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Förord 

Även om det bara står två namn som författare av denna uppsats, är det många fler som har hjälpt 

oss på vägen. Vi vill uttrycka ett stort tack till vår seminarielärare i metodkursen, Thomas Bay, som 

verkligen gav oss ett försprång i arbetet och med sitt engagemang förmådde oss att spänna bågen. 

Vi vill också tacka vår handledare, professor Tony Fang, som under vår studie har bidragit med sin 

värdefulla kunskap och kommentarer. Utan våra respondenter hade denna studie varit omöjlig, 

varför ett särskilt tack riktas till dem. Slutligen vill vi tacka familj och vänner som pliktskyldigt har 

stått ut med att läsa vår uppsats gång på gång. 

Till framtida studenter (om den här uppsatsen befinns vara värdig att publiceras i 

uppsatsbiblioteket): Börja tidigt, drick vatten och ät frukt och grönt.  
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Abstract 

To err is human, but to persist in error is diabolical. Empirical data show that complaints are rarely 

reported within Swedish insurance companies, however data also suggest that the customers are 

not fully satisfied with the services delivered. The purpose of this thesis is to bring further 

knowledge to how the current practice in complaint management differs from best practice among 

Swedish insurance companies by exploring motivational factors of frontline employees. 

We employ theoretical perspectives in the research fields of service marketing, complaint 

management, service recovery and Vroom’s expectancy theory of motivation. A qualitative method 

is utilized to gather empirical data from complaint managers and frontline employees through semi-

structured interviews, which has then been analysed with a model constructed for this study. By 

comparing the theory with empirical data, we use an abductive approach. 

Through this study, we have made several discoveries. One is that employees prioritize 

customer recovery because of the strong motivation of co-creating value with the customer in the 

service encounter. Another is that frontline employees act as internal customers within their 

organizations and prioritize customer recovery before process recovery because of insufficient 

employee recovery. 

Keywords: Service recovery, expectancy theory, motivation, complaints, complaint 

management, insurance companies.  
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Abstrakt 

Att fela är mänskligt, att framhärda i felaktighet djävulskt. Empiri visar att klagomål sällan 

rapporteras i svenska försäkringsbolag trots att data visar att kunderna inte är helt nöjda med 

tjänsternas utformning. Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till en förklaring hur aktuell 

praktik inom klagomålshantering i svenska försäkringsbolag skiljer sig ifrån best practice genom att 

titta på motivationsfaktorer bland frontlinjeanställda. 

Vi använder oss av teoretiska perspektiv inom klagomålshantering, service recovery och 

Vrooms förväntansteori för motivation. En kvalitativ metod har tillämpats för att samla empiriska 

data från klagomålsansvariga och frontlinjeanställda genom semistrukturerade intervjuer. Sedan har 

denna data analyserats med hjälp av en för studien konstruerad modell. Studien är abduktiv då vi 

jämför teorin med empirin. 

Genom studien har ett antal upptäckter gjorts. En av dessa är att anställda i frontlinjen 

prioriterar customer recovery på grund av en stark motivation till att genom kundmötet gemensamt 

skapa värde med kunden. En annan är att dessa anställda agerar som interna kunder i 

organisationerna och prioriterar customer recovery före process recovery på grund av otillräcklig 

employee recovery. 

Nyckelord: Service recovery, förväntansteori, motivation, klagomål, klagomålshantering, 

försäkringsbolag.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 

För sin hybris skull gav Olympens gudar Sisyfos ett fruktansvärt straff: Att rulla en sten uppför ett 

berg. Varje gång Sisyfos närmade sig toppen av berget med stenen, rullade den tillbaka ner igen av 

sin tyngd, varefter Sisyfos måste vända ner och börja om igen. Liksom Sisyfos sin sten vid bergets 

fot, betraktar kundtjänstmedarbetaren sin telefon. För varje samtal som avslutas återstår ett otal 

kunder på den andra sidan som ska lotsas upp för det bildliga berget; för att i det ögonblick samtalet 

avslutas tumla ned igen och ersättas av en ny kund, med ett nytt klagomål. ”Man måste tänka sig 

Sisyfos lycklig”, skrev Albert Camus.1 Med detta menade han att människan ska finna lycka i det 

absurda i varandets fullkomliga avsaknad av mening. Ändå är det möjligt att de ord som yttrades 

av en annan fransk existentialist – Jean-Paul Sartre – ligger närmare den upplevda tillvaron hos den 

personal som arbetar med kundklagomål: ”Helvetet är andra människor”. 2 

Liksom det är mänskligt att fela3 är misstag en ofrånkomlig verklighet för organisationer, då 

dessa består av människor (Boshoff 1997). Detta gäller inte minst företag som är verksamma inom 

servicebranschen, där kundmötet och interaktionen mellan anställd och kund är i brännpunkten . 

Möjligen beror tjänsters upplevda osäkerhet på den abstrakta natur som präglar dem, eller det 

faktum att många av de omständigheter som kan ha en betydelsefull påverkan på organisationens 

verksamhet ligger utom dess kontroll (Hart, Heskett & Sasser 1990; Boshoff 1997). Ett flygbolag 

rår inte över vädret, och ett försäkringsbolag påverkar inte marknadsvärdet på egendomen det 

ersätter. På grund av dessa yttre omständigheter kan upplevelsen av den levererade tjänsten skilja 

sig från förväntningarna enligt vad Gummesson (2016) beskriver som disconfirmation paradigm. Om 

kunden upplever att den erhållna tjänsten är sämre än förväntat leder detta till en negativ 

diskonfirmation (Yüksel & Yüksel 2001). Denna diskrepans leder i sin tur till att det upplevda 

värdet av det gemensamma utbytet mellan de två aktörerna (anställd och kund) blir lågt (Vargo, 

Lusch & Koskela-Huotari 2016), vilket kan föranleda klagomål från kunden. 

Hur företag hanterar de tillfällen där klagomål uppstår har länge varit föremål för studier 

(Fornell & Westbrook 1984; Hart, Heskett & Sasser 1990; Reichheld 1993; Johnston 2001; Gruber, 

Szmigin & Voss 2006). Den undersökta litteraturen understryker i synnerhet vikten för en 

                                                 
1 ”Il faut imaginer Sisyphe heureux”, citat ur den filosofiska essän Myten om Sisyfos (originaltitel: Le mythe de Sisyphe), 

utgiven 1942. 
2 ”L’enfer, c’est les autres”, citat ur dramat Inför lyckta dörrar (originaltitel: Huis-clos), utkommet 1944. 
3 ”Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.” – Översätts på svenska till ”Att fela är mänskligt, 

att framhärda djävulskt.” och tillskrivs Seneca (4 f.Kr.–65e.Kr), romersk författare, filosof och politiker.  
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organisation att utveckla sin förmåga till lyckad klagomålshantering. En effektiv implementering av 

goda processer för klagomålshantering leder bland annat till förhöjd kundnöjdhet, ökade 

marknadsandelar samt högre vinst för organisationen (Reichheld 1993; Johnston 2001).  En annan 

faktor som ofta beskrivs i litteraturen är det arbete som sker hos de anställda som arbetar i 

direktkontakt med kunderna. Dessa anställda är de som i majoriteten av fallen tar emot klagomålen. 

Således är det viktigt att dessa anställda är ”engagerade, förberedda och motiverade att prestera 

som deltidsmarknadsförare” (Grönroos 1994, s. 13). Med deltidsmarknadsförare menar Grönroos 

(1994) och Gummesson (1987, 2007) de anställda som, ehuru de saknar explicit 

marknadsföringsansvar, ändå i egenskap att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle agerar som ansikte 

utåt för företaget. Därför är de implicit ändå en del av marknadsföringsarbetet. Likväl är litteraturen 

också enig om att det är i kundkontakten som de största bristerna i hanteringen av klagomål uppstår 

(Fornell & Westbrook 1984; Hart, Heskett & Sasser 1990; Gruber, Szmigin & Voss 2006). 

Som beskrivet ovan har forskning hittills dedikerats åt att försöka förklara vad som kan göras 

för att förbättra de processer som en lyckad klagomålshantering förutsätter. Betydligt mindre är 

studieunderlaget vad gäller betydelsen av de anställdas motivation i samband med 

klagomålshantering. 

 Problematisering 

Det råder en skillnad mellan den i teorin etablerade best practice i hur klagomålshantering ska 

genomföras i organisationer och utförandet av samma arbete (Johnston & Mehra 2002). Tidigare 

forskning belyser de potentiella fördelar som finns med organisatorisk implementering av 

klagomålshantering, bland annat i form av förhöjd kundlojalitet samt finansiella vinningar 

(Reichheld 1993; Johnston 2001). Trots detta går det i verkligheten att observera ett bristande 

utförande av kundklagomålsarbetet. Vi har således observerat vad som kan beskrivas som ett gap 

mellan praktik och teori i ett hittills förbisett område. Samma gap har även iakttagits av Stauss och 

Schöler (2004). I praktiken kan vi identifiera åtminstone ett fall där organisationer har etablerade 

system och rutiner för att hantera kundernas klagomål, men att dessa inte används, trots de i teorin 

omvittnade fördelarna. Detta fall är föremålet för vår studie. 

Skadehanteringen hos försäkringsbolag är en verksamhet där kunder inte upplever särskild 

nöjdhet (Svenskt Kvalitetsindex 2017), vilket gör det till ett område där skäl till klagomål kan 

uppstå. Detta är en bransch som en av uppsatsens författare har arbetat inom och ett problem 

denne blivit uppmärksam på.4 I en rapport där Finansinspektionen undersökte klagomål i svensk 

finanssektor, till vilken försäkringsbolag hör, framgick att vart femte företag i försäkringsbranschen 

                                                 
4 Törnsten har sedan 2016 arbetat som skadereglerare av privata egendomsskador på Länsförsäkringar 

Stockholm. 
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då helt saknade rutiner för klagomålshantering (Finansinspektionen 2005). I den uppföljande 

rapporten från Finansinspektionen (2008) framkom att samtliga undersökta företag inom 

försäkringsbranschen sedan dess hade implementerat rutiner för klagomålshantering, men ändå 

hade få eller inga registrerade klagomål. Då föreslogs orsaker till det låga antalet klagomål som 

registrerades vara att kunder möjligen inte hade några klagomål, eller mer sannolikt – enligt 

författarna – att det rådde okunskap om vad ett klagomål innebär. Vi föreslår i denna studie en 

tredje möjlighet; att skäl till klagomål uppstår, men att de däremot inte rapporteras, varken internt 

inom företaget eller externt till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen undertecknade 2013 ett dokument (Finansinspektionen 2013) där de 

bekräftade sin avsikt att tillämpa de riktlinjer EIOPA, EU:s tillsynsmyndighet för tjänstepensioner 

och försäkring, instiftade 2012 (EIOPA 2012). Dessa riktlinjer uppfylldes redan då genom 

Finansinspektionens allmänna råd (Finansinspektionen 2002), med ett undantag: Det finns i dag 

ingen rapporteringsskyldighet av klagomål till Finansinspektionen, vilket är en av EIOPA:s 

riktlinjer. Enligt Finansinspektionens avsiktsförklaring från 2013 kommer hela regelverket att 

tillämpas, vilket ytterligare understryker vikten av klagomålshantering i försäkringsbolag – inte bara 

ur ett affärsmässigt hänseende utan också ett legalt. 

Den tillgängliga litteraturen om kundklagomålshantering talar i stor utsträckning om de 

fördelar som finns i lyckad klagomålshantering ur ledningens perspektiv (Fornell & Westbrook 

1984; Hart, Heskett & Sasser 1990; Reichheld 1993; Johnston 2001; Gruber, Szmigin & Voss 2006), 

men teorin kommer till korta med att beskriva hur den personal som ska genomföra registrering 

och hantering av klagomål ska motiveras till att utföra arbetet. Motivation definieras av Vroom 

(1995) som en process som styr valen mellan olika, frivilliga aktiviteter. Vi anser att den aktuella 

diskussionen om de anställdas vilja att delta i aktiviteten klagomålsarbete är otillräcklig med hänsyn 

till den i dag rådande situationen, där klagomål sällan registreras. 

 Johnston (2001) hävdar att klagomålshantering borde leda till att de anställda känner större 

kontroll över tillvaron, vilket han anför leder till minskad stress, som i sin tur ökar de anställdas 

engagemang, arbetsprestation och hälsa. Dessa positiva effekter menar han ska uppstå om företaget 

implementerar klagomålsprocesser som är enkla att använda och tillfredsställer kunderna. Om de 

anställda själva ser samma kausala samband tillräckligt tydligt för att det ska motivera dem i arbetet 

med klagomål är inte uppenbart. 

Finansinspektionen rekommenderar samtliga institut under deras insyn, däribland 

försäkringsbolag, att ha en policy och en instruktion för klagomålshantering (Finansinspektionen 

2002) och konstaterade i en rapport (Finansinspektionen 2008) att samtliga då tillfrågade företag 

hade rutiner för densamma. Om dessa vid tillfället var enkla att använda eller hade möjlighet att 
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tillfredsställa kunderna är osagt, men Johnston (2001) gör inte heller någon ansats till att vidare 

formulera hur en sådan rutin som uppfyller de kraven ser ut. Den nu rådande situationen innebär 

då kort att best practice yrkar på värdet av god klagomålshantering, Finansinspektionen kräver det, 

men klagomål registreras ändå inte av personalen trots att rutiner finns. Om dessa finns, men 

arbetet inte utförs, kan det låga antalet registrerade klagomål vara orsakat av att något hindrar 

personalen från genomförandet. Det anses viktigt att personalen i kundkontakten är motiverad 

(Grönroos 1994), men frågan om hur den kan motiveras har inte undersökts tillräckligt. 

