Om beslutet istället levereras 

utan möjlighet till personlig kontakt ökar missnöjet. 

 

2.5 Modell 
Som ovan presenterat har forskning fastställt att företag genom att bemöta och hantera klagomål 

kan generera mer lönsamma kunder. Teoretiker har i och med detta bidragit med det teoretiska 

ramverket service recovery för att utveckla och effektivisera företagets klagomålshantering (Hart 

et al., 1990; Grönroos, 2008). Tax et al. (1998) menar dock att klagomålshantering kan bli en 

ineffektiv och kostsam kundvårdsstrategi om inte de bakomliggande faktorerna 

fördelningsrättvisa, processrättvisa och interaktionsrättvisa tas i beaktning då dessa påverkar 

huruvida konsumenten upplever sig nöjd med klagomålshanteringen. Genom att studera hur 

dessa rättvisefaktorer påverkar kommunikationen mellan konsument och näringsidkare, 

undersöker denna studie i vilken utsträckning de påverkar konsumenten att inte lyfta klagomål 

mot defekta livsmedel.  

 

När det kommer till konsumentens motivation till att lyfta eller inte lyfta ett klagomål till 

näringsidkaren beror det på klagomålsgivarens förväntningar jämfört med dess krav på de olika 

rättvisorna. De krav som ställs på rättvisorna kommer att definieras av kunden, beroende på 

produktens monetära värde och kundens emotionella kostnader, det vill säga den input som 

konsumenten väger i klagomålet. Om dessa krav är kongruenta med de förväntningar de har på 

klagomålshanteringen, det vill säga den output de förväntar sig, leder det till en motivation att 

klaga.  

 

En viktig poäng att tillägga är dock att rättvisorna är nära sammankopplade varandra och att det 

därmed inte finns en rättvisa som enskilt påverkar kundens vilja eller ovilja att framföra 

klagomål. Exempelvis innebär en stor kompensation inte en högre vilja att klaga om 

konsumenten varken tillåts ta del av den beslutsfattande processen och samtidigt bemöts av 

osympatisk personal (Tax et al., 1998). Rättvisorna är därmed i samspel med varandra och för att 

viljan att klaga skall uppstå måste en viss balans uppstå mellan dem. Det kan dock påpekas att 

denna balans kan variera i en viss utsträckning då de är individuellt betingade och därmed 
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påverkas av vilken rättvisa som den enskilda konsumenten prioriterar som starkast. Ovanstående 

resonemang sammanfattas i, av författarnas konstruerade, modell, Figur I. 

 

 
Figur I. Modell till drivkrafter bakom klagomål. 
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3. Metod 
 

Detta kapitel inleds med studiens övergripande forskningsdesign. Vidare redogörs för studiens 

metodval och metodens konsekvenser. Kapitlet avslutas med de etiska ställningstaganden som 

gjorts i förhållande till vald metod.  

 
3.1 Forskningsdesign 
Då syftet med denna studie är att dels skildra ett antal konsumenters förväntningar och krav på 

dagligvarubutikers klagomålshantering, dels beskriva och analysera varför de inte väljer att klaga 

på defekta livsmedel har en kvalitativ forskningsansats valts. Styrkan med detta val är att den 

kvalitativa ansatsen möjliggör en ökad förståelse över sociala processer; detta då den förknippas 

med deskriptiva syften och redogörelser för människors upplevelser (Bryman & Bell, 2013). Den 

kvalitativa forskningsansatsen kan därmed skapa en mer djupgående uppfattning och kunskap om 

den undersökta företeelsen än vad den kvantitativa ansatsen hade kunnat göra och är därför 

särskilt lämplig för denna undersökning. Följaktligen är den valda ansatsen bäst lämpad för att 

besvara denna studies syfte. 

 

Som undersökningsmetod har intervjuer valts detta då undersökningen strävar efter det att 

beskriva och tolka verkligheten som den uppfattas (Bryman & Bell, 2013). Tolkning hade kunnat 

ske genom andra förfarande, såsom observationer i vilken utsträckning konsumenter väljer att 

klaga på felaktiga produkter, men de förväntningar och krav som konsumenten ställer på 

företaget hade inte kunnat redovisas på om konsumenten inte hade tillfrågats; varför intervjuer är 

en lämplig undersökningsmetod.  

 

Då studien fokuserar på att beskriva, tolka och förstå undersökningspersonernas uppfattning av 

verkligheten har studien anammat ett hermeneutiskt förhållningssätt. Med detta menas att 

undersökningen utgår ifrån att människans avsikter, handlingar och uttryck har en innebörd 

vilken i sin tur går att tolkas och förstås (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Bryman & Bell, 

2013). Lundhal och Skärvad (1999) förtydligar att denna ‘verklighet’ påverkas av individen 

likväl som den kontext individen befinner sig och därmed innebär att fakta och värdering inte 

alltid går att separeras, kvantifieras och således inte heller att generaliseras. Likaså menar 

Lundhal och Skärvad (ibid.) att forskaren bör vara medveten om sitt tolkningsförfarande och hur 
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den egna världsbilden påverkar undersökningen, detta då ”föreställningsramen sätter gränser för 

vad man ser, hur man tänker och hur man agerar” (s. 60). Med detta i åtanke ämnar därför 

författarna att dels redogöra för sin förförståelse, dels redogöra för hur det empiriska materialet 

tolkades och bearbetades och vilka konsekvenser detta kan ha medfört för undersökningen, vilket 

kan läsas om nedan i styckena 3.6 Databearbetning och 3.6.1 Förförståelse. 

 

3.2 Val av teoretisk referensram 
För att finna relevant litteratur runt klagomål och klagomålshantering användes främst två 

databaser: Uppsala universitetsbiblioteks elektroniska databas och Google Scholar. Med hjälp av 

sökorden klagomål, klagomålshantering, motivation samt deras engelska motsvarigheter, hittades 

artiklar om service recovery där näst intill samtliga hänvisade till Hart et al.s (1990) artikel "The 

profitable art of service recovery". Det kan nämnas att denna artikel, vilket är den första artikeln 

för ämnet service recovery, och även den artikel denna uppsats hade sin avstamp i, växte fram 

utan vidare stark grund. Kritik kan därmed lyftas mot den då artikeln inte är baserad på vare sig 

djupare kvalitativ eller kvantitativ undersökning men tagen från anekdoter som passar väl in i en 

klagomålshanteringskontext och vad som kan antas gestalta den effektiva klagomålshanteringen. 

