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”This dishwasher - the Zanussi Electrolux Timeline ZSF 6160, in case you missed it - was 

obviously designed by an idiot with shit for brains who had never done a stroke of washing up in 

his life (and I'm betting it is a 'he'). Patently the trays were designed by some tosswit who never 

thought to actually try to put a full load of real crockery in. I'm sure it all looked pretty in his nice 

designs, but you get it in a real kitchen, after real people have eaten real food on real crockery, 

and it fails miserably on all counts. It is, without doubt, complete shit and not worth tuppence.”  
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Abstract  
The purpose of this thesis has been to investigate the phenomenon of consumer 
complaints that lack a defined recipient that take place on the Internet, and more 
specifically on so called blogs. The main character of this study is a disgruntled 
consumer who has a number of possible strategies to relieve this tension and to 
get redress from the company. Traditionally, these strategies have been either to 
leave the company (exit) or to voice the complaint in a variety of ways. Due to the 
development of the Internet the voice option is more appealing to consumers as a 
way to channel this disappointment. Internet as a medium to address the public 
sphere gives the consumer an enormous strength since the diffusion of 
information is almost instantaneous. In our view, this presents a far more serious 
threat than complaints, taking place in traditional channels and that the 
corporations for that reason should find this phenomenon interesting. 
 
Within this context, we aim to find answers to what drives the consumer to use 
these channels to complain and what type of redress they anticipate by doing so. 
 
The study was performed as a discourse analysis of consumer complaint 
behaviour on a number of blogs. The discourse analysis was complemented by 
telephone interviews with some of the people who actually used blogs to 
complain. This behaviour was also analysed in terms of adequate research and 
theories on complaint and consumer behaviour to see if our respondents showed 
any similarities or deflections from these theories. 
 
As a result we see external and internal factors that functions as a driving force 
for this complaint behaviour. The external factor aims to caution fellow 
consumers of potential trouble. The internal on the other hand is mainly 
concerned with alienation and a desire to ventilate feelings of disappointment. All 
of these factors can lead to a sense of personal redress that replaces the redress 
that was originally sought from the company.  
 
Keywords: Blog, Internet, complaints, consumer behaviour, exit, voice, loyalty, 
word-of-mouth, consumer generated media, redress, consumer generated media, 
long-tail effect, professional amateurs 



 

 3 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fenomenet med oriktade 
klagomål på Internet och då främst på bloggar. I förgrunden för vårt arbete står en 
missnöjd konsument. Som konsument har man ett antal tänkbara tillvägagångssätt 
för att få upprättelse från företaget. Traditionellt har dessa strategier varit att 
antingen lämna företaget (exit) eller att på något sätt ge uttryck för missnöjet 
(voice). Internetutvecklingen bidragit till att ge fler möjligheter att använda voice 
som strategi då man vill kanalisera detta missnöje. Internet som kanal för att 
uttrycka sig mot en öppen publik ger konsumenten en oanad styrka genom att 
spridningen av information är i princip obehindrad. Vår uppfattning är att dessa 
klagomål innebär ett större hot mot företagen än traditionella klagomålskanaler 
och att företagen av den anledningen bör finna området av intressant.  

I denna kontext ämnar vi söka svar på vad som ligger bakom konsumenters vilja 
att använda oriktade kanaler och vilken typ av upprättelse de förväntar sig. 
 
Klagomålsbeteendet på bloggar har undersökts med hjälp av diskursanalys. Som 
komplement till detta genomfördes telefonintervjuer med några av 
bloggskribenterna. Vidare har deras beteende ställts i ljuset av befintlig forskning 
inom klagomål och konsumentbeteende för att se om de uppvisar likheter eller 
olikheter i denna jämförelse. 
 
Som ett resultat av studien ser vi externa och interna faktorer vilka fungerar som 
drivkraft till bloggskribenternas beteende med oriktade klagomål; De externa är 
att varna och upplysa andra konsumenter och att få berätta sin historia och de 
interna är alienation och utanförskap samt en önskan att avreagera sig och 
ventilera sitt missnöje. Att få utlopp för dessa faktorer kan leda till en känsla av 
personlig upprättelse som i någon mån ersätter upprättelsen från företaget.  
 