Vi anser det nödvändigt att inleda en diskussion om klagomålshantering, och motivationen till 

detta arbete, ur en anställds perspektiv. För att återanknyta till denna uppsats titel, In errare perseverare 

est diabolicum; beror försäkringsbolags djävulska framhärdande i ett utförande som inte skapar 

nöjdhet (Svenskt Kvalitetsindex 2017) på att kunders missnöje inte rapporteras, till följd av att 

personalen inte är motiverad till att göra detta? Är klagomålsarbetet, likt för Sisyfos det ändlösa 

rullandet av stenen, ett för personalen meningslöst företag där de inte upplever att deras insats gör 

skillnad, ej heller ger en tillfredsställande belöning? 

 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med denna uppsats är att bidra vetenskapligt till en del av organisatorisk klagomålshantering 

som forskning till dags dato har förbisett: Hur de anställdas motivation påverkar arbetet med 

klagomålshantering i en organisation. Genom att tillämpa förväntansteori (Vroom 1995) för vår 

analys hoppas vi kunna identifiera de anställdas motivationsfaktorer inom klagomålshanteringen . 

På så sätt kan vi bidra till en djupare insikt om de anställdas motivation. Med hjälp av vår 

undersökning ämnar vi att erbjuda en möjlig förklaring till varför arbetet i praktiken inte utförs 

enligt best practice, trots de fördelar som presenteras i litteraturen. Genom identifiering av dessa 

motivationsfaktorer kan vår studie bidra till att utveckla best practice inom klagomålshantering i 

försäkringsbolag. 

 Frågeställning 

I denna uppsats undersöker vi relationen mellan klagomålshantering och de anställdas motivation, 

för att se om motivationen kan förklara varför klagomål inte i högre grad registreras. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning samt genom en kvalitativ undersökning avser uppsatsen att 

undersöka och besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur påverkar motivation de anställdas arbete gällande klagomålshantering? 

2. Hur kan de anställdas motivation bidra till att förklara skillnaden mellan teori och praktik i 

klagomålshantering i svenska försäkringbolag? 
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 Studieobjekt och forskningsdesign 

Vi har valt att begränsa vår studie till svenska försäkringsbolag då vi anser att detta är en väl 

undersökt och reglerad bransch som genomgår omfattande branschundersökningar årligen. De 

företag som verkar i denna bransch har dessutom i allmänhet en hög kundomsättning tillika direkt 

interaktion med sina kunder, vilket ger många kunderinteraktioner där klagomål kan uppstå.  

Grundat i Finansinspektionens rapporter (2005, 2008) finns underlag som påvisar att denna 

bransch inte enbart har ett problem med klagomålshantering sedan tidigare, utan att 

klagomålshantering legalt sett måste ske inom finansiella institut såsom försäkringsbolag, särskilt 

med de riktlinjer som EIOPA har framställt (EIOPA 2012). 

För att genomföra vår studie kommer vi att tillämpa en kvalitativ metodologi, där vi med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer undersöker klagomålshanteringen i försäkringsbranschen och 

motivationen hos de anställda som verkar i densamma. 

 Definitioner 

Anställda: En definition vi tillämpar avser termen anställda i den givna frågeställningen, med vilken 

vi menar de anställda som arbetar i direktkontakt med kunderna som frontlinjemedarbetare. Det 

är endast motivationen hos dessa anställda som kommer har undersökts. 

Klagomål: Finansinspektionen definierar klagomål som ”att en kund till ett institut i ett enskilt 

ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt” 

(Finansinspektionen 2002). Det är denna definition vi har använt oss av i vår studie. 

Klagomålshantering: Begreppet omfattar det fullständiga arbetet med konkreta 

missnöjesyttringar som framförs till anställda i frontlinjen; från det initiala bemötandet av missnöje 

till registrering av klagomål till organisationen. 

Demotivation: Ett begrepp som används för att benämna motsatsen till motivation, ett ord vars 

motsvarighet i engelskans demotivation inte finns i det svenska språket. 

 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats valt att avgränsa vår studie i ett antal punkter. Först och främst ämnar vi 

endast att studera den svenska försäkringsbranschen, inom vilken vi kommer att undersöka arbetet 

i de fem av de största försäkringsbolagen. De resultat som vår studie presenterar kan därför inte 

för givet antas kunna förklara anställdas motivation till att registrera kundklagomål i allmänhet. 

Våra resultat kan inte heller antas representera hela försäkringsbranschen. Vår förhoppning är dock 

att med denna uppsats kunna bidra till best practice inom klagomålshantering genom att förklara 

anställdas motivation, och möjliggöra framtida och djupare forskning i detta område. 
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2 Teori 

 

Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för tidigare forskning som har gjorts inom de ämnen som kommer att 

avhandlas i uppsatsen. Detta avser främst teorier inom två forskningsfält: Klagomålshantering samt motivation. Vi 

inleder med att diskutera teorier om klagomål och klagomålshantering och därefter teorier rörande motivation och 

förväntansteori. Då vår studie är kvalitativ ägnas särskild uppmärksamhet åt tidigare studiers bidrag till 

forskningen i dessa områden, i stället för dessas metoder (Denney & Tewksbury 2013). Därefter följer en 

presentation av hur den beskrivna teorin tillämpas i studien. För att kunna jämföra skillnaden mellan best practice 

och den aktuella praktiken inom klagomålshantering är det nödvändigt att studera hur litteraturen definierar best 

practice, för att sedan kontrastera detta med hur arbetet utförs. Likaledes är det också nödvändigt att undersöka 

hur litteraturen ser på motivation, för att sedan analysera denna hos de anställda. 
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 Litteraturstudie 

2.1.1 Best practice 

2.1.1.1 Tabell över viktiga bidrag till forskning inom best practice  

Tema År Författare Verk Perspektiv 
Klagomålshantering och 

service recovery 
1990 Cristopher W.L. Hart, 

James L. Heskett, W. 
Earl Sasser 

The profitable art of 
service recovery 

Misstag i organisationer är 
oundvikliga, men hanteras 
de väl kan kunder uppleva 
skeendet som positivt 
ändå. 

 1993 Frederick F. Reichheld Loyalty-based management Organisationer bör sträva 
efter att skapa lojala kund- 
och personalrelationer. 
Lojalitet är inte detsamma 
som nöjdhet. 

 1997 Christo Boshoff An experimental study of 
service recovery options. 

Service recovery kan inte 
kompensera dålig service, 
men kan begränsa dess 
skadliga verkan.  

Customer recovery 1984 Claes Fornell & Robert 
A. Westbrook 

The vicious circle of 
consumer complaints 

Ovilja att lyssna på 
klagomål leder till att fler 
klagomål rapporteras.  

 2002 Robert Johnston & 
Sandy Mehra 

Best-practice complaint 
management 

Hur behandlar 
framgångsrika 
organisationer klagomål? 

 2006 Thorsten Gruber, 
Isabelle Szmigin & 
Rödiger Voss 

The desired qualities of 
customer contact 
employees in complaint 
handling encounters 

Kunder önskar ett antal 
personliga egenskaper hos 
den personal som 
hanterar klagomål. 

Process recovery 1993 Bernd Stauss Service Problem 
Deployment: 
Transformation of Problem 
Information into Problem 
Prevention Activities 

“Zero Defect” är ett 
meningsfullt mål, men 
kan bara uppnås 
approximativt. 
Organisationer bör 
eftersträva att förebygga 
problem. 

 2001 Robert Johnston Linking complaint 
management to profit 

Klagomålshantering bör 
fokusera på anställda och 
processer snarare än på 
kunder. 

 2008 Robert Johnston & 
Stefan Michel 

Three outcomes of service 
recovery: Customer 
recovery, process recovery 
and employee recovery 

Service recovery påverkar 
anställda och processer 
mer än de påverkar 
kunder. 

Employee recovery 1994 Christian Grönroos From marketing mix to 
relationship marketing: 
Towards a paradigm shift 
in marketing 

Anställda är interna 
kunder som tar del av 
interna tjänster i form av 
arbetsuppgifter. 

 1999 David Bowen & 
Robert Johnston 

Internal service recovery: 
developing a new construct 

Klagomålshantering är ett 
arbete som bör gynna de 
anställda tillsammans med 
kunderna. 

 2009 Stefan Michel, David 
Bowen & Robert 
Johnston 

Why service recovery fails: 
Tensions among customer, 
employee, and process 
perspectives 

När klagomålshantering 
misslyckas kan det bero 
på motsättningar mellan 
anställdas och lednings 
perspektiv. 

Tabell 1: Forskning om best practice i klagomålshantering 
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2.1.1.2 Klagomålshantering och service recovery  

Mottagandet av klagomål är en naturlig och oundviklig del av alla företag verksamma inom 

tjänstesektorn, vilket delvis kan förklaras av tjänsters abstrakta natur, som gör att de uppskattas 

som mer riskfyllda köp för konsumenter än köp av fysiska produkter (Boshoff 1997). Misstag blir 

ännu svårare att undkomma när många faktorer som påverkar företagets arbete ligger utom dess 

egen kontroll (Hart, Heskett & Sasser 1990). En bank som placerar sina kunders pengar i fonder 

kan svårligen påverka upp- och nedgångarna på världsmarknaden, en faktor som i högsta grad 

påverkar prestationen av tjänsten de tillhandahåller. 

Det är givet att en del av de kunder som ofrånkomligen utsätts för dessa misstag också 

uttrycker sitt missnöje i form av klagomål. Det blir då av högsta vikt för företag, särskilt de som är 

aktiva inom servicebranschen, att utveckla ett system för att på bästa sätt kunna ta emot och hantera 

dessa klagomål (Boshoff 1997). Johnston (2001) beskriver klagomålshantering ur ett 

verksamhetsperspektiv som den process där klagomål hanteras och konsumenter vinns tillbaka. 

Vidare identifierar Johnston ett flertal faktorer som kännetecknar goda processer i 

klagomålshantering, bland annat att klagomålet tas på allvar, innehavandet av klara procedurer, 

snabb och pålitlig respons, hålla kunden uppdaterad om ärendet samt uppföljning av ärendet efter 

att problemet har lösts. 

Ett fundamentalt begrepp inom klagomålshantering är serviceåterhämtning, service recovery, som 

vi använder som ett samlingsbegrepp för customer recovery, process recovery och employee recovery, som 

förklaras i senare avsnitt. Service recovery är ett begrepp inom klagomålshantering som främst 

behandlar organisatoriska misstag, men talar mer specifikt om hur företag vinner tillbaka kundernas 

förtroende efter att ett misstag har begåtts. En effektiv implementering av dessa processer 

genererar förbättrad kundnöjdhet, tillika förbättrad uppfattning av kvalitet, vilket gör att ett 

misstags skadeverkan för organisation kan, om inte hindras, åtminstone reduceras (Boshoff 1997). 

Eftersom misstag innebär att organisationen får en chans att vinna över och behålla en värdefull 

kund kan en effektiv hantering av kunders klagomål alltså omvandla kundernas frustration och 

missnöje till lojalitet (Hart, Heskett & Sasser 1990). 

Johnston (2001) skriver att kundlojaliteten som uppstår till följd av lyckad service recovery 

innebär långsiktig ekonomisk lönsamhet samt konkurrensfördelar för en organisation. Reichheld 

(1993) menar att i samband med en förhöjd kundlojalitet, som leder till återkommande 

konsumenter, generas också högre intäkter. Detta kan leda till bland annat högre löner för de 

anställda. Högre lön blir således ett incitament och en motivationsfaktor för dem att tillmötesgå 

och erbjuda kunderna bättre service, vilket ökar de anställdas produktivitet och erfarenhet. Detta 

leder åter till förbättrad konsumentservice vilket återigen förhöjer kundlojaliteten. Reichheld menar 
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också att denna cykel på sikt innebär en ökad marknadsandel, lägre kostnad i förhållande till kunden 

och högre avkastning för organisationen. 

Ju längre en kund stannar i relationen, desto mer kan dess kostnad spridas ut över tiden vilket 

ger en högre vinst per transaktion (Boshoff 1997). Dessutom är kostnaderna för att behålla en 

existerande kund en femtedel av vad det kostar för organisationen att nyteckna en kund (Hart, 

Heskett & Sasser 1990; Boshoff 1997). Då klagomålshantering är en av de faktorer som främst kan 

påverka behållandet av kunder (Jyh-Fu Jeng & Bailey 2012) är dess betydelse för kundlojaliteten 

stor. 

2.1.1.3 Customer recovery 

De anställda i frontlinjen har ett stort ansvar för att återhämta kundernas förtroende. I och med att 

dessa är det första ledet i företagets kundkontakt är de också de första som kommer i kontakt med 

kundernas klagomål, vilket innebär att arbetet med klagomålshanteringen på så vis börjar här (Hart, 

Heskett & Sasser 1990; Boshoff & Allen 2000; Gruber 2011). Det är också här som de första 

komplikationerna med klagomålshanteringen uppstår. Fornell och Westbrook (1984) skriver att 

många av de problem som klagomålen avser inte är något de anställda som är i kontakt med 

kunderna kan lösa, utan måste kommuniceras vidare till högre ledning. Frontlinjens medarbetare 

befinner sig ofta i situationen att kundens problem ligger utom deras kontroll, vilket i sin tur leder 

till ännu mer missnöjda kunder (Hart, Heskett & Sasser 1990). 