Dock kan det noteras att teoretiker (Keaveney, 1995; Tax et al., 1998; Webster & Sundaram, 

1998; Swanson & Kelley, 2001; Grönroos, 2008) allt sedan Hart et al.s (1990) skildrande bevis 

har fortsatt forska runt service recovery och mer konkret undersökt de faktorer som omnämns i 

artikeln och därmed vidare byggt på, stärkt och bevisat teorin och dess gångbarhet.  

 

Det slutgiltiga valet och den teoretiska referensram som denna uppsats stödjer sig på till störst del 

är Tax et al.s (1998) upptäckter om hur upplevd rättvisa påverkar konsumenten. Genom en 

rigorös kvantitativ testning baserad på organisationsrättvisans variabler kunde Tax et al. (ibid) 

visa att fördelningsrättvisa, processrättvisa och interaktionsrättvisa var applicerbar på 

klagomålshanteringen detta då graden av upplevd rättvisa visade sig ha en stark koppling till 

graden av upplevd nöjdhet med klagomålshanteringen.  

       

3.3 Val av intervjupersoner  
Respondenterna till denna undersökning valdes utefter två kriterier. För det första sattes 

kriteriumet att personen inte generellt väljer att klaga på felaktiga varor. För att komma fram till 

detta ställdes därför inledande frågor till varje tilltänkt intervjuperson om hur de undersökta såg 
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på klagomål och om den upplevde sig vara en person som säger till när det blir fel eller ej. 

Svarade de jakande på frågorna valdes de bort som potentiella undersökningspersoner. Det andra 

kriteriumet var att personen skulle vara den som primärt försåg hushållet med dagligvaror, detta 

för att med större möjlighet nå det undersökningspersoner som studien önskade undersöka. 

Undersökningen kom att omfatta tre stycken kvinnor och tre stycken män i åldrarna 20 till 50 år. 

Som en följd av de etiska ställningstaganden som beaktats i denna uppsats, och kan läsas om mer 

ingående i stycke 3.6 Etiska ställningstaganden, har respondenterna tilldelats fiktiva namn. De 

kommer därmed hädanefter att presenteras som: Anna, Berit, Cecilia, Dennis, Erik och Filip.   

 

Respondenterna till denna undersökning valdes i två omgångar. Det första urvalet valdes utifrån 

ett subjektivt bekvämlighetsurval där närstående kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka 

sig att utgöra intervjupersoner. Detta innebär att de ej valdes genom ett sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell, 2013). Icke-sannolikhetsurval anses generellt ej som idealiskt (Bryman & Bell, 

2013; Saunders et al., 2012) men vilket Bryman och Bell (2013) påpekar är sådana urval vanligt 

förekommande i kvalitativ forskning då ”man menar att ingående intervjuer ’på djupet’ innebär 

att frågor om representativitet inte är lika viktiga som i en kvantitativ undersökning” (s. 496). 

Urvalet och det insamlade materialet från dessa intervjuer förkastades dock i ett senare skede då 

det fanns en överhängande risk för felaktiga eller vinklade data i och med att respondenterna 

hade en etablerad relation med intervjuarna. För att stärka studiens validitet utfördes därför 

ytterligare ett urval där syftet var att undvika någon existerande dynamik mellan intervjuperson 

och intervjuare.  

  

Det andra urvalet, vilket även det var ett bekvämlighetsurval men ett snöbollsurval (Saunders et 

al., 2012), gick till på det sättet att de första respondenterna kontaktades och tillfrågades om de i 

sin tur kunde rekommendera en intervjuperson som ej var känd av intervjuaren. I och med detta 

förfarande kunde undersökningen etablera en direkt kontakt med studieobjektet, en kontakt som 

annars kan vara svår att etablera vid intervjuer som vald undersökningsmetod. Intervjuer utfördes 

därefter i tre led och skulle komma att omfatta individer som inte enbart fanns i intervjuarnas 

indirekta närvaro men även individer utan någon som helst koppling till intervjuarna. Genom att 

vända sig till bekantas bekanta kunde därmed problemet överkommas med den personliga 
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dynamiken men samtidigt kunde respondenternas benägenhet att svara relativt öppet på frågorna 

bibehållas då intervjuarna inte var en utomstående och främmande men bekantas bekanta.  

     

3.4 Operationalisering 
Då denna studie har avsikt att undersöka de tre rättvisorna: fördelningsrättvisa, 

interaktionsrättvisa och processrättvisa måste dessa abstrakta och omätbara begrepp 

operationaliseras, det vill säga formas till någonting konkret och mätbart (Bryman & Bell, 2013; 

Saunders et al., 2012). Operationaliseringen har skett genom att den teoretiska referensramen 

brutits ned till en intervjuguide, som redovisas nedan i Tabell I, och där intervjufrågorna var för 

sig bidrar till att kartlägga och analysera de krav och förväntningar och dess bakomliggande 

faktorer som gör att konsumenten väljer att inte klaga på defekta livsmedel.  

 

För fördelningsrättvisan utvecklades frågor som fokuserade på konsumentens tankar på 

ersättning och kompensation samt de bakomliggande kraven som de hade på desamma. Genom 

att utforma frågorna utefter dessa grunder kunde konsumentens uppfattning om 

fördelningsrättvisans input och output, de ansträngningar som konsumenten tillräknar ett 

eventuellt klagomål och det resultat som konsumenten förväntar sig att få ut av ett eventuellt 

klagomål, kunna kartläggas.  

 

För processrättvisan utvecklades frågor som fokuserade på konsumentens tankar om 

reklamationsprocessen: vilken insikt som konsumenten hade i processens gång, de krav som 

ställs på densamme vid en eventuell reklamation och hur de uppfattade dessa krav som skäliga 

eller inte. Genom att ställa dessa frågor kunde ett gap mellan förväntningar och krav identifieras. 

 

Slutligen för interaktionsrättvisan utvecklades frågor som fokuserade på konsumentens tankar om 

det bemötande som konsumenten förväntade sig av sin butik. Frågorna berörde här det dagliga 

bemötande men även det hypotetiska bemötande givet scenariot att de skulle framföra ett 

klagomål till butiken. Genom att ställa frågor baserade på tankar om bemötande, både reella och 

fiktiva, kunde den bild som präglar konsumentens ovilja att lyfta klagomål identifieras och 

analyseras.  
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Att operationalisera begreppen på ovan redovisade sätt har gjort det möjligt att teoretiskt närma 

sig empirin såväl som öppnat möjligheten för empiriskt mätbara resultat att kopplas till teorin. 