Nyckelord: Blogg, Internet, klagomål, konsumentbeteende, exit, voice, loyalty, 
word-of-mouth, consumer generated media, redress, upprättelse, oriktade 
klagomål, konsumentgenererat innehåll, long-tail effekt, professional amateurs 



 

 4 

Ordlista 

 
Blogg En förkortning av webblogg, som refererar till den 

omvända kronologin som bloggar är uppbyggda kring. 
 
Bloggosfär Den samlade mängden bloggar eller det nätverk av 

länkar och kontakter som finns mellan dem. 
 
Citizen journalism Vanliga medborgare som tar rollen som journalist och 

skriver om allt mellan himmel och jord. 
 
Pro-ams Amatörer som utövar något, yrkesroll eller hobby etc., 

på en professionell nivå. 
 
Long-tail effect Refererar till svansen i en normalfördelningskurva, där 

ett stort antal olika objekt förekommer ett fåtal gånger. 

Förkortningar 
CCB Consumer Complaint Behaviour; Klagomålsbeteende 
CGM Consumer Generated Media; Konsumentgenererat innehåll 
RSS Real Simple Syndication; Teknik för syndikering av innehåll 
WOM Word-of-mouth; ryktesspridning 
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1. Inledning 
Den moderna människans vardag präglas av kontakter med företag och 
organisationer där vi konsumenter är små och maktlösa i förhållande till 
företagen. Som konsumenter upplever vi ofta frustration över detta 
maktförhållande. Det kan vara alltifrån en olustig känsla av att man blir lurad, att 
priset man betalar inte motsvarar det man får, att produkten inte är av den kvalitet 
man förväntar sig eller att det personliga bemötandet lämnar övrigt att önska.  
Fram tills för några år sedan har det funnits begränsade möjligheter för den 
enskilde konsumenten att själv agera för att ändra detta maktförhållande mellan 
företag och enskild person.  

I och med Internetutvecklingen har konsumenternas möjligheter att förmedla sina 
upplevelser, erfarenheter och åsikter om företags tjänster och/eller produkter vuxit 
explosionsartat. Denna informationsrevolution har gett den lilla människan 
möjligheten att synas och bli hörd av fler personer än bara ens närmaste krets. 
Sammantaget så finns det idag en mycket större möjlighet än förr för 
konsumenter att påverka andra konsumenter i både positiv och negativ riktning. 
Det finns också en möjlighet att söka information i förväg om produkter och 
tjänster på ett sätt som tidigare inte var möjligt och bli rådd eller avrådd från en 
produkt eller tjänst. Möjligheterna till spridning som möjliggörs på Internet är en 
viktig del av problematiken och kan liknas vid word-of-mouth på högvarv. 

Vi har intresserat oss för Internetfenomenet bloggar. Det som skrivs på bloggar är 
en typ av oriktad information som inte har en enskild mottagare utan snarare har 
en öppen publik. Den som berörs av det som skrivs på en blogg kan också hitta 
informationen.  

Vår ambition är att skapa en djupare kunskap om vilka drivkrafter och intentioner 
som ligger bakom skribenternas klagomålsbeteende i denna nya omvärld, 
befolkad av bloggare och Internetvana konsumenter. 

2. Bakgrund 
Denna uppsats handlar om konsumenter som upplever att de har blivit dåligt 
behandlade i samband med konsumtion. Vi söker efter det beteende som skapas i 
en ny, digital värld, där dialogen mellan företag och konsument är central. Vi har 
läst och analyserat på konsumenters inlägg på bloggar för att se teman och 
språkbruk och vi har pratat med dem för att förstå vilka drivkrafter som ligger 
bakom detta beteende.  

Bakgrunden syftar till att ge läsaren en förståelse för den omvärld där dessa 
klagomål framförs. Vi beskriver vad som gör Internet och bloggar intressant och 
vilka trender vi ser inom marknadsföring idag. Därpå följer ett metodavsnitt där 
vårt upplägg presenteras i detalj och vidare en presentation av det 
kunskapsfundament som vi stödjer vårt arbete på.  
Slutligen följer en presentation och tolkning av den insamlade empirin som sedan 
leder till de slutsatser och eventuella implikationer dessa fenomen kan få för 
företag och konsumenter. 
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I dagsläget är det en minoritet av svenska konsumenter som faktiskt använder 
Internet och bloggar för att uttrycka sitt missnöje om företag. Det faktum att 
oriktade klagomål i den form som vi har studerat är ett fenomen under utveckling 
gör detta intressant att fördjupa sig i.  
Vi ser ett antal förutsättningar som möjliggör att människor kan uttrycka sitt 
missnöje om företag mot en öppen publik. Den första och mest avgörande är 
Internets spridningseffekter och den fortsatta teknikutvecklingen som gör 
information än mer flyktig och lättrörlig. Den andra centrala faktorn är att antalet 
Internetanvändare stadigt ökar. Ju fler som använder Internet desto större är den 
potentiella räckvidden för klagomålens spridning. 
 