I en artikel där brittiska företag studerades för att undersöka best practice lyfter Johnston och 

Meera (2002) fram ett antal tillvägagångssätt som ledningar i framgångsrika företag tillämpar i 

klagomålshantering. Det är enligt studien viktigt att klagomål hanteras snabbt, men också 

personligt, ”med ett mänskligt ansikte” (Johnston & Mehra 2002, s. 148). Gruber, Szmigin och 

Voss (2006) presenterar i en studie de egenskaper som kunder förväntar sig att personalen ska 

besitta: Kompetens, lyhördhet och att de faktiskt ska kunna hantera klagomålet och lösa problemet. 

Enligt samma studie är det också viktigt för kunderna att det upplevda problemet snabbt blir löst, 

vilket stämmer överens med vad Johnston och Meera (2002) fann i sin studie. Särskilt viktigt för 

att återhämta kundrelationen är enligt Gruber (2011) att kunder själva behandlas som människor 

först och kunder sedan, att anställda ska vara inkännande och be om ursäkt för fel, samt visa 

uppriktig ånger gentemot missnöjda kunder. 

2.1.1.4 Process recovery 

Arbetet med process recovery inom klagomålshantering innebär att förbättra kvaliteten på den 

levererade tjänsten, för att undvika att framtida klagomål uppstår beroende på missnöje orsakade 

av liknande omständigheter. Att lära av tidigare begångna misstag kan enligt Michel, Bowen och 

Johnston (2009) vara viktigare än att återhämta relationen med enskilda kunder, då förbättringar i 
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processerna är det mest påtagliga sättet att förbättra resultatet genom service recovery. Den del av 

service recovery-arbetet som customer recovery innebär kan sällan fullt återhämta relationen med 

kunden (Boshoff 1997), men arbetet med att förbättra processerna inom organisationen kan 

förhindra att missnöje uppstår igen (Johnston 2001). Vissa organisationer har i högre grad 

prioriterat att ge kunder kortsiktig tillfredsställelse genom att erbjuda lösningar för kunder som har 

upplevt problem, vilket gör att dessa organisationer går miste om många potentiella fördelar i sin 

klagomålshantering (Johnston & Michel 2008). Stauss (1993) understryker vikten av att inte bara 

hjälpa kunden eller ta del av information om missnöjet, utan också utnyttja denna data till att 

genomföra preventiva åtgärder. Även om organisationer inte kan uppnå en verksamhet helt fri från 

misstag, zero defect, är det ett mål som företag approximativt bör röra sig mot. 

För att ledningen i en organisation ska kunna utnyttja fördelarna av den återkoppling som 

personalen får genom sin direkta interaktion med marknaden, måste anställda med kundkontakt 

bli fullt integrerade i organisationens marknadsaktiviteter (Fornell & Westbrook 1984). Detta 

ställningstagande, att kundklagomål inte är en angelägenhet enbart för avdelningen som registrerar 

dem utan för organisationen i stort, delas av Johnston och Meera (2002). 

Även om arbetet som görs i syfte att förbättra klagomålshantering genererar kostnader för 

företaget så utgör det också på lång sikt en källa till vinst i form av förbättrad kundnöjdhet och 

kundlojalitet (Stauss & Schöler 2004).  

2.1.1.5 Employee recovery 

Liksom klagomålshanteringen i en organisation är ett redskap för  att återställa kundnöjdhet genom 

service recovery, bör den också bidra till nöjdheten bland de anställda (Bowen & Johnston 1999). 

Graden av tillfredsställelse med arbetssituationen hos de anställda i frontlinjen är en av de främsta 

faktorerna för kundernas upplevda kvalitet av tjänsten enligt modellen Service-Profit Chain (Heskett, 

Jones, Loveman & Sasser 1994), vilket understryker vikten av de anställdas inställning till arbetet. 

De anställda i frontlinjen finner sig ofta klämda mellan å ena sidan upprörda kunder, å andra 

sidan stela och oföränderliga organisationer (Johnston & Michel 2008). Bowen och Johnston (1999) 

lyfter fram att anställda i frontlinjen behöver motiveras genom det som, bland andra, Grönroos 

(1994) kallar internmarknadsföring. Enligt detta åskådningssätt är de anställda interna kunder och 

arbetsuppgifter interna tjänster som tillfredsställer behoven hos de interna kunderna samtidigt som 

de uppfyller organisationens mål. Bowen och Johnston (1999, s. 120) skriver att ”om ledningen vill 

att de anställda ska leverera en lysande servicenivå till kunderna, måste den vara förberedd på att 

göra ett bra arbete med sina anställda”. En del av detta arbete är för organisationsledningar att inse 

att när skäl till klagomål uppstår är det inte enbart kunden som behöver återhämtning utan även 

den anställde, internkunden. När kunden uttrycker sin besvikelse över den levererade tjänsten 
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upplever anställda i frontlinjen samma grad av frustration, dels för att problemet har uppstått, dels 

för att behöva hantera den missnöjde kunden (Bowen & Johnston 1999). Bowen och Johnston 

beskriver vidare i samma artikel hur employee recovery är organisationsledningens ansvar då; 1) 

Organisationsledningen, inte frontlinjen, är ansvarig för tjänstens utformning. 2) Anställda i 

frontlinjen är tvingade att hantera fel som inte har orsakats av dem själva. 3) Anställda i frontlinjen 

saknar adekvat träning, resurser och bemyndigande att utöva service recovery gentemot missnöjda 

kunder. 

Då organisationer låter de anställda i frontlinjen klä skott för kundernas upplevda problem 

med produkt, tjänst eller servicesystem kan de anställda reagera inför sin maktlöshet med passivitet, 

när de upplever att de hanterar klagomål som inte är hänförliga till deras eget arbete. Detta är ett 

exempel på vad som kallas learned helplessness, inlärd hjälplöshet (Bowen & Johnston 1999; Johnston 

& Michel 2008). Denna känsla av hjälplöshet får anställda att uppvisa passiva beteenden som 

ohjälpsamhet och tillbakadragande. 

Att organisationer misslyckas med employee recovery beror på att kundklagomål ses på olika 

sätt beroende på det perspektiv från vilket de åskådas. Ur ett marknadsföringsperspektiv betraktas 

klagomål som en gåva till företaget som kan hjälpa det att utvecklas (Fornell & Wernefelt 1988). 

De anställda i frontlinjen tenderar emellertid att inte dela denna uppfattning; de ser den klagande 

kunden som en fiende, inte minst om de själva är orsak till klagomålet (Michel, Bowen & Johnston 

2009). 

Wirtz och Jergen (2016) talar om motivationens betydelse för de anställdas prestation och 

menar att feedback- och belöningssystem bör användas för att motivera personalen till ett gott 

arbete. Andra faktorer, som de anställdas uppfattning av sina arbetsuppgifter samt formulering av 

tydliga mål ökar de anställdas motivation på jobbet, vilket kan minska deras stress och öka deras 

lojalitet till företaget (Bowen & Johnston 1999; Frey, Bayón & Totzek 2013; Wirtz & Jerger 2016) . 

En implementering av bonussystem, där gott arbete belönas, genererar en långvarig effektivitet och 

motivation bland de anställda (Hansen, Smith & Hansen 2002). Motivation genom fokus på 

arbetets innehåll kan uppnås då de anställda upplever arbetet som meningsfullt (Frey, Bayón & 

Totzek 2013; Wirtz & Jerger 2016).  

Personal behöver inte belönas för att registrera klagomål om organisationen i stället har en 

kultur där misstag tillåts i en ”no-blame” culture, där klagomål ses som en normal och positiv del av 

organisationen (Johnston & Mehra 2002). I Johnston och Mehras resultat är det dock finansiella 

belöningar som åsyftas, varför det inte kan uteslutas att andra incitamentssystem kan vara 

tillämpliga. Schlesinger och Heskett (1991) framhåller även de, att även om anställda inte 
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nödvändigtvis vill ha ekonomiska belöningar, vill de ha uppföljning och utvärdering av sin 

arbetsinsats. 

Bitner, Booms och Tetreault (1990) menar att de anställdas möjlighet, alternativt villighet till 

att hjälpa en kund eller hantera dennes problem påverkar den nivå av kundnöjdhet som uppstår 

vid mötet mellan dem. Det är därför viktigt att ge personalen auktoritet och incitament att agera i 

en situation där skäl till klagomål uppstår, något som Berger (2015) också konstaterar i en studie av 

klagomål på den polska försäkringsmarknaden. I studien beskrivs situationen som att de anställda 

i frontlinjen inte får ta några beslut utan att dryfta dem med ledningen först. Att ge personalen mer 

handlingskraft kan ske genom att mer arbete inom serviceorganisationer läggs på att utveckla 

förmågan av att ta emot och hantera kunders klagomål, genom att bland annat träna och bemyndiga 

frontlinjen av anställda (Hart, Heskett & Sasser 1990). Denna syn delas även av Boshoff och Allen 

(2000) som i sina studier påvisar vikten av de anställdas uppfattning och attityd till arbetet. De 

menar att chefer måste försäkra sig om att de anställda är fullt bemyndigade till att kunna hantera 

kundernas problem samt att de blir rättvist belönade för arbetet, då det påverkar deras motivation 

till att utföra en lyckad service recovery. 

Även om de delar uppfattningen att bemyndigande av anställda kan ge fördelar som snabbare 

service och mer entusiastisk personal, lyfter Bowen och Lawler (1992) fram att dessa fördelar inte 

kommer utan vissa nackdelar. De menar att kunder väntar sig ett likartat bemötande oavsett vilken 

anställd de möter, något som kompliceras om varje anställd tillåts fatta beslut efter eget tycke. 

Dessutom kan de beslut de anställda fattar på egen hand vara dåliga, vilket kan orsaka allvarliga 

problem för företaget. 
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2.1.2 Motivation 

2.1.2.1 Tabell över viktiga bidrag till forskning inom motivation 

Tema År Författare Verk Perspektiv 

Behovsteori 1943 Abraham H. Maslow A theory of human 
motivation 

Motivation uppstår av 
behov som uppfylls 
kronologiskt. 

 1959 Frederick Herzberg The motivation to work Människors motivation 
bestäms av hygienfaktorer 
och motivationsfaktorer. 

Förväntansteori 1964 Victor H. Vroom Work and motivation Motivation beror på hur 
värdefull belöningen är, 
hur lätt belöningen kan 
nås och sambandet mellan 
arbete och belöning. 

 1967 Edward E. Lawler & 
Lyman W. Porter 

The effect of performance 
on job satisfaction 

Betydelsen av interna 
respektive externa 
belöningar. 

 1986 Adrian Harrel & Michael 
Stahl 

Additive information 
processing and the 
relationship between 
expectancy of success and 
motivational force 

Förväntade belöningar har 
en stor betydelse för 
motivationen.  

 2006 Piers Steel & Cornelius 
J. König 

Integrating theories of 
motivation 

Belöningar som infaller 
snart ger större 
motivation än belöningar 
som dröjer. 

Tabell 2: Forskning om motivation 

2.1.2.2 Historik 

Människors relationer till sina arbetsplatser har varit ett ämne för studier så länge som det har 

funnits arbetsplatser och människor som arbetat på dem. Ursprungligen lades betoningen på att 

undersöka hur väl arbetstagare passar med sina organisationer genom att undersöka hur människor 

väljer yrke, och hur organisationer väljer människor. I början av 1900-talet, i takt med att den 

moderna psykologin växte fram, ökade intresset för de motivatoriska aspekterna som påverkar 

människors arbetsliv. Då påbörjades studier om varför människan arbetar, vilket då förklarades 

som ett underliggande behov hos människor: Att arbeta (Vroom 1995). Tidigare teorier, bland 

andra Maslows behovspyramid (1943) och Herzbergs tvåfaktorteori (lanserad 1959 och beskriven 

av Alvesson & Kärreman 2012) beskriver motivation som ett tillstånd; en person kan enligt dessa 

teorier vara motiverad om vissa kriterier är uppfyllda, månde de vara ett steg i behovspyramiden 

enligt Maslow, eller hygien- och motivationsfaktorer enligt Herzberg. Ingen av dessa teorier, som 

traditionellt anses tillhöra behovsteori (Jacobsen & Thorsvik 2008), förklarar individers vilja att 

utföra enskilda handlingar. 

2.1.2.3 Förväntansteorin 

Förväntansteorin lanserades 1964 av Vroom för att undersöka individers attityder och mål  i 

enskilda handlingar, och har sedan dess tillämpats som ett verktyg för att studera arbetsmotivation. 
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Vroom (1995) beskriver samtida uppfattningar om motivation som sprungna ur hedonismen, som 

etablerades av filosofer i det antika Grekland. Deras antagande grundar sig i att människor strävar 

mot njutning och från smärta. I varje situation där ett val mellan olika alternativ uppstår, kommer 

individen att välja det handlingssätt som bringar mest njutning och minst smärta. På så sätt, genom 

att betona vikten av att förstå individens förväntningar, skiljer sig förväntansteorin från den teori 

som framlades av bland andra Maslow (1943) där motivation uppstår som ett resultat av behov. 

Vroom (1995) föreslog att människors beteende och mål på arbetsplatsen var mer komplicerade 

än vad som kunde förklaras genom att enbart analysera människors behov. I stället behöver flera 

olika individuella faktorer analyseras för att förstå anställdas prestation, såsom: Personlighet, 

skicklighet, kunskap, erfarenhet och färdigheter. Teorin gör antagandet att människor kan vara 

motiverade om: 

1. Det finns en positiv korrelation mellan ansträngning och prestation. 

2. En god prestation leder till en åtråvärd belöning. 

3. Belöningen tillfredsställer ett viktigt behov. 

4. Önskan att tillfredsställa behovet är tillräcklig för att göra ansträngningen värd mödan. 