 
Tabell I. Intervjuguide 

 

3.5 Datainsamling  
Efter det att fyra intervjuer hade genomförts upptäckte författarna att resonemanget bland 

studieobjekten liknade sig i stor grad även om vissa mindre skillnader framkom. Författarna 

ansåg dock att de kunde missa betydande skillnader genom att nöja sig med fyra intervjuer och 

för att få en om än bredare grund utfördes därför ytterligare två intervjuer. Genom att utföra två 

kompletterande intervjuer kunde det därefter säkerställas att den upplevda mättnaden hade 

uppnåtts då dessa svar ej avvek i större grad från det redan insamlade materialet. Det empiriska 

materialet skulle därför komma att omfatta sex intervjuer. Nedan följer en redogörelse över 

intervjumetoden: intervjufrågornas karaktär, intervjuprocessen och de olika beslut och 

överväganden som togs inför studien. 

 

Intervjufrågorna som ställdes var till sin karaktär semistrukturerade. Detta innebär att de var 

strukturerade runt teman på en på förhand sammanställd intervjuguide anpassad och avgränsad 

till studiens syfte och problemformulering (Bryman & Bell, 2013). Frågorna var därmed inte 

bundna av en given ordning, vilket tillät frågorna att modifieras och utvecklas efter givna svar. 

Genom att tillämpa semistrukturerade intervjufrågor kunde en levande intervju uppstå där 
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intervjupersonerna gavs stor frihet att utforma sina egna svar samtidigt som relevant teori ej 

förbisågs. 

  

Vid upprättandet av intervjuguiden lades stort fokus på att formulera korta, beskrivande, och 

icke-ledande frågor. Likaså har frågorna i så stor utsträckning som möjligt utformats med ett 

tydligt och begripligt språk utan försvårande fackbegrepp, då dessa inte alltid är kända för 

respondenterna. Har ett fackbegrepp ansetts nödvändigt i intervjun har det noga definierats för att 

undvika eventuella missförstånd. (ibid.) 

  

Författarna eftersträvade att genomföra personliga intervjuer på plats då på-plats-intervjuer 

erbjuder möjligheten att förtydliga och upprepa frågor på ett mer förtroendeingivande sätt än om 

intervjuerna hade skett genom telefonintervjuer eller ett digitalt medium (ibid.). Vidare kunde det 

finnas en överhängande risk att förbise kroppsspråkets bidrag till intervjun om telefonintervjuer 

eller annan typ av intervju hade genomförts likaså som att det finns en överhängande risk att 

avbryta intervjupersonen i förtid och således få mindre uttömmande svar än om intervjun hade 

skett vid ett personligt möte. Intervjuerna var utförda där studiens deltagare ej skulle störas av 

den yttre miljön och där de skulle känna sig bekväma (ibid.). Intervjuerna skedde därför hemma 

hos respondenterna. 

  

Intervjuerna gick till på det sättet att intervjufrågorna ställdes och svaren registrerades av 

författarna. För att undvika en selektiv tolkning av respondenternas utsagor deltog båda 

författarna vid intervjuerna och där båda förde notat om det som sades. Författarna valde 

dessutom att ta kortfattade notat om kroppsspråket eller tonläget avvek från det som sades, detta 

för att få en helhetsbild vid den senare bearbetningen, vilket kan läsas om i stycke 3.6 

Databearbetning.  

 

3.6 Databearbetning 
De registrerade materialet bearbetades genom att författarna jämförde, diskuterade och sorterade 

de registrerade svaren. Sorteringen gjordes genom att värdeord identifierades för varje given 

rättvisa: tid och pengar för fördelningsrättvisa; snabbhet, transparens, påverkan för 

processrättvisan och bemötande, empati, trevlig, otrevlig för interaktionsrättvisan. Genom 
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värdeorden grupperades de olika respondenternas utsagor för att på ett översiktligt sätt kunna 

jämföra deras åsikter med varandra.  

 

Material som ej ansågs som möjligt att bearbeta utefter den givna referensramen eller var lös och 

osammanhängande argumentation eller ansågs vara allt för kortfattade och tunna utlägg ströks för 

att minimera den totala textmängden som skulle bearbetas.   

 

När materialet hade sammanställts genomfördes en återkoppling till de intervjuade. Detta för att 

kontrollera att de kände igen sig i utsagorna och att sammanställningen därmed stämde överens 

med deras åsikter.  

 

3.6.1 Förförståelse 
Vid kvalitativa studier kan en forskarens förförståelse ha en betydande effekt på studiens validitet 

och kan i stor grad påverka hur material insamlats, tolkats och bearbetats både med och utan 

densammes direkta medvetenhet (Lundhal & Skärvad, 1999). Som i ett led att öka en studies 

transparens menar därför Lundhal och Skärvad (ibid.) att betydande faktorer som bakgrund, 

utbildning och ytterligare erfarenheter som forskaren har och vilka kan ha påverkat studien och 

dess tolkning bör belysas.  

  

Författarna studerar sjätte terminen vid Uppsala universitets ekonomiekandidatprogram och är i 

och med utbildningen starkt påverkade av den samtidiga servicelogikforskningen. De är båda av 

uppfattningen att de har en positiv syn på klagomålet vilket kan antas vara en avvikande syn från 

gemene man då klagomål och “att klaga aldrig haft en positiv innebörd” (Barlow & Møller, 

1997, s. 11). Denna inställning kan ha färgat arbetet även om en neutral inställning intagits under 

den teoretiska och empiriska datainsamlingen och databearbetningen. Författarna är medvetna 

om att en sådan världsuppfattning kan ha bidragit till att en begränsad öppenhet för avvikande 

åsikter och vill därmed belysas detta faktum för att öka studiens transparens.  

 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Vid den empiriska datainsamlingen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för 

forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Intervjuerna inleddes med att författarna redogjorde för att de skrev en kandidatuppsats vid 

Uppsala universitet, företagsekonomiska institutionen. Intervjupersonerna informerades därefter 

om studiens övergripande syfte och att författarna var intresserade av intervjupersonernas tankar, 

känslor och upplevelser av ämnet klagomål inom ett givet ämne. Intervjupersonerna 

informerades om att studien skulle komma att offentliggöras genom Uppsala universitets databas 

för elektronisk publicering, DiVA samt att en partiell registrering av intervjuerna skulle komma 

att ske. Intervjupersonerna informerades om att det registrerade materialet skulle avpersonifieras 

och inte skulle komma att föras vidare till tredje part. Vidare informerades intervjupersonerna om 

att medverkandet var frivilligt och att intervjupersonen när helst den ville kunde avbryta 

intervjun. Efter det att författarna redogjort för de etiska ställningstagandena valde författarna att 

ge studieobjekten möjlighet att ställa kompletterande frågor innan samtycke inhämtades. 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel redogör för studiens empiriska data. Kapitlet inleds med en presentation av 

fördelningsrättvisan, följt av processrättvisan för att slutligen behandla interaktionsrättvisan. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  