• Fenomen under utveckling 
• Teknologisk utveckling 
• Användare och läsare ökar 

2.1 Internet och bloggar  

2.1.1 Vad är en webblogg – ”blogg”? 
En blogg eller webblogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok 
på nätet. Möjligheten finns för läsare att kommentera inlägg och skapa dialog 
mellan skribenten och läsaren. Bloggar används bl.a. för nyhetstjänster, privata 
betraktelser i krönikeform eller debattinlägg inom specifika intresseområden. 
Bloggen representerar ofta ett alternativ till etablerad massmedia och det händer 
att traditionell media plockar upp fenomen som tidigare har figurerat och 
debatterats på bloggar.1  

Funktionalitet som permalänkar, RSS-flöden och trackback möjliggör att inlägg 
och texter kan spridas på tusentals bloggar extremt snabbt. Med hjälp av 
permalänk-tekniken har man möjligheten att enkelt hitta tillbaka till ett specifikt 
inlägg långt efter att det har publicerats. Begreppet kommer ursprungligen från 
”permanent link” och är en länk som är gjord för att referera till ett specifikt 
inlägg på en blogg.2 Permalänken är oföränderlig och i många fall så ligger 
inlägget kvar på bloggvärdens server.  
Trackback-funktionen är ett verktyg för kommunikation mellan bloggar. Om en 
skribent skriver ett nytt inlägg där han kommenterar eller refererar till ett inlägg 
på en annan blogg meddelas automatiskt denna blogg med en länk till 
kommentaren eller referatet och samlas med alla andra kommentarer under 
originalinlägget.3 Detta gör att konversationer mellan bloggar underlättas och gör 
det lätt för läsare att följa en diskussion. Dessutom innebär det att informationen 
på bloggarna får större spridning.  
 
2.1.2 Long-tail effekten 
Long-tail effekten refererar till den långa svansen i en normalfördelningskurva, 
där ett stort antal olika objekt förekommer ett fåtal gånger. För e-handlare och 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Permalinks 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/TrackBack 
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inom underhållningsindustrin har begreppet ”long-tail effekt” rotat sig och vi kan 
se samma fenomen uppträda med information och inlägg som sprids på och 
mellan bloggar.  

Detta innebär att även saker som få personer eftersöker, exempelvis, obskyr 
musik, böcker av relativ okända författare etc. kommer hitta en tillräckligt stor 
kundkrets om distributionskanalen är bred nog och om innehållet ligger ute under 
en längre tidsperiod4. Internetbutiker som iTunes och Amazon tjänar t.ex. mest 
pengar på att just tillhanda ha denna typ av utbud och har kunder över hela 
världen som söker just de små obskyra titlarna som inte går att hitta i den lokala 
skivaffären5.  
På samma sätt fungerar spridningen av information på bloggar. I och med att 
inlägg på bloggar oftast använder sig av permalänkar och trackback-teknik så 
kommer inläggen att vara beständiga och vara tillgänglig via sökmotorer över 
hela världen. Detta innebär att även om inlägget handlar om hur en konsument 
upplever servicen i en liten affär i Vasastan i Stockholm så kommer inlägget hitta 
sina läsare över tiden och påverka konsumenter. Inläggen ligger alltså inom den 
skuggade svansliknande zonen på kurvan i figur 1.  
 