Den tredelat multiplikativa modellen är uppdelad i följande: 

• Förväntan (Expectancy) 

Uppskattningen av sannolikheten att ansträngningar kommer att resultera i uppfyllandet av 

önskade mål. Den beskrivs som förhållandet mellan ansträngning och prestation (effort-performance). 

Denna bedömning formas av individens tidigare erfarenheter, personlighet och självförtroende. 

• Instrumentalitet (Instrumentality) 

Uppskattningen av sannolikheten att bli belönad om det önskade målet uppnås, och beskriver 

således förhållandet mellan resultat och belöning (performance-outcome). En hög instrumentalitet 

innebär att individen ser en tydlig relation mellan ett uppnått resultat och en utdelad belöning. 

• Valens (Valence) 

Uppskattningen av den förväntade graden av tillfredsställelse för individen. En viktig skillnad som 

görs mellan begreppen valens och värde är följande: Där valens är ett mått på den förväntade 

tillfredsställelsen är värde ett mått på det verkliga värdet av densamma. 

Modellen ser då ut som följer: 

Förväntan * Instrumentalitet * Valens = Motivationens styrka 

Figur 1: Förväntansteorins formel 

Tillsammans kan dessa faktorer bidra till att uppskatta motivationens styrka. 
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Frågan om en multiplikativ modell bäst förklarar styrkan i motivationen studerades av Harrel 

och Stahl (1986), som kom fram till att människor snarare bearbetar begreppen valens, 

instrumentalitet och förväntan additivt. Författarna påvisar detta med att individer uppvisar en hög 

grad av motivation även där förväntan om framgång är mycket liten så länge valensen är hög, och 

att en ökning av förväntan inte ökade motivationens styrka proportionerligt. I stället är ökningen 

av motivationen avtagande i takt med att förväntan stiger. Harrel och Stahl (1986) motiverar en 

additiv modell med att en handlings valens, av studiens resultat att döma, har större påverkan för 

motivationen än dess förväntan. I studien förklarar de också att de ändå tror att modellen har ett 

värde som ett konceptuellt verktyg, eftersom författarna delar uppfattningen att förväntan och 

valens kan förklara motivation. 

Förväntansteorin har kritiserats av bland andra Lawler och Porter (1967) för att inte explicit 

förklara skillnaden mellan handlingar och resultat, samt otillräckligt beskriva skillnaden mellan de 

olika förväntningar som finns. De anser inte heller att förhållandet mellan tillfredsställelse och 

prestation förklarades tillräckligt. Lawler och Porter lyfter i samma artikel fram skillnaden mellan 

externa belöningar (lön, befordran, ledighet, förmåner) och interna belöningar 

(självförverkligande). De beskriver vidare hur externa belöningars korrelation med prestation är 

relativt svag då prestationer är svåra att mäta och utdelningen av lön också är beroende av flera 

andra faktorer än en enskild prestation. Det motsatta gäller interna belöningar, som den anställda 

tilldelar sig själv som belöning för en god prestation. Interna belöningar är på så sätt ett resultat av 

färre störande moment och är därför mer direkt länkade till goda prestationer. Denna kritik innebär 

inga motsättningar mot modellen, utan en av Lawler och Porter ansedd nödvändig justering. 

Ytterligare justeringar av förväntansteorin har föreslagits av Steel och König (2006) där de 

bland annat framhärdar att tidsaspekten är avgörande för hur människor värderar belöningar. 

Normalt värderas belöningar som kan förväntas att utdelas inom en snar framtid högre än de 

belöningar som dröjer, även om de nominellt vore desamma. Även med denna justering är 

förväntansteorin fundamental för att analysera motivation. 

 Sammanfattning av litteraturstudie 

I detta kapitel har teorier rörande best practice inom klagomålshantering och service recovery, som 

ett samlingsbegrepp av customer recovery, process recovery och employee recovery, diskuterats. 

Vidare har teorier om motivation och förväntansteori presenterats och förklarats. I strävan mot att 

förklara skillnaden mellan teori och praktik i området klagomålshantering har vi undersökt hur den 

i dag rådande teorin inom best practice ser ut. På så sätt har vi grundlagt ett teoretiskt fundament 

från vilket vår forskning tar ansats från, för att sedan jämföra med rådande praktik. 
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Teorin i området klagomålshantering beskriver hur denna verksamhet är viktig för 

kundnöjdheten (Boshoff 1997) och en process där klagomål hanteras och konsumenter vinns 

tillbaka (Johnston 2001). Emellertid kan enligt Boshoff (1997) inte ett misstag fullständigt 

repareras, men dess skadliga verkan kan lindras. 

Begreppet customer recovery behandlar hur organisationer återhämtar relationen till kunden 

efter att missnöje uppstår. Ett antal personliga egenskaper beskrivs avgöra om kunden har upplevt 

ett gott bemötande från personalen (Gruber, Szmigin & Voss 2006). Det är också viktigt att 

personalen kan visa förståelse och be om ursäkt till kunden för misstag (Gruber 2011). Kunderna 

uppskattar också snabbhet och en mänsklighet i bemötandet (Johnston & Mehra 2002). 

Process recovery beskriver hur företag kan utnyttja klagomålsarbetet till att genomföra 

preventiva åtgärder för att förhindra framtida missnöje, vilket beskrivs som viktigare än att 

återhämta enskilda kunders förtroende och nöjdhet (Stauss 1993; Johnston 2001; Johnston & 

Michel 2008). 

Employee recovery innebär att klagomålshantering är lika viktigt för anställda i frontlinjen som 

det är för kunden (Bowen & Johnston 1999; Johnston & Michel 2008; Michel, Bowen & Johnston 

2009). Inom begreppet internmarknadsföring (Grönroos 1994) kan anställda ses som internkunder 

och deras arbetsuppgifter som interna produkter respektive tjänster. Givet detta perspektiv är det 

nödvändigt analysera hur motiverade anställda är till att delta i klagomålsarbetet. 

Förväntansteorin (Vroom 1995) är den modell som vi använder för att analysera en individs 

motivation. Den anger motivationens styrka som en produkt av valens, instrumentalitet och 

förväntan. Den kritik som har riktats mot modellen har resulterat i ett antal föreslagna justeringar, 

som har framlagts av Lawler och Porter (1967) rörande värdet av interna respektive externa 

belöningar samt av Steel och König (2006) som föreslog tidsaspekten som faktor för att bedöma 

belöningens valens. 

En reflektion kan göras över litteraturen som rör best practice inom klagomålshantering ; 

generellt görs antaganden om de anställda och deras motivation som är i linje med teori Y 

(McGregor, D. 1957). En välfungerande organisation består enligt litteraturstudien av bemyndigade 

anställda som har kunskap, kompetens och lust att delta i klagomålsarbetet. För vår studie är det 

således intressant att se om organisationerna själva präglas av teori Y, eller dess motsats, teori X. 

Enligt den senare förväntas inte anställda besitta egenskaper som kunskap, kompetens eller särskilt 

lust att arbeta, i stället motiveras de av belöningssystem som ett slags morot och piska (McGregor, 

D. 1957). 
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Vårt vetenskapliga forskningsbidrag blir att med hjälp av förväntansteorin identifiera och 

beskriva de faktorer som motiverar personal att registrera klagomål. Genom en djupare insikt i de 

anställdas motivation kan best practice inom klagomålshantering utvecklas. 

 Tillämpning och modeller utformad för studien 

I undersökningen är förväntansteorin som etablerades av Vroom (1995) grunden för att analysera 

motivationen bakom att registrera klagomålsärenden och hantera dessa. Detta är ett val som har 

gjorts med avsikt att analysera motivation till enskilda handlingar, för vilken förväntansteorin av 

oss ses som den lämpligaste förklaringsmodellen. Således studeras de anställdas motivation till att 

registrera och hantera kundklagomål genom att tillämpa begrepp såsom förväntan, instrumentalitet 

och valens. Vi kommer också att ta hänsyn till den kritik som har riktats mot modellen (Lawler & 

Porter 1967; Harrell & Stahl 1986; Steel & König 2006). 

Den kritik som har riktats mot modellens multiplikativa natur (Harrell & Stahl 1986) är tagen 

i beaktande. Vår avsikt i denna studie är emellertid inte att kvantifiera faktorerna i modellen, utan 

att identifiera, beskriva och förstå dem. 

2.3.1 Modell för best practice inom klagomålshantering 

 

Figur 2: Modell för best practice inom klagomålshantering 

Med denna modell avser vi utvärdera hur klagomålshanteringen i branschen uppnår best practice, 

som vi vill beskriva som skärningspunkten mellan customer recovery, process recovery och 

employee recovery. När arbetsrutinen omfattar dessa tre processer återhämtas kundrelationen, får 

den anställde uppföljning och organisationens tjänster utvecklas. Normalt råder det enligt Michel, 

Employee 
recovery

Customer 
recovery

Process 
recovery
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Bowen och Johnston (2009) motsättningar mellan dessa tre processer, vilket leder till svårigheter 

att uppfylla alla samtidigt. Med denna modell kan vi undersöka hur organisationers praktik förhåller 

sig till best practice. 

Vår uppfattning efter genomförd litteraturstudie är att personal behöver motiveras till att 

utföra sitt arbete inom klagomålshantering genom processer inom employee recovery. Det är först 

när anställda är motiverade till att delta i process recovery och customer recovery som best practice 

kan uppnås. För att analysera motivationens styrka hos de anställda tillämpar vi de begrepp som 

har formulerats genom förväntansteorin: Förväntan, instrumentalitet och valens. För vår studie 

kan dessa begrepp illustreras som följer: 

Förväntan: Kan den anställde registrera klagomål? Kan den anställde hantera missnöjda kunder? 

Instrumentalitet: Blir den anställde belönad alternativt bestraffad om denne registrerar eller inte 

registrerar klagomål? Blir den anställde belönad alternativt bestraffad av att hantera missnöjda 

kunder? 

Valens: Är den förväntade belöningen alternativt bestraffningen stor eller liten? Blir den anställde 

tillfredsställd av resultatet? 

Sammantaget ger detta ett mått på motivationens styrka, som vi i denna studie ämnar 

undersöka som en möjligt förklarande faktor till hanterande av klagomål. 

  



 

19 
 

3 Metodologi och metod 

 

Detta avsnitt behandlar den vetenskapliga metod som tillämpas för att besvara vår forskningsfråga. I avsnittet 

beskriver vi också studiens ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden samt en presentation av det  

tillvägagångssätt som används i studien. 

 

 Forskningsfråga och syfte 

För att besvara våra forskningsfrågor ”Hur påverkar motivationen de anställdas arbete gällande 

klagomålshantering” samt “Hur kan de anställdas motivation bidra till att förklara skillnaden mellan 

teori och praktik i klagomålshantering?” har vi utgått från tidigare forskning om 

klagomålshantering (Fornell & Westbrook 1984; Hart, Heskett & Sasser 1990; Reichheld 1993; 

Boshoff 1997; Johnston 2001; Gruber, Szmigin & Voss 2006) samt förväntansteori (Lawler & 

Porter 1967; Harrell & Stahl 1986; Vroom 1995; Steel & König 2006). Studien ämnar till att bidra 

med kunskap om varför praktiken skiljer sig ifrån best practice gällande klagomålshantering. För 

att kunna göra detta har en kvalitativ studie utförts för att undersöka motivationen hos de anställda 

som arbetar i direktkontakt med kunderna och som har hand om klagomålshanteringen i en 

organisation. 

 Operationalisering 

Våra övergripande forskningsfrågor formulerades i syfte att studera motivationens påverkan av de 

anställdas klagomålshantering samt att undersöka hur motivation kan bidra till att förklara 

skillnaden mellan best practice och aktuell praktik i klagomålshantering. För att besvara dessa frågor 

utformade vi ett antal undersökningsfrågor. Dessa frågor utgjorde redskap för upptäckter och 

hjälpte oss att bibehålla tydlighet och fokus (Agee 2009). De var vidare utformade på ett sådant 

sätt att de skulle kunna besvaras genom vår studie. Undersökningsfrågorna är formulerade som 

följer: 

1. Vad motiverar en anställd till att hantera klagomål? 

2. Vad demotiverar en anställd till att hantera klagomål? 

3. Hur motiverar organisationen sina anställda till att hantera klagomål? 

De första två frågorna ämnade undersöka den del i forskningen som vi menar ännu inte har 

diskuterats, nämligen vad de anställdas motivation har för roll i arbetet med klagomålshantering. 

Genom att ta reda på vad som motiverar samt demotiverar en anställd till att registrera klagomål 

hoppades vi kunna förstå hur detta påverkar deras arbete och om det kan bidra till att förklara den 
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existerande skillnaden mellan teori och praktik i svenska försäkringsbolag. Den tredje 

undersökningsfrågan avsågs att tillsammans med de första två fördjupa vårt svar till forskningsfråga 

nummer två, nämligen genom att identifiera de faktorer som motiverar alternativt demotiverar en 

anställd till att registrera klagomål. Sålunda kunde den bidra till att förstå hur organisationer kan 

använda sig av dessa faktorer för att få den rådande praktiken att till en högre grad efterlikna best 

practice.  

 Vetenskapsteoretiskt synsätt 

Inom förväntansteorin, som beskriven av Vroom (1995), läggs betoningen inte på de faktiska 

ansträngningarna som en person företar sig eller de belöningar som erhålls, utan individens 

förväntan om dessa. För att kunna analysera en persons förväntningar är det nödvändigt att tolka 

världen utifrån den personens perspektiv, då förväntningar av sin natur är personliga och 

subjektiva. Vi tillämpade därför det kvalitativa paradigmets verklighetsuppfattning, vilket är den 

ontologiska synen på verkligheten som en konstruktion av de människor som lever däri 

(Deshpande 1983). Som en del av den idealistiska idévärlden gör det kvalitativa paradigmet 

antagandet att det inte finns en social verklighet oberoende från våra sinnen (Sale, Lynne & Brazil 

2002; Slevitch 2011). Detta innebär i sin tur att vi endast kan beskriva saker och ting på det sätt 

som vi tolkar dem på, och inte så som de egentligen är (Slevitch 2011). I stället är verkligheten ett 

resultat av den kontext i vilken den är konstruerad, och varierar från individ till individ.  