 
4.1 Fördelningsrättvisa 
Av de undersökta rättvisorna var det fördelningsrättvisan som diskuterades i störst utsträckning 

av studiens respondenter. En allmän uppfattning var att det var generellt lätt för dem att prata om 

de icke-materiella kraven som de hade på butikerna. När det däremot kom till att diskutera 

materiella och monetära krav i form av ersättning och kompensation hade de flesta, till en början, 

svårt att uttrycka sig. I överlag kan man säga att de intervjuade var mer positiva till att diskutera 

sina krav på ersättning än kompensation. Att påstå att de krävde kompensation eller tyckte att de 

var berättigad till kompensation var något som de hade svårt att erkänna och där de försökte 

undvika att prata monetära anspråk innan dess att direkta frågor om tankar och uppfattningar om 

det ställdes. Respondenterna blev mer självsäkra på att kräva kompensation, när de fick en chans 

att förklara sina tankar bakom sina krav och beskriva specifika händelser de varit med om. 

 

Kraven på ersättning och kompensation skiljde sig i relativt liten grad mellan studiens deltagare. 

Dock kunde tre olika inställningar till hur fördelningen uppfattades identifieras. 

 

Nej, ingenting ska jag väl ha. (Filip) 

 

Filip hade innan haft ett kort inlägg om att man som kund i en matvarubutik har en skyldighet att 

vara noggrann när man väljer sina varor. Väljer man som kund en defekt vara, exemplet som han 

gav var om kunden inte nyper och undersöker frukt innan kunden köper den och därmed får med 

sig defekt vara hem, ligger felet hos kunden och inte hos butiken. Han ansåg därmed att kunder 

inte alltid hade rätt att kräva ersättning och än mindre kompensation för liknande felköp. 

 

Jag har sagt till ett par gånger och fått pengarna tillbaka men jag vet inte precis om det 

är att klaga. Jag ser det lite som att jag ibland hjälper affären. Har jag fått kladdiga och 

mosiga tomater så är det alltid någon annan som fått det med. [...] De har ju inte märkt 
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av problemet själva och då är det en brist i deras system som jag rättar till. Då är det bra 

om de ersätter mig utan att det ska vara omständligt. (Berit)  

 

Berit förklarade flera gånger under intervjun att det hände att hon gjorde ersättningsanspråk. Hon 

fann det däremot olustigt att be om mer än ersättning även trots att hon kände till att hennes butik 

hade “något bonussystem” som erbjöd det. Både Anna och Erik förklarade i likhet med Berit att 

de ansåg att en ersättningsvara eller återbetalning som tillräcklig. Däremot till skillnad från Berit 

kommenterade de att de i vissa fall var positivt inställda till kompensation även om de inte direkt 

skulle framföra det som ett krav. 

 

Om jag fått någonting som är dåligt tycker jag att jag absolut ska få både nya varor men 

även kompensation på det. Det är väl rätt? Det är deras ansvar att se till att maten de 

säljer är ätbar [...]. Sen blir det även mitt ansvar att korrigera deras fel. Det tycker jag de 

ska stå till svars för. (Dennis) 

 

Till skillnad från övriga respondenter hade Dennis tydliga krav och var även den enda av 

studiens deltagare som ansåg att butiken hade ett större ansvar än att bara ersätta kunden. Han 

förtydligade direkt att han tyckte att det var en självklarhet att när en matvarubutik levererar en 

felaktig produkt ska butiken dels ersätta kunden, dels kompensera kunden. Annat upplevdes som 

oacceptabelt.  

 

När frågan ställdes om respondenternas förväntningar, de faktorer som ligger till grund för att 

inte klaga, kom det fram att så gott som alla intervjuade, förutom Berit, förväntade sig mindre än 

vad de krävde. Vad som låg som grund till deras krav och förväntningar hade dessutom 

respondenterna svårt att ge raka svar på förutom Dennis som snabbt uttryckte “För att rätt ska 

vara rätt”. Efter ett flertal följdfrågor som preciserade anledningarna framkom däremot ett antal 

faktorer som undersökningens deltagare hade som bakgrund till sina krav. 

 

Det kostar för mig att klaga, speciellt transporten och tiden. Men jag tycker att det kan 

vara fel om jag ska bli kompenserad för det. Jag har köpt någonting för 10 kronor, sedan 

har ju ICA en färskvarugarantin som ger dig dubbla pengarna tillbaka och sedan kostar 
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det ungefär 50 kronor för sträckan. Det är orimligt, tycker jag, att något för 10 kronor 

helt plötsligt nästan blir 100 kronor för butiken att ersätta och kompensera med. […] 

Som ersättning skulle jag säga att en ny vara är tillräckligt. (Anna)  

 

Annas förväntningar och krav visar på ett tydligt sätt de krav som inte bara hon själv hade utan 

nästintill alla deltagare. Tid och transport var de två mest nämnda anledningarna bakom 

kompensationskravet. Respondenterna uttryckte att tid och transport är extrakostnader som de 

fått på grund av den defekta varan och därmed, i deras mening, borde betalas av butiken. Såsom 

Anna uttryckte det var även Erik av den uppfattningen att det skulle vara osannolikt att sådana 

krav skulle bli accepterade av butiken då kompensationen i många fall skulle bli flera gånger 

större än ersättningen. Berit menade i sakfrågan om kompensation grundad på tid och 

extrakostnader i form av milersättning och liknande att det skulle vara “så att man skäms” att 

fråga efter det, särskilt när man bodde nära som hon gjorde. Dennis och Cecilia var däremot av 

avvikande uppfattningar jämfört med övriga. 

 

Det är rättvist att de både ersätter och kompenserar mig. Jag har ju blivit utsatt för ett fel 

och varit tvungen att spendera tid för att lösa det. [...] Det tycker jag borde kompenseras 

av butiken. (Dennis) 

 

De är inte så att jag bryr mig om en avokado skulle vara dålig, den kostar ju knappt 

någonting. [...] Det känns som jag slösar både deras och min tid [...] Det är bara kasta 

den och köpa en ny nästa gång. (Cecilia) 

 

Varken när det kom till krav eller förväntningar brydde sig Cecilia eller Filip särskilt mycket. 

Cecilia uttryckte inget större intresse eller ork i att klaga. Filip var mycket kort i svaren när det 

kom till allt som hade med klagomål, ersättning och kompensation att göra och visade inget 

direkt intresse i att lyfta klagomål mot sin matvarubutik.  