 
Figur 1: Long-tail effekten (http://www.wired.com) 

 
2.1.3 Professionella amatörer 
Professional amateurs (Pro-Ams) definieras som amatörer som utövar något på en 
professionell nivå. Det kan vara idrottsmän som spelar i höga ligor men som inte 
får betalt, musiker som slår igenom utan skivbolag eller managers och som jobbar 
på posten på dagen eller bloggaren som tar journalistens roll men som får 
brödfödan som försäkringsagent. Enligt Leadbeater och Miller (2004) har dessa 
aktörer blivit en allt viktigare del av vårt samhälle och vår ekonomi. En variant av 
detta är oberoende skribenter som använder bloggar som plattform för att föra 

                                                
4 http://www.shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html 
5 http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic=tail&topic_set= 



 

 11 

fram sina åsikter eller annat som kan liknas vid en journalists profession. Denna 
form av journalism kallas för ”citizen journalism”. Ofta har dessa personer en 
aktiv roll i både samhällsdebatt och nyhetsrapportering och som nämnts tidigare 
plockar etablerad media ofta upp fenomen som figurerat i dessa samanhang.6 
Denna typ av informationsspridning och demokratisering av media har 
möjliggjorts av Internet som har förändrat både konsumtionsmönster och 
produktion av media. 

2.2 Trender inom marknadsföring  

Marknadsförare riktar idag mycket uppmärksamhet mot fenomenet word-of-
mouth (WOM). Med WOM menas ursprungligen spridningen av information 
verbalt mellan individer på ett informellt sätt (framför allt positiva eller negativa 
omdömen om produkter, men också mer allmän information). Numera är WOM 
inte begränsat till verbal kommunikation utan pågår även i digitala kanaler såsom 
bloggar, communities och e-post och är idag ett självklart inslag på Internet.7  

En studie från TARP (Technical Assistance Research Programs 1981) visar att en 
missnöjd kund berättar om sina negativa erfarenheter till i genomsnitt nio 
personer och att vissa företag förlorar så mycket som tio till femton procent av sin 
årliga försäljningsvolym på grund av dålig service. Dessa siffror är idag troligtvis 
mycket högre i och med Internet som kommunikationsmedel och bloggar som 
företeelse har ökat möjligheten till snabb och omfattande spridning av negativ 
WOM. Konsumenter har alltid haft möjligheten att kommunicera med varandra, 
även innan Internets genombrott. Den spridningseffekt som finns idag är dock 
långt mer svårbemästrad för marknadsföraren och företaget eftersom mycket av 
denna kommunikation ligger långt utanför företagets räckvidd. 

I och med de nya möjligheterna till dialog och ökad spridning av information 
kommer bloggar och andra digitala media att representera en typ av 
marknadskommunikation som står i kontrast till den klassiska, enkelriktade 
masskommunikationen. Kortfattat kan man säga att den rådande trenden går mot 
att företaget istället för att rikta breda budskap till stora målgrupper strävar efter 
dialog och konversation med specialintressen och att dessa möjligheter i grunden 
förändrar den traditionella synen på marknadsföring. Internet och interaktiva 
media i allmänhet och bloggar i synnerhet representerar en möjlighet för företaget 
att skapa denna dialog.  
Mycket av tänkandet i paradigmskiftet mellan masskommunikation och dialog 
sammanfattas i boken ”Cluetrain manifesto” (Levine et al 1999). Boken består av 
95 punkter och är ett upprop för en ny typ av företag, sprungna ur en verklighet 
där Internet är ett centralt verktyg. Deras manifest bygger på den effekt som 
Internet har på konsumenter och företag. Mellan dessa konstellationer kan man 
med den nya tekniken skapa en ny typ av dialog som inte tidigare varit möjlig. 
Författarna till manifestet menar att företag måste anpassa sig till dessa nya 
marknadsförutsättningar8.  
 

                                                
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Cluetrain_Manifesto 
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A powerful global conversation has begun. Through the Internet, 
people are discovering and inventing new ways to share relevant 
knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting 
smarter—and getting smarter faster than most companies. (Cluetrain 
Manifesto 1999) 

 
Ytterligare ett centralt koncept inom modern marknadskommunikation är 
konsumentgenererad media (CGM). CGM är ett samlingsnamn för allt innehåll 
som skapas av Internetanvändare och omfattar åsikter, upplevelser, råd och 
kommentarer om produkter, varumärken, företag och tjänster. Innehållet skapas 
på egna premisser och de upplevelser som användarna har. CGM existerar på 
bloggar, diskussionsfora, usenet, nyhetsgrupper och som s.k. podcasts samt andra 
platser på Internet där människor möts. CGM är av stor betydelse för företag på 
grund av dess förmåga att sprida sig och dess sätt att lämna outplånliga spår av 
information efter sig.9 CGM-konceptet används numera frekvent av företag i syfte 
att aktivera konsumenterna. I kontrast till passiviserande kommunikation får 
kunden möjlighet att exempelvis göra sin egen reklamfilm, designa sina egna skor 
etc. Detta kan sedan spridas på Internet, där de roligaste inslagen är frekvent 
nedladdade. 