Således anser vi det nödvändigt att utgå från en interpretativ epistemologi. I avsaknad av en 

objektiv verklighet är det viktigt att ta del av de beskrivningar av fenomenet kundklagomål som vi 

kan finna. Då vår avsikt var att både beskriva och tolka den situation som klagomålshanterare 

upplever var en metodologi grundad i hermeneutik och fenomenologi tillämplig (Laverty 2003) för 

att undersöka de sociala faktorer som orsakar kausala samband för de anställdas motivation. Den 

kvalitativa metodansats vi har tillämpat är därför interpretativ fenomenologisk analys, IPA, för att 

få djupa insikter om enskilda individers upplevelser (Back & Berterö 2015). 

Det post-positivistiska forskningsparadigmet ämnar till att förklara varför saker och ting sker 

och varför människor agerar som de gör. Detta synsätt centreras kring människan i hennes 

vardagliga verksamhet samt hennes värderingar. Avsikten med forskning inom det post-

positivistiska paradigmet är bland annat att upptäcka och belysa underliggande strukturer och 

mönster (McGregor, S. L. T. & Murnane 2010). Detta paradigm är förenligt med vårt 

forskningsområde då studien undersöker de anställdas motivation bakom deras beslutstagande och 

agerande. Detta kan ses som en tolkning av de underliggande strukturer som McGregor, S. L. T. 

och Murnane (2010) beskriver i det post-positivistiska paradigmet eftersom det är en drivande 

faktor som hjälper oss förstå varför de anställda agerar eller inte agerar som de gör.  
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 Forskningens infallsvinkel 

Med en utgångspunkt i tidigare teori som prövas mot rådande praktik är detta ett exempel på en  

abduktiv studie, där den bästa förklaringen för de rådande förhållandena söks genom att tolka teori 

och data, och förklara ett problem som nuvarande teori inte har ett svar på (Ketokivi & Mantere 

2010; Bryman & Bell 2015). Detta återkopplar till den hermeneutiska cirkeln, i vilken förståelse ses 

som en kontinuerlig dialog mellan data och forskarens förförståelse (Laverty 2003; Bryman & Bell 

2015). Genom en abduktiv studie framläggs en hypotes, för att sedan undersöka empiriska data 

(Fejes & Thornberg 2015); är det genom motivation, tolkad med hjälp av Vrooms (1995) modell, 

som skillnaden mellan teori och praktik i klagomålshantering kan förklaras? För att dra slutsatser 

om den med teorin utformade modellens lämplighet som förklaringsfaktor krävdes att vi studerade 

empiriska data, för att med tolkningen av denna skapa ny teori (Alvesson & Kärreman 2007). 

 Metod 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av ett mindre strukturerat tillvägagångssätt då det är 

intervjuobjektens personliga åsikter och värderingar som ska belysas. Till skillnad från kvantitativa 

intervjuer är stilen i det kvalitativa tillvägagångssättet friare, i syfte att låta den intervjuades egna 

upplevelser träda fram. Därför är det också vanligt att frågorna och upplägget för intervjun varierar 

för de olika momenten för att bäst anpassas efter intervjupersonens situation (Back & Berterö 

2015; Bryman & Bell 2015). Med anledning av studiens idealistiska karaktär ansåg vi att intervjuns 

flexibla och anpassningsbara egenskaper var den bäst lämpade metoden för vår undersökning 

(Bryman & Bell 2015). 

I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi har berört ett 

antal förutbestämda teman under intervjuns gång där den intervjuade fått svara fritt utifrån sina 

egna erfarenheter (Bryman & Bell 2015). Därigenom har vi låtit våra intervjuobjekt själva formulera 

sina tankar om klagomålshantering och motivation, utan att placera dessa begrepp hos dem själva, 

och därmed riskera att färga deras reflektioner med vår egen förkunskap. 

För utförandet av intervjuerna utgick vi i första hand från fysiska intervjuer där vi personligen 

träffade respondenterna. I den mån detta inte varit möjligt, exempelvis då våra intervjuobjekt 

befunnit sig på annan ort, utgick vi i stället från telefonintervjuer. Trots att telefonintervjuer som 

intervjumetod inte är särskilt beprövade inom kvalitativ forskning så menar Bryman & Bell (2015) 

att det finns en del fördelar med denna metod, bland annat att de är effektiva sätt att intervjua 

personer som annars är svåra att nå. Nackdelar med telefonintervjuer är att de inte är lämpliga för 
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att ställa frågor av känslig karaktär (Bryman & Bell 2015). Emellertid är det vår uppfattning att våra 

frågor inte uppfattades som känsliga för intervjuobjekten. 

3.5.2 Urval 

Enligt underlag framtaget av Svensk Försäkring (2017), som är de svenska försäkringsföretagens 

branschorganisation, framgår det att de fyra största försäkringsbolagen i Sverige (gällande 

sakförsäkringar och baserat på premieinkomst) är Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Folksam 

och Trygg-Hansa. Vi har av denna anledning valt att studera klagomålshanteringen i dessa bolag då 

vi anser att de som ledande aktörer ger en bra representation av den rådande situationen. Vi har 

dessutom undersökt Gjensidige, en mindre aktör på marknaden, för att tillföra ytterligare ett 

perspektiv. 

I dessa organisationer har vi intervjuat dels ledningspersonal som är ansvarig för 

klagomålshantering, dels de anställda som har till arbetsuppgift att utföra detta arbete. Urvalet är 

medvetet subjektivt och gjort för att personer med relevant bakgrund ska intervjuas (Dahmström 

2011). Även om vårt intervjuobjekt med erfarenhet från Gjensidige inte längre arbetar inom den 

organisationen, anser vi hennes erfarenheter inom klagomålshantering som ett viktigt bidrag till 

studien, då vi ämnade diskutera övergripande fenomen inom branschen, snarare än enskilda 

företeelser i respektive företag. 

Längden på våra intervjuer har varierat. De som gjordes i inledningen av vår datainsamling var 

längre, vilket berodde på att vi försökte bygga upp en bild av försäkringsbranschen i stort. Genom 

vårt arbete fick vi en ökad insikt i vilka frågor som var relevanta för vår studie, vilket gjorde att vi 

kunde rikta intervjuerna till att behandla just de områden vi ville undersöka. Därför ställde vi färre 

och mer specifika frågor. De intervjuer som har gjorts med skadereglerare är kortare än de övriga, 

vilket till viss del beror på det ansträngda schema som dessa anställda har. Detta kan påverka djupet 

i den beskrivning av verkligheten som vi har tagit del av. I gengäld har de skildrat situationer som 

bekräftar varandra. 
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3.5.3 Intervjuobjekt 

Objekt Företag Roll Forum Plats Tid Datum 

Leif 

Holmberg 

Trygg-Hansa Klagomålsansvarig Fysiskt 

möte 

Trygg-Hansas 

kontor 

64 min 2018-04-

17 

Johan 

Ohlsson 

If Klagomålsansvarig Fysiskt 

möte 

Ifs kontor 56 min 2018-04-

24 

Ivan 

Yankoulofski 

Trygg-Hansa Klagomålshandläggare Telefon Ej tillämpligt 21 min 2018-04-

26 

Amanda 

Sivebro 

Länsförsäkringar 

Stockholm 

Skadereglerare Fysiskt 

möte 

Länsförsäkringar 

Stockholms 

kontor 

22 min 2018-05-

04 

Caroline 

Hartung 

Länsförsäkringar 

Stockholm 

Skadereglerare Fysiskt 

möte 

Länsförsäkringar 

Stockholms 

kontor 

18 min 2018-05-

07 

Hoda Merei Gjensidige F.d. klagomålsansvarig Telefon Ej tillämpligt 29 min 2018-05-

09 

Elisabet 

Friman 

Lilliehorn 

Folksam Klagomålshandläggare Fysiskt 

möte 

Folksams kontor 30 min 2018-05-

14 

Tabell 3: Lista över intervjuade personer 

 Källkritiska hänsynstaganden 

Då vi i vår studie utgår från den kvalitativa uppfattningen att den verklighet som människor verkar 

i är en social konstruktion, var det nödvändigt att utgå från en syn på källkritik som inte är rotad i 

kvantitativ forskning. Därför tillämpade vi inte begrepp som validitet eller reliabilitet. I stället 

utvärderades studiens trovärdighet utifrån följande begrepp: Trovärdighet, överförbarhet, rimlighet 

och bekräftelsebarhet (Bryman & Bell 2015). 

3.6.1 Trovärdighet 

För att förvissa oss om att vi på ett korrekt sätt har uppfattat den sociala verkligheten som beskrivs 

för oss av de personer vi intervjuar tillämpade vi respondentvalidering. I denna metod ingår att 

delge de resultat som vi finner i studien med intervjuobjekten, för att sedan bekräfta med dem om 

vi har fått en korrekt återgivning av deras verklighet, eller om det finns invändningar mot och 

eventuella tillägg av innehållet. 

3.6.2 Överförbarhet 

Genom att i största möjliga mån beskriva den upplevda verkligheten inom klagomålshantering så 

detaljrikt som är möjligt för denna studie, är vår förhoppning att framtida studier kan använda våra 

resultat, även om de inte i sig själva nödvändigtvis är möjliga att reproducera. Vi har strävat mot 
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att kommande studiers forskare själva ska kunna göra uppfattningen av vår studies överförbarhet 

på deras enskilda fall med hjälp av den detaljrikedom med vilken vi beskriver situationen i vårt 

studieobjekt, den svenska försäkringsbranschen. Med respondenternas tillåtelse har deras namn 

och yrkesroll använts i studien, vilket ger läsaren en större möjlighet att själv bilda en egen 

uppfattning av resultaten. 

3.6.3 Tillförlitlighet 

Under hela arbetets gång har samtliga underlag dokumenterats. De data som vi har samlat in finns 

tillgänglig för granskning, om sådan skulle önskas. Detta innefattar fullständiga inspelningar och 

transkriberingar av de intervjuer vi har genomfört, och fullständiga underlag för hur vårt arbete har 

fortskridit under processen. Genom tillåtelse att använda våra intervjuobjekts namn kan deras citat 

bekräftas. 

3.6.4 Bekräftelsebarhet 

Vi har i denna studie skrivit i god tro. Den förförståelse vi har haft om motivationen till 

klagomålshantering, i och med att Törnsten själv verkar i detta område, har ständigt omvärderats i 

den hermeneutiska cirkeln mot förståelse av motivationen hos de anställda som arbetar med 

klagomålshantering. I avsaknad av en fullständig objektivitet har vår avsikt ändå inte varit att driva 

en uppfattning eller teori, utan att öka förståelsen om detta område av forskningen. 

 Forskningsetisk reflektion 

Studien har genomförts enligt de föreskrifter som av Vetenskapsrådet anges som god forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017). Intervjuobjekten har tillfrågats om de vill framträda med namn och 

yrkesroll, och har också fått ge sitt medgivande till att under intervjun bli inspelade för att vi på så 

sätt kan sammanställa data från intervjutillfällena. Intervjuobjekten har därefter givits möjlighet att 

själva läsa igenom transkriberingen för att kunna komma med invändningar mot eller synpunkter 

om innehållet. Att Törnsten själv är verksam inom ett av försäkringsbolagen på den svenska 

marknaden har respondenterna blivit informerade om, tillika förvissade om att resultaten enbart 

kommer att användas i ett akademiskt sammanhang. 

 Bearbetning av intervjumaterial 

Vi har för vår analys av det insamlade intervjumaterialet tillämpat den metod som rekommenderas 

av Back och Berterö (2015) inom ramen för interpretativ fenomenologisk analys. Detta innebär att 

vi i samtliga intervjuer har försökt att undersöka fenomen som customer recovery, process recovery, 

employee recovery, förväntan, instrumentalitet samt valens. Vi har transkriberat samtliga intervjuer och sökt 

efter uttalanden som kan fördelas inom något av de tidigare angivna begreppen. Sedan har dessa 
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uttalanden arrangerats i kluster i tabeller, där de kan bidra till att skapa en bild av den aktuella 

situationen inom klagomålshantering i svenska försäkringsbolag. Vi har inte analyserat de enskilda 

bolagens klagomålshantering i sig, utan undersökt generella fenomen och mönster som är 

övergripande för branschen. 

  



 

26 
 

4 Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras först en kort redogörelse av hur klagomålsprocesserna i varje undersökt företag ser ut. 

Därefter följer det material som vi har sammanställt under våra intervjuer, syntetiserade i teman för att göra dem 

överblickbara och möjliggöra förståelse av dem. 