 

4.2 Processrättvisa 
Processrättvisa var den rättvisa vars innebörd respondenterna hade svårast att förstå. Flera av 

studiens deltagare likställde begreppen process och interaktion och deras beskrivningar och 
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upplevelser flöt ofta mellan de olika rättvisefaktorerna när processen diskuterades. Intervjuarna 

var därför tvungna att ett flertal gånger förklara och förtydliga vad begreppet innebar och vad 

som efterfrågades av de intervjuade. Efter förtydliganden förflöt intervjuerna bättre om än vissa 

urskiljningssvårigheter och tendenser att glida mellan rättvisorna kvarstod.  

 

Runt processen var studiens deltagare i överlag eniga om dels deras krav, dels deras 

förväntningar på den. Att klagomål skulle lösas snabbt var ett önskemål som både Anna, Berit, 

Dennis och Erik framförde och där Cecila samstämmigt uttryckte sig: “Jag vill bara att det går 

snabbt: att jag får en lösning”. Likaså förtydligade Anna, Berit och Erik som någon enstaka gång 

hade reklamerat en produkt att det vanligtvis inte var förenat med komplicerade processer att 

göra det i deras matvarubutiker. I denna sakfråga hade framförallt Berit ett längre utlägg där hon 

jämförde sin ICA-butik med diverse andra butiker. Berit uppgav att hon i en icke-matvarubutik 

dels hade blivit ifrågasatt, dels upplevt sig utfrågad av personalen när hon ville lämna tillbaka en 

införskaffad produkt samtidigt som hon framförde ett klagomål på den. Någon som hon beskrev 

som “ytterst obehagligt” och avslutade med “aldrig att jag går tillbaka dit”.   

 

Studiens deltagare tenderade dock att mer diskutera vad för krav som låg hos dem i processen, 

det vill säga att ta med kvitton, bankutdrag, obrukliga varor et cetera, snarare än deras krav och 

förväntningar på reklamationsprocessen och huruvida de upplevde det som rättvist eller orättvist. 

Likaså visade det sig att respondenterna överlag inte prioriterade en djupare förståelse av 

klagomålshanteringen, dess transparens och deras möjlighet till delaktighet. Istället accepterade 

de i stor grad de av butiken uppsatta reglerna för klagomål, återköp, reklamation och liknande 

förfarande. Erik förtydligade bland annat: “Sådant har de säkert rutiner för”. De krav och 

förväntningar som dock stod ut aningen var hur några av de intervjuade hade möjlighet att 

förmedla sitt eventuella klagomål till matvarubutiken.  

 

Jag känner mig väldigt jobbig när jag klagar. Och det är även jobbigt när andra klagar. 

[...] Du har väl också stått bakom någon i kassan och så ska de framföra ett klagomål 

som tar evigheter. Jag hatar att stå där och vänta och jag skulle också hata att vara den 

personen som får folk att vänta. [...] Andra alternativet är att fråga de som jobbar och 
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staplar varor på golvet. Men de står nästan alltid upptagna med någonting och då känns 

det som om jag stör dem om jag skulle komma fram och fråga om någonting. (Erik) 

 

Såsom Erik beskrev även Berit på ett liknande sätt att hon förväntade sig att personalen inte alltid 

fanns på plats för henne och att det kunde vara genant att framföra klagomål i kassan.  Även om 

personalen enligt hennes uppfattning hade befogenhet att snabbt lösa reklamationer genom att 

köpa tillbaka den defekta produkten och ersätta den med tillgodokvitton, oavsett om det var i 

kassan eller på butiksytan, vill ingen vara “den som är den”, det vill säga den personen som 

klagar och upplevs som någon som är  “gnällig” av andra. Hon klargjorde till skillnad från Erik 

att hon tyckte att butikerna borde göra något åt det och kom med ett förslag om en servicedisk.  

 

Jag skulle hellre vilja ha en lösning som på Clas Ohlson. En servicedisk där det står 

någon som kan ta emot klagomålet direkt och hjälpa mig på plats. Då skulle jag inte 

känna mig i vägen på samma sätt. (Berit)  

 

Det var inte bara Berit som önskade ett liknande initiativ, i alla fall från de större butikerna, “som 

gott kunde ha det” enligt henne. Även Dennis saknade ett ställe där man kunde ta upp saker på 

allvar och förtydligade att “jag tycker det är dåligt, riktigt, riktigt, dåligt att jag som utsatt för 

deras fel ska behöva ta upp det med någon som håller på med något helt annat och som inte 

heller bryr sig om det”. Servicedisken som diskuterades menade respondenterna skulle underlätta 

för dem att klaga.  

 

När det kom till själva processen var varken krav eller förväntningar speciellt höga. De 

intervjuade presenterade istället vilka bevis de behövde eller skulle behöva för att reklamera sina 

produkter. 

 

Att reklamera är inte svårt i min butik, det räcker med något slags bevis. [...] Något krav 

måste det finnas och då är det skäligen ett bevis i kvittoform eller bankutdrag. [...] En 

gång hade jag endast med mig en bild och det räckte. (Berit) 
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Berit var den som var nöjdast med processen och hade goda erfarenheter av de flesta butiker 

även om hon ett fåtal gånger återvände till att berätta om sin tidigare misslyckade reklamation. 

De flesta var eniga om att butikerna hade rätt att kräva bevis på att produkten i fråga var köpt i 

just den butiken. Även om så var fallet tyckte en av respondenterna att ett sådant förfarande kan 

vara onödigt.  

 

Jag glömmer nästan alltid att spara kvittot. [...] En gång när jag gick för att klaga på en 

mindre bra kyckling fick jag veta att jag inte hade någon chans att få något tillbaka om 

jag inte hade kvittot. (Erik) 

 

Anna tillade också att när hon försökte klaga på en ej-färskvara var processen ännu värre i 

hennes tycke. 

 

De ville inte ta emot mitt klagomål även om det var deras eget märke. De refererade 

mig bara till sin kundtjänst. [...] När det var deras egna varor tycker jag att de var för 

ovilliga att hjälpa. [...] Lite ansvar måste de ta kan man tycka.  

 

Anna var ensam i att ha klagat på en icke-färskvara och blivit ombedd att kontakta en extern part 

och var därmed den enda bland undersökningens deltagare som hade en avvikande kommentar 

om hur klagomål processades. Anna var därför av stark uppfattning om att vissa produkter bara 

var lättare än andra: “ICA har ju en garanti som ger dubbelt tillbaka på dåligt kött, fisk och frukt. 

Där funkar det i alla fall”.   

 

4.3 Interaktionsrättvisa 
Interaktionsrättvisan var den rättvisa som i minst utsträckning kom att diskuteras av de 

intervjuade. När det kom till interaktion med dagligvarubutikernas personal hade respondenterna 

övergripande lite att säga till om enligt deras uppfattningar. De tenderade att dra sig till svar som 

bra eller väl när de beskrev hur de upplevde sig bemötta och vilka förväntningar de hade på 

bemötandet i respektive butiker trots uppmaningar om att utveckla sina svar och uppföljande och 

mer preciserande frågor. 
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Från intervjuerna kunde två tongivande sätt att tänka på interaktionen med butikspersonalen 

uppfattas. Det ena sammanfattades av Cecilia som: 

 

Jag vill bara att det går snabbt och att de presenterar en lösning. Jag bryr mig inte om 

de bemöter mig väl eller inte. Det är en ICA-butik vi pratar om och där tycker jag 

inte att jag brukar bli bemött överhuvudtaget.  

 

Cecilia och till viss del Filip, spenderade ingen energi på interaktion med personalen. De 

föredrog att använda butikernas självscanning och självservice-system och tyckte att de genom 

att bli uppmärksammade i kassan varken gjorde det mer eller mindre trevligt för dem. Filip 

insköt med en kort kommentar att ett “Hej” i kassan sällan är genuint menat och att han inte 

upplevde det som att personalen interagerade med kunderna. Cecila lade dessutom till att när 

man handlar i självscanningen så är den enda chansen att faktiskt interagera med personalen när 

de kontrollerar påsarna men att det sällan är mer än ytligt och stelt prat i form av att de frågar 

kunden om det har gått bra, om alla varor scannats och liknande.  

 

Den andra inställningen, som delades av övriga fyra respondenter om än i olika grader, 

sammanfattades av Anna som förklarade att hon inte uppfattade sig som en särskilt krävande 

kund och inte heller hade höga förväntningar på bemötandet men att hon ändå förväntade sig ett 

hej, ett glatt leende eller annan sorts personligt bemötande. Det var enligt henne tillräckligt för 

att hon som kund skulle känna sig tillfreds. 

 

När det kom till respondenternas förväntningar och upplevelser av bemötande vid klagomål 

fortsatte kraven på interaktion att vara låga. 

 

Om jag klagar, då borde de visa någon sorts medkänsla för min situation. Jag skulle inte 

kräva någonting stort nu heller men bara engagemang från dem att vilja hjälpa mig. 

(Anna)  
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Förväntningarna på personalens interaktion med de intervjuade var för det mesta kongruenta med 

de krav som de intervjuade hade och ställde på butikerna. Endast Dennis hade förväntningar som 

kunde beskrivas som lägre än de krav han ställde på butikerna. 

 

Jag kan bli otroligt trött på den tråkiga personalen i kassan. De skulle ju kunna försöka 

anstränga sig lite mer än de gör just nu. [...] Jag tror inte det blir bättre när jag kommit 

dit för att klaga. (Dennis) 

 

Berit som i övrigt hade en positiv inställning till sin butik tyckte att interaktionen inte alltid var 

tillräckligt bra och att hon förväntade sig att bli bättre bemött av personalen än vad hon faktiskt 

upplevde sig att vara. 

 

Det är inte så att jag förväntar mig att de ska komma fram och säga ’Hej, vad roligt att 

se dig igen’. […] Jag kan sakna uppmärksamhet att du är där och att du blir sedd helt 

enkelt. (Berit) 

 

4.4 Empirisk sammanfattning 
Viktigast för intervjudeltagarna var fördelningsrättvisan och den var även den faktor som 

diskuterades längst och mest utförligt. Åsikterna gick isär mellan respondenterna om vad som 

var skälig eller oskälig ersättning och kompensation. Generellt överensstämde inte deras krav 

med deras förväntningar när det kom till fördelningen mellan konsumenten och näringsidkaren. 

Detta gällde också för process- och interaktionsrättvisan även om kraven på dessa aspekter var 

lägre. Något flera av studiens intervjupersoner diskuterade var avsaknaden av dedikerad personal 

för att ta emot klagomålen, vilket hade gjort det enklare att framföra klagomål. Utöver detta hade 

de inga större krav på processrättvisan som butikerna inte kunde uppnå. Interaktionsrättvisan var 

den faktor som i störst grad skiljde sig från de olika respondenternas krav. Beroende på de krav 

konsumenten hade vid det vanliga besöket formade detta respondenternas krav vid 

klagomålshanteringen.  
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5. Diskussion 
 

Detta kapitel inleds med att besvara studiens forskningsfråga. Därefter följer en diskussion och 

jämförelse mellan de empiriska data och den teoretiska referensramen. 

 

Från studiens empiriska resultat kan ett generellt svar ges direkt på frågan om varför de 

undersökta respondenterna inte valde att klaga på defekta livsmedel. Framförallt 

uppmärksammades det att de inte valde att klaga då det i flera fall rådde en diskrepans mellan 

deras förväntningar och deras krav. De förväntningar som de undersöka konsumenterna hade på 

fördelningsrättvisan, processrättvian och interaktionsrättvisan var i många fall inte lika höga som 

de krav de hade och där detta genomgående kan sägas gälla för samtliga rättvisor. De stora 

skillnaderna mellan konsumenterna fanns dock i vad de ansåg vara deras input och där dessa 

skillnader ändrade deras krav på output; något som väl sammanfaller med den teoretiska 

referensramen (Tax et al., 1998). 

 

I enlighet med klagomålshanteringen och fördelningsrättvisans teoretiska referensram (Hart et 

al., 1990; Barlow & Møller, 1997; Tax et al., 1998) krävde undersökningens respondenter någon 

form av gottgörelse som resultat av en produkts bristande kvalitet. Av studien framkom det att 

fördelningen mellan butiken och klagomålsgivarna var något respondenterna bedömde parallellt 

vilket stämmer väl överens med vad Swanson och Kelley (2001) kom fram till. Kunderna 

bedömde var som var rättvist dels för dem, dels för butiken. Enligt fyra av studiens sex 

respondenter skulle inte butikerna vara kompensationsskyldiga till den tid som spenderades för 

framförande av klagomål eller övriga merkostnader som kan ha uppkommit på grund av felaktiga 

produkter. Även om de intervjuade inte förväntade sig att de skulle bli kompenserade för 

eventuella merkostnader valde de att inte klaga då merkostnaderna var mer värda än vad en 

eventuell ersättning av produkten var. 