 

 Klagomål i Länsförsäkringar Stockholm 

En missnöjd kund kan kontakta sin handläggare, eller en kollega på samma avdelning. Där försöker 

de anställda att i första hand undersöka orsaken till kundernas missnöje, och förklara beslut eller 

eventuella missförstånd. Om det därefter krävs en åtgärd registreras klagomålet i ett datorsystem, 

som sedan följs upp av chef och som kan sammanställas av klagomålsansvarige.5 

 Klagomål i If Skadeförsäkringar 

Kunden ringer in till försäkringsbolaget och får förklara sitt missnöje till en anställd. Denna person 

ska sedan i den mån de kan försöka lösa kundens problem och förklara det som kan ha 

missförståtts. Är kunden ännu inte nöjd och vill gå vidare med sitt ärende så ska denne kontakta 

kundombudsmannen. Dock måste kunden alltid ha ett slutligt beslut i skadeärendet för att kunna 

gå vidare. Ansvaret för att gå vidare i ärendet ligger också alltid hos kunden som blir informerad 

om vad nästa steg är. Handläggaren är på så sätt frånkopplad ifrån registreringsprocessen och ska 

endast hantera problemet i själva samtalet med kunden samt informera om vad nästa steg är om 

kunden ännu inte är nöjd.6 

 Klagomål i Folksam 

Kunden kontaktar Folksam via telefon och får i samtal med medarbetare förklara sitt missnöje. 

Medarbetaren hanterar kundens missnöje i samtalet i den mån det går och rapporterar sedan vad 

som sades alternativt gjordes i ett datasystem. Även om problemet löstes ska medarbetaren 

anteckna detta i systemet. Det är i första hand handläggaren själv som ska åtgärda problemet som 

kunden upplever, om detta inte är möjligt går ärendet vidare till  chef och kundombudsman. Är 

kunden ändå inte nöjd, informeras denne om möjligheten att gå vidare till Allmänna 

reklamationsnämnden och domstol.7 

                                                 
5 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
6 Johan Ohlsson, klagomålsansvarig If, intervju den 24 april 2018. 
7 Elisabet Friman Lilliehorn, klagomålsansvarig Folksam, intervju den 14 maj 2018.  
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 Klagomål i Trygg-Hansa 

Kunden kontaktar försäkringsbolaget via samtal eller webben och får i ett samtal med en anställd 

förklara sitt missnöje. I detta samtal får den anställda försöka uppfatta om missnöjet innebär ett 

missförstånd som går att lösa i samtalet eller om det är ett klagomål som ska registreras. Om 

missnöjet uppfattas som ett missförstånd så hanteras detta direkt i samtalet så att kunden åter blir 

nöjd, varpå ärendet avslutas. Om missnöjet i stället uppfattas som ett klagomål så finns ett 

datasystem där de anställda har möjlighet att registrera detta klagomål, vilket sedan hamnar hos en 

handläggare som tar vidare ärendet.8 Dock uppmuntras de anställda att rapportera klagomålet till 

en chef som sedan lägger in det i systemet i stället för att själva göra det. Meningen här är att 

cheferna anser att de anställda bör fokusera på själva hanteringen av kunderna i samtalet och 

överlåta rapporteringen till cheferna då dessa besitter mer kunskap inom detta område.9 

 Klagomål i Gjensidige 

Under den tid vårt intervjuobjekt arbetade på Gjensidige saknades ett övergripande system för 

klagomålsregistrering. Anställda hänvisade missnöjda kunder till klagomålsansvarige för att 

återhämta kundrelationen, men ingen uppföljning gjordes efter att åtgärder hade vidtagits.10  

 Syntetiserade teman 

Vi presenterar intervjumaterialet i tabeller, där sammanhörande citat har arrangerats i kluster och 

givits en kort beskrivning av vilket tema vi tycker beskriver uttalandet. En reflektion av detta 

material presenteras därefter under tillhörande tabell. 

  

                                                 
8 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
9 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
10 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju 9 maj 2018. 
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4.6.1 Customer recovery 

Tema Citat 

Anställdas 

huvuduppgift 

”Vår vision, att det är här nere på first line som man tar hand om klagomål, där har man 

också en dialog med kunden.”11 

Hindra eskalering ”Det är ju målsättningen att så tidigt som möjligt egentligen hantera klagomålet, stoppa 

dem så fort som möjligt och vår erfarenhet är att om man inte tar det på allvar, så kommer 

det att eskalera, och plötsligt klagar kunden på mer än det som var från början.”12 

Customer recovery 

prioriteras framför 

process recovery 

”Vi förstår att vi har missat att registrera X antal skador och klagomål här, vi kan leva med 

det just nu därför att vi ser väldigt tydligt vad det beror på och vi ser också att vi har jobbat 

med att åtgärda det här, och i relation mellan vad är viktigast att göra när vi inte hinner med 

allting. Ja, då får man kanske prioritera att prata med kunden. Det får man vara beredd på 

att göra också och säga att, ’okej, fine, vi släpper det här ett ögonblick, för det hjälper inte, 

står det hundra människor i kö så hjälper det inte att jag sitter där och knappar in i två 

minuter och…’”13 

Hanterar det på en 

gång 

”Ja, vi har väl en rutin om kundklagomål, men oftast när jag får klagomål från en kund så 

tar jag ju och hanterar det på en gång. Jag tar diskussionen med kunden eller förklarar varför 

det är på det här viset och så vidare, och oftast tycker jag att det löser sig på det planet.”14 

Förlåta fel ”[…] så länge man kan stå för det man gjort och be om ursäkt, då förstår kunden. Då tycker 

de ’okej’, de förlåter dig.”15 

Tabell 4: Kluster om customer recovery 

Intervjuobjekten anser alla att det är i frontlinjen hos de anställda som arbetet med 

klagomålshantering börjar. I samtliga av de undersökta företagen är det på denna nivå som den 

första kontakten med kunderna sker, och ett försök till att återställa kundernas lojalitet och 

förtroende inleds. I det insamlade materialet påvisas detta genom att mycket stor vikt läggs vid att 

i första hand hantera klagomålen då företagen vill förhindra att missnöjet eskalerar genom att lösa 

problemet så snabbt som möjligt. Hanteringen sker på viss bekostnad av registreringen då 

prioriteringen av den förstnämnda innebär att registrering i många fall uteblir. I vissa fall är 

personalen inte bemyndigad eller uppmuntrad till att registrera. I Trygg-Hansa hamnar ansvaret för 

registrering hos cheferna då de anses ha viss kompetens som de anställda inte har, vilket gör dem 

mer lämpliga för utförandet av registreringen. Hanteringen sköts dock av de anställda. På If 

avskrivs de anställda likaså ansvaret för registrering och fokus hamnar återigen på hanteringen av 

kundernas missnöje. Gemensamt för alla företag är att hanteringen av kundernas missnöje präglas 

                                                 
11 Johan Ohlsson, klagomålsansvarig If, intervju den 24 april 2018. 
12 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
13 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
14 Caroline Hartung, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 7 maj 2018.  
15 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju 9 maj 2018. 
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av snabbhet, men även lyhördhet. De anställda identifierar vikten av att bemöta samt vid behov be 

om ursäkt för organisationens misstag för att kunna återställa relationen till kunden. 

4.6.2 Process recovery 

Tema Citat 

Driva förändringar ”Tricket är väl att i någon mening lyfta det därifrån. Inte nödvändigtvis flytta samtalet, det 

kan vara bra att sköta där, men att kunna dra slutsatser, kunna driva förändringar som beror 

på det här.”16 

Zero defect ”Givetvis ser jag ju att vi får så mycket klagomål till oss som möjligt, även om min vision är, 

ur kundombudsmannasynpunkt, att avveckla oss själva, det är min vision.”17 

Lärdomar ”Det är där det börjar. Registrerar inte vi varje klagomål kommer vi så klart att hantera, men 

vi kommer inte att dra lärdomar av det.”18 

Uppföljning ”Sedan har vi haft rapportering regelbundet där man gör uppföljningar på varje avdelning: 

Vad är det kunderna klagar på, vad kan vi göra för något för att förbättra processer eller 

produkter, så att vi minimerar klagomålen.”19 

Dåligt nyttjande av 

registrerade 

klagomål 

”Det lades in i systemet, och sedan var det inte mer med det. […] Ja, det var aldrig så att 

någon granskade eller så, när jag la in det var det där, det var inte så att jag hade någon lista 

eller att det registrerades någonstans att ’nu har det kommit in så här många’. Det är 

egentligen, det var aldrig någon som räknade egentligen, jag kommer ihåg att egentligen var 

det bara jag som hade koll eftersom jag satt med det hela tiden. Det var ingen som satt med 

det, det var inget efterarbete.”20 

Återförande av 

åtgärder till 

organisationen 

”Sedan försöker jag vända mig till olika grupper som skulle kunna vara intresserade av den 

här förbättringsåtgärden. När jag får svar av dem så småningom ska det återföras ut till 

organisationen igen.”21 

Tabell 5: Kluster om process recovery 

Representanterna för de undersökta företagen har i intervjuerna uppvisat en stor förståelse av 

vikten av en god process recovery. Både chefer och anställda som studerats har delat uppfattningen 

om att arbetet med klagomål inte får stanna vid hanteringen på frontlinjen, utan måste lyftas till 

högre nivåer inom företaget för att fullt kunna utnyttjas. Detta sker genom rapporteringar och 

uppföljningar till de berörda avdelningarna där information från klagomålsrapporteringarna 

sammanställts och sedan förts ut tillbaka till de anställda. Genom att göra detta strävar 

organisationerna mot att kontinuerligt förbättra processerna, så att klagomål på sikt helt kan 

undvikas. Undantaget i detta mönster är den data som samlats in av anställd på Gjensidige. Här 

                                                 
16 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
17 Johan Ohlsson, klagomålsansvarig If, intervju den 24 april 2018. 
18 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
19 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
20 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju 9 maj 2018. 
21 Elisabet Friman Lilliehorn, klagomålsansvarig Folksam, intervju den 14 april 2018.  
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tycks inte fördelarna med process recovery ha varit lika viktiga, då processen med 

klagomålshantering tog slut efter att de registrerats av intervjuobjektet. 

4.6.3 Employee recovery 

Tema Citat 

Bekräftelse ”Därför att, när det kommer sådana här saker är de väldigt måna om att de gjort ett bra 

jobb och vill ju inte att någon ska klaga på dem om de inte har gjort ett dåligt jobb så att 

säga.”22 

Medarbetaren styr inte 

över produkten 

”I någon mening så kanske det då handlar om just kommunikationen, så medarbetaren 

behöver ändra på någonting, men medarbetaren kan inte ändra på grunden. Den har 

någon annan bestämt redan, att ’nej, han får inte ersättning för det’”.23 

Attityd ”Har vi medarbetare med fel attityd så kommer vi inte vidare, hur bra policy eller rutiner 

vi har. Det gäller alltså att vi har rätt attityd.”24 

No-blame culture ”Återigen, inte primärt för att peka ut någon individ, utan för att vi ska lära oss och se vad 

är det som är, stökar till det i relationen till kunden.”25 

Inlärd hjälplöshet ”Oftast är det ju, säg att det är någon villkorsskrivning, så finns ju den av någon anledning 

och jag vet ju varför den är där, så det är inte så mycket att gå vidare med heller. Det är 

inte så att de skulle kunna göra något revolutionerande med det här klagomålet, utan jag 

försöker hantera det med kunden så att den är så nöjd som möjligt.”26 

Ignorerande av de 

interna kundernas 

behov  

”[…] och tyvärr, så handlar det inte bara om kolleger utan även om chefer som ser sina 

anställda som just robotar och skal som levererar siffror efter siffror […]”27 

Tabell 6: Kluster om employee recovery 

Den bild av klagomålsorsaker som beskrevs i de undersökta företagen är att de grundar sig i 

missförstånd orsakade av bristande kommunikation eller att kunden uttrycker missnöje över 

någonting den anställde inte kan rå för. Detta, i samband med otillräckliga eller krångliga verktyg 

för registrering samt en bristande uppmuntran till att registrera klagomål från chefer och ledning, 

resulterar i att anställda kan komma att känna viss hjälplöshet inför denna del av processen. 

De anställda delar dessutom inte uppfattningen om klagomål som en tillgång och möjlighet till 

förbättring på samma sätt som ledningen gör. Möjligtvis ser de potentiella fördelar men klagomål 

uppfattas ändå som någonting i grunden negativt som bör undvikas. Det här gör uppföljning vid 

registrering ett sätt för dem att få bekräftelse då inget fel begåtts ifrån deras håll. Företagen som 

studerats säger sig ha en kultur där anställda inte skuldbeläggs, men ändå tycks de anställda reservera 

sig för att registrera klagomål kopplade till sig själv eller kollega. 

                                                 
22 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
23 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
24 Johan Ohlsson, klagomålsansvarig If, intervju den 24 april 2018. 
25 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
26 Caroline Hartung, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 7 maj 2018. 
27 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju den 9 maj 2018. 
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Begreppet ”attityd” visar sig också vara viktigt. På If menar man bland annat att det är viktigt 

att de anställda har rätt attityd till arbetet för att kunna hantera kunderna på ett korrekt sätt. Många 

av de anställda anser att ledning och chefer har en viss distans till deras arbete, vilket gör att många 

av behoven för ett lyckat arbete inte uppfylls eller uppfattas. 