 

Diskrepansen mellan kraven och förväntningarna på fördelningen var i överlag stora förutom för 

två respondenter vars krav väl överensstämde med deras förväntningar. Förväntningarna var av 

övriga intervjupersoner låga och kraven relativt höga. I och med detta kan det sägas att studien 

uppfattat ett, av respondenterna förväntat, gap mellan vad butikerna var villiga att ersätta och 
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kompensera och vad de undersökta konsumenterna förväntade sig att bli ersatta och 

kompenserade för. Ingen respondent hade försökt kräva kompensation utöver ersättning och 

därmed visste ingen om det var fallet, även Dennis som uttryckligen krävde kompensation hade 

inte förväntat sig att bli kompenserad. Detta överensstämmer väl med Hart et al.s (1990) 

påstående att företag behöver kommunicera och uppmuntra till klagomål för att ta emot dem. I 

detta fall förväntade sig inte intervjupersonerna någon kompensation och motiverades därmed 

inte till att föra fram sina klagomål. Det krav som ställdes på kompensationen ökade när 

studiedeltagarna hade utsatts för ytterligare kostnader, emotionella och materiella, på grund av en 

felande vara. I enlighet med Webster och Sundaram (1998) ökar kraven när misslyckanden leder 

till just större kostnader för den utsatta parten. Detta gällde inte bara för fördelningsrättvisan men 

även för interaktionsrättvisan och processrättvisan drabbades av dessa högre krav vid emotionella 

kostnader. Dock var denna skillnad tydligast när det kom till fördelningsrättvisans monetära krav 

då de skapade en tydlig och kvantifierbar bild av respondenternas anspråk. 

 

När det kommer till processrättvisan var det framförallt en observation som utmärkte sig. 

Majoriteten av respondenterna kände att det stundom var svårt att framföra klagomål till sina 

respektive butiker. Detta innebar att de kände sig omotiverade till att klaga, vilket även Tax et al. 

(1998) hävdar att upplevda svårigheter med klagomålets framförande resulterar i. Framförallt 

tyckte de tillfrågade att framförandet av klagomål kunde var komplicerade i matvarubutiker då de 

inte existerade personal som direkt var ansvariga för emottagande av klagomål i butiken. Att gå 

till kassan för att lösa sitt upplevda problem eller få uppmärksamhet från personal på butiksgolvet 

upplevdes inte alltid som en ultimat lösning för den som ville framföra ett klagomål. Genom att 

framföra klagomål i kassan delgav flera respondenter att de uppfattade sig som störande moment 

för övriga kunder även om en av de intervjuade medgav att klagomål vanligtvis kunde lösas 

snabbt där. Att framföra klagomål till butikspersonal som tydligt var upptagen med någonting 

annat var dessutom en faktor som hälften av respondenterna uppfattade som ett stort hinder till 

att inte lyfta klagomål. Detta trots att en respondent uppvisade en insikt i att butikspersonalen 

hade befogenhet att lösa problemet om de hade blivit uppmärksammade om det. Här syns tydligt 

att kommunikationen brister mellan butik och kund. Enligt Hart et al. (1990) ska kommunikation 

och uppmuntran till klagomål motivera och förenkla klagomålsframförandet och göra det 

eftersträvansvärt för kunden att framföra sitt klagomål. Konsumentens kanal till butiken var 
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enligt respondenterna inte tillräckligt tillmötesgående. De sökte istället alternativa metoder för 

kommunikation där två av studiens intervjuade uppgav att de önskade sig mer kompetent 

personal och en särskild avdelning de skulle kunna besöka för att lyfta klagomål, exempelvis en 

servicedisk. Detta resonemang går delvis emot teorin som påstår att mindre betydande varor 

innebär lägre krav på klagomålshanteringen (Webster & Sundaram, 1998).  

 

Utöver det eventuella framförandet av klagomålet krävde generellt inte studiens deltagare mycket 

av den direkta reklamationsprocessen. Respondenterna visade till stor del en acceptans över 

butikernas processer och ansåg att det fanns en transparens över dem och att de krav som ställdes 

på dem som reklamerande kunder var resonliga.  Även om det fanns ett visst ogillande, om än en 

förståelse över att man som kund inte alltid kunde klaga utan kvitto godtog samtliga att något 

sorts bevis behövdes. Kvitto var inte heller nödvändigt enligt alla, så länge som andra bevis gick 

att framföra där allt ifrån bankutdrag till mer kreativa lösningar som fotobevis på dåliga varor 

lyftes av respondenterna. Att något sorts bevis, att den felaktiga varan var inköpt i just den 

butiken, ansågs dock vara en nödvändighet. Denna inställning visar i stor grad på det Swanson 

och Kelley (2001) kom fram till, att kunder tar butikernas perspektiv i sin inställning till vad som 

är rättvist.  

 

Interaktionen med personalen och vad för krav som ställdes på interaktionen var genomgående 

ytterst subjektiv. Två av respondenterna, Cecilia och Filip, föredrog att interagera så lite som 

möjligt med personalen och framförde inga direkta krav eller tankar om den. Resterande 

deltagare var lite mer spridda i sina krav på graden av interaktion och bemötande. Anna var 

allmänt nöjda med det bemötande hon fick av personalen vid sina besök till sin matvarubutik 

men tyckte sig kunna kräva lite mer när hon klagade. Hon diskuterade, i enlighet med teorin från 

Tax et al. (1998), hur hon ville ha mer sympati och medlidande från personalen vid ett 

servicemisslyckande. Resterande intervjupersoner krävde mer av interaktionen i överlag och lade 

speciellt fram större krav vid den hypotetiska frågan att de skulle framföra ett klagomål. Berit 

och Dennis tyckte interaktionen var dålig vid ett vanligt besökt och ännu värre vid ett möjligt 

klagomål. Vilket Tax et al. (1998) framför handlar interaktionsrättvisa om att konsumenten ska 

känna sig korrekt och rättvist bemött när beslut framförs men exakt vad ett korrekt och rättvist 

bemötande innebär definieras inte. Detta är antagligen på grund av att varje konsuments krav är, 
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som framkommer ovan, ytterst subjektiv och där alla individer därmed måste bemötas utefter 

sina preferenser. Detta fenomen kom inte fram på samma sätt vid fördelnings- eller 

processrättvisan. Enligt teorin är interaktionen subjektiv till personen och situationen medan 

fördelningen och processen ska, för att skapa en känsla av rättvisa, vara mer objektiva (Hart et 

al., 1990; Tax et al., 1998).  

 

Som med fördelningen skiftade kraven på hur interaktionen skulle se ut vid olika situationer. När 

den defekta produkten hade orsakat större skador för konsumenten och konsumenten upplevde 

sig upprörd på grund av detta faktum ökade dennes krav på bemötandet från butiken. En viktig 

aspekt när det kommer till den upplevda nöjdheten med klagomålshanteringen är att företagets 

representant måste visa medlidande för kundens problem, oavsett om det rörde sig om ett mindre 

betydande eller ett betydande problem. Flera intervjupersoner ställde därmed högre krav på 

interaktionen men deras förväntningar steg inte. Detta ledde i sin tur till att gapet mellan krav och 

förväntningar ökade. Interaktionen med butiken kunde därför bidra till en ovilja att klaga. I 

enlighet med Tax et al.s (1998) undersökningar är bemötande viktigt och ett förväntat negativt 

bemötande kan leda till en ovilja att klaga. Flera respondenter hade önskat mer av interaktionen 

än vad de fick. Denna ovilja var dock inte lika framstående som den oviljan som kom fram när 

process- och fördelningsrättvisan behandlades. Interaktionen i överlag vägde inte lika tungt i 

intervjupersonernas bedömning av rättvisa. 

 

Det teoretiska ramverket definierar ytterligare en faktor bakom rättvisekrav vid klagomål; 

nämligen hos vilken aktör felet ligger. Enligt teorin blir kraven större när felet ligger närmare 

återförsäljaren. I empirin syntes inga starka kopplingar till detta förutom runt processrättvisan. 

Exemplet var på en icke-färskvara som en av respondenterna hade beslutat sig att klaga på då 

produkten var felaktig. Detta var framförallt på grund av att felet inte låg direkt hos butiken men 

också för att butiken inte hanterade de klagomålen. Detta var alltså ett problem med processen 

som ledde till ovilja att klaga och inte bara att butiken ej stod i direkt ansvar för den defekta 

produkten. (Swanson & Kelley, 2001).  

 

En avslutande iakttagelse som gjordes under intervjuerna var att endast en person, Berit, såg 

klagomål som någonting positivt för butiken. Till skillnad från Berits uppfattning fann övriga 
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deltagare klagomål som någonting negativt. Denna uppfattning kunde inte direkt kopplas till de 

undersökta rättvisorna utan att det snarare verkade finnas ett allmänt stigma runt klagomålet. 

Respondenterna hade dessutom en större belägenhet att kasta defekta livsmedel av mindre värde 

än att resonera om möjligheten att klaga på dem och uppfattade ibland faktumet att klaga på en 

sådan vara som främmande. Att klaga likställdes i många situationer som att gnälla och därmed 

inget positivt i respondenternas ögon vilket kan ha en effekt på deras vilja att klaga. På samma 

sätt existerade det en skillnad i flera intervjupersoners sätt att tala och resonera om graden av 

ersättning och kompensation. Respondenterna verkade i allmänhet obekväma med att kräva 

kompensation om de inte fick en möjlighet att utförligt förklara varför de kände sig berättigad till 

kompensationen men att det vid diskussionen om ersättning inte existerade samma problematik. 

Att kräva ersättning för en defekt produkt ansågs rättfärdigt om än det gjordes i en mycket liten 

grad. Denna faktor är dock svår att kartlägga med de teoretiska verktygen som denna uppsats 

baserats på. 

 

  



33 

6. Slutsats 
 

Detta kapitel återkopplas till studiens ställda forskningsfråga och redovisar de slutsatser som kan 

dras från det empiriska materialet. Därefter följer en redogörelse över vilka implikation som kan 

följa av resultatet samt hur dagligvaruhandeln kan se på detta resultat. Kapitlet avslutas med 

förslag på framtida forskning. 

 

Den fråga som denna uppsat s har ämnat besvara är: Varför klagar inte konsumenter på defekta 

livsmedel? Det korta svaret som kan ges utifrån studiens resultat är att konsumenternas 

förväntningar ej är kongruenta med deras krav på dagligvarubutikernas klagomålshantering. 

Framförallt uppmärksammades fördelningsrättvisan som den faktor som hade störst inverkan på 

intervjudeltagarna, då de kostnader som omgärdade klagomålet var större än den ersättning och 

kompensation de förväntade sig från butikerna, vilket gjorde klagomålet till en monetär 

förlustaffär för dem och därmed även motverkade deras vilja att lyfta klagomål. Dock så 

påverkade processrättvisan och interaktionsrättvisan även konsumenten till att skapa en ovilja till 

att klaga men beskrevs ej som lika betydande och där svaren och anledningarna till att inte klaga 

ej heller var av samma enhetlighet som fördelningsrättvisan. 

 

Vad betyder då detta för dagligvaruhandeln, att konsumenten inte motiveras till att framföra 

klagomål? Att en eller ett par konsumenter undviker att framföra sitt missnöje med ett defekt 

livsmedel innebär inte en stor kostnad för livsmedelsbutikerna då dessa lever på att sälja till den 

breda massan och därmed inte är beroende av individen. Skulle däremot många konsumenter 

undvika att klaga och framföra sitt missnöje och istället vända sig till andra leverantörer 

alternativt sprida sitt missnöjda till potentiella kunder kan denna kostnad dock växa och bli 

betydligt större än de kostnader som är förenade med att hantera de missnöjda kundernas 

klagomål. Även om butiker har försökt kommunicera att de vill ta emot klagomål har detta inte 

motiverat kunden tillräckligt för att faktiskt framföra sina klagomål. Kommunikationen och 

uppmuntran till klagomål från butiken, två av faktorerna från service recovery fungerar 

uppenbarligen inte och alternativa ersättnings- och kompensationsåtgärder kan tänkas behöva ses 

över om butikerna är måna om att klagomålen skall komma dem tillrätta.  
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6.1 Förslag på vidare forskning 
En intressant infallsvinkel för vidare forskning skulle kunna vara att kvantitativt undersöka hur 

stort problemet är med missnöjda icke-klagande kunder inom dagligvaruhandeln och därigenom 

undersöka i vilken utsträckning dessa kunder faktiskt byter matvarubutiker. Liknande 

undersökningar skulle kunna sätta vikten av klagomålshantering i dagligvaruhandeln i ett annat 

perspektiv och därmed även kunna sätta butikernas inkomstbortfall i relation till de investeringar 

som butikerna lägger eller borde lägga på att utveckla den egna klagomålshanteringen. Genom en 

sådan undersökning kan den av konsumenten upplevda diskrepansen i fördelningen, som denna 

studie uppmärksammat, tydligare motivera butikerna till att eventuellt minska den upplevda 

orättvisan och därigenom få svar på om det är monetärt försvarbart att ersätta och kompensera 

missnöjda kunder. 
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