4.6.4 Förväntan 

Tema Citat 

Tidskrävande ”[…] det tar ju tid att registrera klagomål. Låt vara att det går fort, men du ska ändå ägna 

två, tre minuter åt att registrera in något här.”28 

Krångligt ”Vi har ett ganska krångligt system, skulle jag säga. Eller, det tar lite tid. Det ligger inte 

helt naturligt i våra system att göra dem, annars skulle vi nog göra det mer.”29 

Definitionsproblem ”Rent generellt skulle jag säga att det är ganska svårt att säga vad som är ett klagomål eller 

en synpunkt i vår grupp. Det anses ju mer vara synpunkter hos oss, att folk tycker att 

självrisken är hög, eller att det är för högt åldersavdrag för någon egendom. Där är det 

svårt att veta om man ska registrera ett klagomål, eller om det är mer en synpunkt.”30 

Inte kompetent 

personal 

”Alla kan göra det, men som jag sa innan så är min uppfattning och [chefs] uppfattning 

att det kan bli lite mindre precist kanske när man ska välja de här olika typerna. Det kräver, 

det är bra om man har lite vana och har varit med och diskuterat de här olika typerna så 

att man vet att man har samma bedömningsgrund i dem.”31 

Oftast kan anställda 

hantera missnöje 

”Jag tar diskussionen med kunden eller förklarar varför det är på det här viset och så 

vidare, och oftast tycker jag att det löser sig på det planet.”32 

Tabell 7: Kluster om förväntan 

Våra intervjuobjekt beskrev en situation där anställda upplever klagomålsregistrering som 

tidskrävande och krångligt. I viss mån beror det på definitionsproblem, att anställda inte har 

tillräcklig insikt i vad som utgör konkreta klagomål respektive allmänt missnöje och därför upplever 

en svårighet i registreringen. I Trygg-Hansa uppmanas anställda till att inte registrera klagomål, utan 

hänvisas i stället till avdelningschefen, som har fått instruktioner om klagomålsdefinitionerna. 

I förhållande till registrerandet av klagomål, upplever anställda en större möjlighet att påverka 

i enskilda kundkontakter. I våra intervjuer uttryckte de en trygghet och säkerhet i deras kapacitet 

att i de flesta fallen kunna återhämta kundrelationen efter att missnöje uttryckts, och att 

klagomålsregistrering var en sista utväg om åtgärd skulle krävas. 

  

                                                 
28 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
29 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
30 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
31 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
32 Caroline Hartung, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 7 maj 2018.  
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4.6.5 Instrumentalitet 

Tema Citat 

Sidosyssla ”Det här är ju en sak som ligger vid sidan om det som uppfattas som mitt normala 

jobb, det som följs upp på och det som chefen säger att jag gör bra eller dåligt.”33 

Inga belöningar ”Nej det finns inga belöningar, utan det anses ingå i de normala arbetsuppgifterna, det 

är ett ansvar som man har, att se till att hantera även det.”34 

Risk att uppmärksamma 

dålig arbetsinsats 

”Sedan tror jag att kanske vissa tänker att om nu jag ska registrera mycket så ser det ut 

som att jag inte gör ett bra jobb.”35 

Uppföljning ”Förutsättningen är då i någon mening att kunder eller medarbetare kan se att, ’ja men 

det här försvinner inte in i ett svart hål’ och så är det borta.”36 

Vanliga klagomål 

registreras sällan 

”Om du ska återigen se självrisken, det hör jag ju flera gånger om dagen, och det 

registrerar man ju inte fler gånger om dagen, vilket man ju bör.”37 

Klagomål på person ”[…] det ligger inte alls naturligt att man går in och skriver upp att ’jag har varit otrevlig 

mot en kund’”.38 

Mäts på annat ”Nej, vi jobbar inte speciellt mycket med klagomål alls, vi mäts ju på annat.”39 

Varken positiv eller 

negativ effekt 

”Nej, alltså vi påverkas ju inte, varken någon positiv eller negativ effekt av att vi 

registrerar klagomål överhuvudtaget. Jag vet inte ens hur många som registrerar 

klagomål i vår grupp.”40 

Tillfredsställa kunden ”Eller om kunden uttryckligen skriver att ’jag vill lämna ett klagomål’ eller säger det, 

då reagerar man ju på ordet att just det, då ska jag registrera det klagomålet.”41 

Kundens förmåga att 

belöna 

”[…] man blir ju ändå glad, när man känner att man lyckats när man lagt på samtalet 

eller att man svarat på ett mejl och löst det, kunden har ju blivit nöjd.”42 

Tabell 8: Kluster om instrumentalitet 

Anställda upplever inte att de kommer att belönas om de registrerar klagomål. Detta bekräftas av 

klagomålsansvariga på försäkringsbolagen, som har uppfattningen att klagomålsregistreringen är 

en del av arbetsbeskrivningen och därför ska utföras. Det finns samtidigt en förståelse hos 

ledningspersonal att klagomålsregistreringen är en sidosyssla jämte det som av personalen upplevs 

som huvuduppgiften. De anställda upplever inte att de får någon uppföljning i sina ärenden, och 

ser det som osannolikt att något alls händer med registrerade klagomålsärenden, särskil t inte de 

som är återkommande. De kan däremot registrera klagomål om de kräver en åtgärd, eller om en 

                                                 
33 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
34 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
35 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018. 
36 Leif Holmberg, klagomålsansvarig Trygg-Hansa, intervju den 17 april 2018. 
37 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
38 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018. 
39 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
40 Caroline Hartung, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 7 maj 2018.  
41 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
42 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju den 9 maj 2018. 
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kund uttryckligen begär att få ett klagomål registrerat. Å andra sidan beskriver de anställda också 

ett stort samband mellan deras arbetsinsats och deras förmåga att göra kunder mindre missnöjda i 

de enskilda samtalen. De anställda drivs i klagomålshanteringen att minimera det missnöje som 

kunden uttrycker i samtal till företaget. 

4.6.6 Valens 

Tema Citat 

Stor vikt av att drivas av 

interna belöningar 

”Går man till jobbet med ’i dag ska jag hjälpa kunden’, då är det mycket enklare.”43 

Återkopplingens 

betydelse 

”De har alltid feedback i öronen, de är ju väldigt intresserade själva av hur det ser ut.”44 

Registrering som 

bekräftelse 

”[…] man hör ju alltid vissa kolleger som blir lite oroliga så fort någon kund blir arg. De 

skulle säkert tycka att det var bra. Att kunna säga att ’så här har jag faktiskt gjort, kunden 

blev arg ändå men det var inte mitt fel’.”45 

Intern belöning och 

tillfredsställelse 

”Min belöning var att jag lyckades. Alltså jag kunde gå från mitt arbete och känna att ’oj, 

jag har gjort fem, sex personer riktigt glada, jag har besvarat hundra mejl om detta och 

detta’. Jag satte själv egna mål och det drev mig till att jag verkligen ville fortsätta.”46 

Tabell 9: Kluster om valens 

Klagomålsregistrering omfattas inte av något externt belöningssystem inom de undersökta 

organisationerna. De belöningar som styr anställda att utföra sina arbetsuppgifter är dels interna 

belöningar som personlig tillfredställelse när den anställde kan göra en kund mindre missnöjd i 

telefonsamtalet, dels en eventuell bestraffning eller belöning beroende på kundens reaktion på den 

anställdes bemötande. Detta innebär att anställdas personliga belöningssystem och attityd till 

arbetet är särskilt viktigt för hur den anställde ska uppskatta den eventuella belöningen av sitt 

arbete. 

  

                                                 
43 Johan Ohlsson, klagomålsansvarig If, intervju den 24 april 2018. 
44 Ivan Yankoulofski, klagomålshandläggare Trygg-Hansa, intervju den 26 april 2018. 
45 Amanda Sivebro, skadereglerare Länsförsäkringar Stockholm, intervju den 4 maj 2018.  
46 Hoda Merei, f.d. klagomålsansvarig Gjensidige, intervju den 9 maj 2018. 
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5 Analys 

 

I detta avsnitt länkar vi samman de data vi har insamlat med den teoretiska modell vi har utformat för studien, 

best practice inom klagomålshantering. Vi redogör de presenterade citatens koppling till den genomgångna teorin och 

hur praktiken i verksamheterna sker i förhållande till teorin. 

 

 

Figur 3: Vägen till best practice inom klagomålshantering 

 Ett fokus på customer recovery 

Från det intervjumaterial vi har samlat in ter det sig som att företagens processer inom customer 

recovery är de mest utvecklade av de tre begreppen samlade under service recovery. Både ledning, 

men framför allt anställda, talar om vikten av att återhämta kundrelationer när missnöje uppstår, 

vilket även i litteraturen beskrivs som en viktig del av service recovery (Hart, Heskett & Sasser 

1990). En viktig markering som organisationernas representanter gör är att kundens missnöje sällan 

beror på direkt felaktigt agerande, i stället är det ofta kommunikationsbrister som orsakar 

klagomålsärenden. En generell uppdelning på de undersökta företagen är att anställdas roll är att 

just inleda customer recovery-processer genom att ”släcka bränder” och lindra kundens missnöje, 

samtidigt som ledningen i högre grad engagerar sig i process recovery-arbetet. Denna praktik kan 

ses som ett hinder till att utveckla produkt och tjänst, då Fornell och Westbrook (1984) hävdar att 

anställda i frontlinjen bör integreras i organisationens marknadsaktiviteter. 

Att customer recovery är prioriterat beror inte i synnerhet på att den anställdes organisation 

ger incitament till detta arbete. I stället är det själva kundmötets natur som ger motivation till att ge 
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kunden ett positivt bemötande. De svar som våra intervjuobjekt har givit går i viss mån isär från 

att de skulle se den klagande kunden som en fiende, vilket föreslås av Michel, Bowen och Johnston 

(2009). I stället verkar de anställda genuint bry sig om att hantera kundens missnöje, vilket Gruber 

(2011) anser vara viktigt för service recovery, och ett exempel på lyhördhet, som Gruber, Szmigin 

och Voss (2006) anser vara viktiga personliga egenskaper. Där Michel, Bowen och Johnston (2009) 

säger att service recovery misslyckas på grund av motsättningar mellan anställd och kund, tyder 

vårt empiriska material på att service recovery åtminstone här misslyckas på grund av den anställdes 

önskan att hjälpa kunden, vilket verkar menligt på process recovery. Situationen som den är i dag, 

är att om de anställda upplever att de har gjort sitt jobb fullt ut, anser de inte att något klagomål 

bör registreras alls, vilket skapar en motsättning mellan service recovery och process recovery. 

Emellertid sitter anställda i frontlinjen i en sådan position att de inte kan direkt lösa kundens 

problem, vilket är den avgörande faktorn för hur klagomålshantering upplevs (Gruber, Szmigin & 

Voss 2006). I stället får medarbetaren i samtalet försöka förklara ersättningsbeslut eller 

försäkringens villkor, och genom en sådan förklaring minska kundens missnöje. De anställdas 

villighet att klargöra missförstånd och kommunikationsfel för kunden i samtalet kan ändå leda till 

en viss nöjdhet även om kunden, för att bli helt tillfredsställd, förväntar sig att få problemet löst 

(Bitner, Booms & Tetreault 1990). 

Kunder har, liksom företaget, möjlighet att belöna eller bestraffa den anställde för dennes 

bemötande, och skapar således gemensamt med företagets representant värdet för interaktionen, 

enligt den servicedominerade logiken (Vargo, Lusch & Koskela-Huotari 2016). När den anställde 

ställs inför en missnöjd kund innebär detta en hög valens, i form hög tillfredsställelse av belöningen 

från en nöjd kund vid ett gott bemötande, respektive stor otillfredsställelse vid bestraffning på 

grund av en kunds ökade missnöje vid dåligt bemötande. Enligt förväntansteorin kan detta ge hög 

motivation till anställda att genomföra så bra samtal som möjligt (Vroom 1995). 

I kontrast mot detta står den andra delen av klagomålsarbetet – registreringen. Där saknar de 

undersökta organisationerna belöningssystem för att uppmuntra antalet registrerade klagomål från 

de frontlinjeanställda. Organisationerna ger inte heller enskild uppföljning på de klagomålsärenden 

som anställda registrerar, varför de anställda inte upplever att deras arbetsinsats för att registrera 

klagomål är värd den förväntade belöningen. 

Om den anställde antas ha en roll som internkund (Grönroos 1994) ställs den anställde inför 

ett val i sina arbetsuppgifter: Att registrera kundklagomål, eller att hantera dem. Kundens möjlighet 

att utdela bestraffning eller belöning är stor, och denna belöning är påtaglig, i motsats till den 

karaktär som präglar registreringen av klagomål som en verksamhet utan tydliga resultat, vilket gör 

det naturligt att den anställde prioriterar att återhämta kundrelationen snarare än processen. Ett 
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samband av detta kan anas, där bristande employee recovery får som konsekvens att inte heller 

process recovery genomförs fullt ut. 

 Från customer recovery till employee recovery 

Som tidigare nämnt har vi av vår insamlade data kunnat identifiera ett stort fokus på customer 

recovery bland de undersökta företagen. Vad som dock verkar ha förbisetts är deras interna arbete 

med de anställda och deras motivation. Vi har med hjälp av applicering av förväntansteorin kunnat 

identifiera flertalet faktorer som pekar på låg motivation inom klagomålsregistrering till följd av 

bristande employee recovery, vilket vi menar kan användas för att förklara den rådande skillnaden 

mellan teori och praktik för klagomålshantering. 

Den kanske största och mest övergripande förklaringsfaktorn till den låga motivationen till 

klagomålsregistrering är den generellt låga prioritering av densamma som råder i organisationerna. 

På grund av att registrering historiskt inte ansetts vara en viktig aktivitet av organisationens högre 

instanser, har denna uppfattning avspeglats i de anställdas arbete. I stället har behandlingen av 

enskilda klagomål prioriterats, och registrering av dessa har kommit att hamna utanför de ordinarie 

arbetsuppgifterna. Även om de anställda har de verktyg och kunskaper som behövs för att 

genomföra en registrering uteblir denna aktivitet. Således anas ett mönster av låg instrumentalitet 

till klagomålsregistrering; vilket leder till svag motivation (Vroom 1995). Att uppföljning enbart 

sker på gruppnivå, och att den inte ges i en tidsmässigt direkt anslutning till registreringen, kan 

också i sig leda till lägre motivation (Steel & König 2006). 

I andra fall saknar personalen adekvata eller tidseffektiva verktyg och utbildning för att 

registrera klagomål. Bowen och Johnston (1999) menar att det är ledningens ansvar att 

tillhandahålla dessa resurser för att upprätthålla en god möjlighet till employee recovery. 

Konsekvensen blir att de anställda upplever maktlöshet och hjälplöshet i situationer där registrering 

bör utföras (Bowen & Johnston 1999; Johnston & Michel 2008) vilket resulterar i passivitet och att 

registreringen helt uteblir. De anställdas låga motivation till registrering går i detta fall att härleda 

till en låg förväntan då bristande resurser kräver en högre ansträngning för att uppnå det önskade 

målet (Vroom 1995). 

Ur ledningens synvinkel anses det viktigt att anställda kommer med en attityd till sitt arbete 

där det viktigaste är att hjälpa kunden. Forskning inom employee recovery menar i stället att 

ansvaret för rätt attityd och inställning till arbetet hamnar hos ledningen, då dessa genom att 

bemyndiga och belöna personal kan uppmuntra och motivera till önskad attityd (Hart, Heskett & 

Sasser 1990; Boshoff & Allen 2000). Otillräckligt bemyndigande av personal går att på olika sätt 

upptäcka bland de studerade företagen, bland annat i den identifierade separering av hanteringen 

som sköts av frontlinjen och registreringen samt utvärderingen av klagomål vilket sköts av ledning 
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och chefer. I andra fall där organisationerna givit personalen auktoritet saknas tillräckliga incitament 

till att uppmuntra den önskade attityden (Berger 2015), vilket i slutändan resulterar i bristande 

registrering av klagomål. I frågan om bemyndigande så styrs motivationen av den anställdas låga 

förväntan, då denne helt enkelt inte har möjligheten att registrera klagomålet. I de fall där 

möjligheten ges men incitament saknas styrs motivationen snarare av en låg nivå av 

instrumentalitet, då sannolikheten att bli belönad är nästintill icke-existerande (Vroom 1995).   

Belöning är alltså en motivationsfaktor som skulle kunna användas som incitament till 

registrering (Hansen, Smith & Hansen 2002). Här talas det inte endast om monetära belöningar, 

utan även belöning i form av uppföljning och uppmärksammande av gott arbete (Schlesinger & 

Heskett 1991). Av vår data kan vi förstå att de anställda i väldigt låg eller ingen utsträckning alls 

upplever sig uppmuntrade med hjälp av belöning till att registrera klagomål. Representanter från 

ledningen menar att registrering ingår i arbetsuppgifterna, vilket innebär att belöning för utfört 

arbete inte är nödvändigt. Samtidigt kan vi identifiera att de anställda väljer att sätta denna aktivitet 

åt sidan och anser den vara mindre meningsfull till följd av att belöning (bestraffning) inte utdelas 

vid registrering (icke-registrering), samt att deras prestationer mäts på annat än just detta 

arbetsområde. Det saknas alltså ett förhållande mellan resultat och belöning vilket leder till låg 

instrumentalitet och också låg motivation (Vroom 1995). 

Av intervjuerna har det även framgått av både anställda och chefer att bristen på en tydlig 

definition av klagomål upplevs som en försvårande omständighet i arbetet med klagomålshantering 

och inte minst klagomålsregistrering. Uppfattningen och formuleringen av arbetsuppgifter och mål 

visar sig ha en påverkan på anställdas motivation till prestation (Bowen & Johnston 1999; Frey, 

Bayón & Totzek 2013; Wirtz & Jerger 2016), vilket blir tydligt i fallet klagomålshantering. Även här 

blir det en fråga om låg förväntan, då förhållandet mellan ansträngning och prestation är oklart för 

de anställda, vilket kan orsaka låg motivation (Vroom 1995). 

 Från employee recovery till best practice 

För att närma sig best practice inom klagomålshantering, där customer recovery, process recovery 

och employee recovery alla utförs samtidigt (Johnston & Michel 2008), skulle det vara nödvändigt 

för företag att i högre grad inleda processer inom employee recovery för at med dessa motivera 

personalen. Genom exempelvis en mer direkt uppföljning på registrerade klagomålsärenden kan 

anställda motiveras till att i högre grad bli en del av process recovery-arbetet. Det framgår av våra 

intervjuer att anställda för att registrera klagomålsärenden vill se en tydlig återkoppling på hur just 

deras enskilda ärenden hanteras; dels för att utveckla produkt och tjänst, dels för att få bekräftelse 

på sin egen arbetsinsats. Detta innebär att anställda integreras i marknadsaktiviteterna, vilket 

föreslås av Fornell och Westbrook (1984) som ett råd till organisationer. 
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Vi ser denna avsaknad av motivation till registrering, på grund av särskilt låg förväntan om att 

registrera korrekta klagomål, låg instrumentalitet och låg valens (Vroom 1995), som en förklarande 

faktor till varför praktiken inom klagomålshantering inte genomförs enligt best practice. 
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6 Diskussion och kritisk reflektion 

 

I detta avsnitt länkar vi analysen av det empiriska materialet till den teori vi har presenterat, och sätter den i relation 

till vår problematisering och frågeställning. Därefter redovisar vi för studiens brister och begränsningar.  

 

Efter att ha genomfört vår studie av klagomålshantering i försäkringsbolag, kan vi nu besvara de 

forskningsfrågor vi har formulerat: 

1. Hur påverkar motivation de anställdas arbete gällande klagomålshantering? 

Motivationens styrka kan uttryckas som resultatet av tre faktorer: 1) Hur sannolikt det upplevs att 

nå ett mål. 2) Hur sannolik utdelningen för att ha uppnått målet upplevs vara. 3) Hur stort upplevt 

värde denna utdelning har. Dessa tre faktorer kan formuleras som förväntan, instrumentalitet och 

valens. Bland anställda i svenska försäkringsbolag upplevs det råda en dikotomi inom 

klagomålshanteringen: Antingen hanteras kundens missnöje, eller så registreras ett klagomål. För 

att genomföra en klagomålsregistrering krävs det således att anställda själva upplever att de har 

utfört en otillräcklig arbetsinsats där de inte har kunnat utföra customer recovery, och att ytterligare 

åtgärd krävs. Vi upplever det som att anställda emellertid uppvisar en stor motivation till att 

återhämta relationen till missnöjda kunder, vilket kan bero på den belöning respektive bestraffning 

kunden kan utdela i samband med bemötandet. Å andra sidan ser anställda inget sådant tydligt 

samband i klagomålsregistreringen; på de klagomål som registreras ges ingen individuell 

uppföljning, och anställda har svårt att se vad deras arbetsinsats gör för skillnad inom 

organisationen. Detta är ett tecken på att organisationernas employee recovery-processer är 

otillräckliga för att ge de anställda tillräcklig återkoppling och bekräftelse i arbetet. Anställda i rollen 

som internkunder prioriterar därför customer recovery framför process recovery, och deltar inte i 

arbetet med att registrera klagomål, annat än om det kräver en åtgärd. 

2. Hur kan de anställdas motivation bidra till att förklara skillnaden mellan teori och praktik i 

klagomålshantering i svenska försäkringbolag? 

Vi menar att den låga nivån av employee recovery som i dagsläget kan observeras i svenska 

försäkringsbolag kan leda till att de anställda inte är tillräckligt motiverade till att registrera klagomål. 

Detta tror vi i sin tur kan innebära att organisationen inte erhåller tillräckligt med underlag för att 

genomföra förändringar och förbättringar av tjänster och processer, vilket i längden skadar deras 

process recovery.  Vidare innebär detta att tjänster och processer som genererar missnöje hos 

kunder och anställda inte utvecklas, utan fokus läggs i praktiken på att endast åtgärda kundens 

tillfälliga missnöje under samtalet, eftersom det här är det enda fallet där den anställde kan uppleva 

direkta resultat av sin arbetsinsats. Det grundläggande missnöjet bland kunder och de anställda 
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kvarstår på så sätt och detta tror vi är en av anledningarna till att branschen, precis som vi beskrivit 

i inledningen, uppfattas som ett verksamhetsområde där kunder generellt inte är nöjda. 

Vår uppfattning är att skillnaden mellan teori och praktik inom klagomålshantering till viss del 

kan förklaras av den bristande motivationen hos anställda till att registrera klagomål. Detta beror i 

grunden på bristande employee recovery, vilket skapar en motsättning mellan customer recovery 

och process recovery där den tidigare prioriteras, på grund av dess mer påtagliga effekter för 

anställda. 

 Studiens brister och begränsningar 

I vår studie har vi haft kontakt med några av de största försäkringsbolagen i Sverige, och kan i viss 

mån förklara generella mönster inom branschen. Däremot anser vi inte att vi har haft möjlighet att 

intervjua ett stort antal personer inom respektive organisation, vilket hade kunnat främja studien 

och ge oss ytterligare perspektiv och beskrivningar av verkligheten. Vi hade särskilt gärna undersökt 

hur fler av de anställda i frontlinjen upplever sin tillvaro, men på grund av dels deras omvittnade 

tidsbrist, dels att dessa anställda ofta arbetar på andra orter än Stockholm, visade det sig inte 

praktiskt genomförbart. Vi kan också ha gått miste om eventuellt kontroversiella idéer och tankar 

från de anställda, eftersom vi klargjorde för våra intervjuobjekt att vi inte vill anonymisera dem. Vi 

ansåg det motiverat att använda deras riktiga namn, då vi upplevde att det gav studien en större 

tillförlitlighet. 

Genom att vår studie tidigt tog ansats i att undersöka motivation som förklarande faktor till 

skillnaden mellan aktuell praktik och best practice, är det möjligt att vi har förbisett andra 

förklaringar till varför organisationer i dagsläget inte uppnår best practice. 
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7 Slutsats 

 

I detta avsnitt summeras studien, och våra avslutande reflektioner presenteras. Vi redogör också för vårt 

kunskapsbidrag, både det teoretiska såväl som praktiska. Vidare ger vi förslag på vidare forskning som har 

uppkommit till följd av vår studie. 

 

 

Studien grundar sig i ett observerat gap mellan teori och praktik rörande klagomålshantering, 

undersökt i svenska försäkringsbolag. Givet försäkringsbranschernas natur uppstår det 

oundvikligen en del kundklagomål inom detta område, klagomål som inte registreras trots de 

påvisade fördelarna inom best practice. Vi menar att denna skillnad beror på att företagens anställda 

inte är tillräckligt motiverade till att registrera dessa klagomål. Syftet med uppsatsen var således att 

bidra till tidigare forskning inom klagomålshantering genom att undersöka vad de anställdas 

motivation har för påverkan på detta arbete. 

Genom att studera några av de största aktörerna på den svenska försäkringsmarknaden samt 

deras processer för klagomålshantering har vi kunnat presentera data som efter vetenskaplig analys 

pekar på motivationens påverkan på anställdas klagomålshantering. Vi menar att motivationen hos 

de frontlinjeanställda kan bidra till att förklara den skillnad mellan teori och praktik som 

tydliggjordes genom vår empiriska studie. På så sätt har studiens syfte uppnåtts, genom att bidra 

till en del av forskning som tidigare saknats, och utveckla best practice inom klagomålshantering. 

 Teoretiskt bidrag 

Efter att ha genomfört vår studie kan vi bidra till teorin genom ett antal upptäckter. Anställda i 

frontlinjen prioriterar customer recovery på grund av kunders kapacitet att utdela belöning 

respektive straff beroende på vilket bemötande de upplever, och de anställda strävar efter att 

tillsammans med kunden skapa största möjliga värde för bägge parter i mötet. När anställda har 

olika arbetsuppgifter kommer de att sträva efter att utföra de uppgifter som är möjliga att utföra 

och där den anställde förväntar sig ett positivt resultat. Detta innebär att anställda agerar som 

interna kunder och väljer de tjänster för vilka de upplever störst motivation. Vi har också sett att 

otillräckligt arbete inom employee recovery kan leda till följdeffekter som att process recovery inte 

heller uppnås. 
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 Praktiskt bidrag 

Vi anser att organisationer i högre grad behöver implementera employee recovery-processer som 

kan ge anställda en mer direkt uppföljning i klagomålsregistreringen. För att motiveras behöver 

anställda uppleva att deras arbete gör en konkret och påtaglig skillnad. De anställda behöver ges 

tydligare instruktioner om definitioner av klagomål och en återrapportering av klagomål som är 

personlig och direkt. På så sätt kan Sisyfosarbetet, att de anställda enbart hanterar ett klagomål för 

att gå vidare ett annat som handlar om samma sak, upphöra. Att fela är mänskligt, att framhärda i 

felaktighet djävulskt. Även om helvetet inte är andra människor, kan organisationer inte för evigt 

förlita sig till människors gudomliga förlåtande. 

 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha slutfört denna studie har vi upptäckt intressanta frågor som vi anser är relevanta för 

vidare forskning inom klagomålshantering. Ett förslag till framtida studier är att undersöka hur den 

ökade trenden för registrering av klagomål på internet kan komma att påverka organisationens 

klagomålsarbete samt employee recovery. Dessutom innebär internetanmälan av klagomål en 

möjlig tröskel för kunder att registrera klagomål, varför kunders motivation till 

klagomålsregistrering vore ett möjligt föremål för fortsatta studier. 

Komplexiteten i arbetet med klagomålshantering är stor, och liksom annat arbete som berör 

mänsklig interaktion innehåller det många områden som kan studeras. Precis som vi har nämnt 

tidigare förstår vi att det kan finnas fler förklaringar till skillnaden mellan teori och praktik än bara 

motivation, och således kan förslag till fortsatt forskning vara att studera någon av dessa för att 

fördjupa förståelsen inom ämnet.  
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