2.3 En introduktion till begreppet klagomål 

Inom den företagsekonomiska forskningen har fenomenet med konsumenters 
klagomål en lång tradition. A.O Hirschman lade mycket utav grunderna för 
dagens forskning kring konsumenters klagomålsbeteende (CCB) med boken 
”Exit, voice and Loyalty” (1970). Efter det har många bidragit till förståelsen för 
klagomål och omkringliggande processer.  
Missnöje definieras generellt som en negativ känsla som ofta ges uttryck för i 
affekt, som respons på en specifik upplevelse en konsument har eller har haft 
(Blodgett et al 1993). I de fall då konsumenten väljer att uttrycka sitt missnöje har 
klagomålen traditionellt riktat sig antingen direkt mot företaget, mot 
tredjepartsorganisation, eller mot marknaden i form av negativ word-of-mouth. 
Det finns också konsumenter som väljer att inte göra någon aktiv handling utan 
resignerar och endast förändrar sin attityd gentemot företaget. (Hirschman 1970)  

Ett intresse för klagomålsforskningen är vilken strategi kunden använder i olika 
situationer och vad som påverkar kundens val av klagomålsstrategi. Bl.a. 
Hirschman (1970) menar att konsumenternas beslut att klaga baseras på en 
bedömning av värdet av att klaga mot kostnaden för att klaga – dvs. ett slags 
alternativkostnadsresonemang. De faktorer som spelar roll i valet mellan att klaga 
eller att inte klaga är framförallt; 1) den bedömda sannolikheten att få upprättelse, 
2) generell inställning till att klaga och 3) produktens betydelse för konsumenten 
(Singh 1990). 
 
2.3.1 Om oriktade klagomål 
Med oriktade klagomål menar vi konsumenters klagomål som inte vänder sig till 
det aktuella företaget, men inte heller till tredjepartsorganisation såsom allmänna 
reklamationsnämnden eller till en specifik adressat. Klagomålet ska vara öppet 
                                                
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer-generated_media 
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och tillgängligt för allmänheten via Internet. En förutsättning för detta är alltså att 
det oriktade klagomålet återfinns exempelvis på en blogg. 
Vår uppfattning är att de oriktade klagomålen utgör ett mycket större problem än 
de riktade klagomålen eftersom företagen inte har företräde att värdera, 
kommentera eller åtgärda de problem som existerar genom en vettig åtgärdsplan.  
 
2.3.2 Företagens beteende  
För företag representerar klagomål ofta en negativ upplevelse som har uppstått i 
mötet med kunden. Företagen har sedan länge känt till värdet av en väl utarbetad 
strategi för klagomålshantering. Det faktum att det för företaget kan kosta upp till 
fem gånger så mycket att skaffa en ny kund som att behålla en gammal. Desatnick 
(1988) antyder att klagomålen är en viktig källa för att omvända negativt inställda 
kunder och behålla dem.  

Trots detta är det få företag som väljer att se klagomål som en möjlighet till 
förbättring. Klagomål som inte framförs till ledningen utgör missade möjligheter 
och är också en signal att det finns problem som måste åtgärdas (Plymire 1991). 
Klagomål kan också ses som en källa till att fördjupa relationen till 
kunden. Många har tidigare skrivit om hur företag kan öka kundlojalitet 
och lönsamhet genom att uppmuntra klagomål och aktivt bemöta dem 
(Nyer 2000). Studier har visat på att ett aktivt uppmuntrande av 
klagomål skapar lojalitet och finansiell framgång, givet att klagomålen 
hanteras korrekt (Bennett 1997). För att i större organisationer 
åstadkomma en bättre hantering av klagomål krävs en medveten strategi.  

 
Retailers and service providers who are unaware of these  
consumer complaint forums may unknowingly be losing business 
because of negative comments made by dissatisfied customers  
(Blodgett et al. 1995: 37). 
 

Strategier för klagomålshantering ur ett företagsperspektiv har behandlats av bl.a. 
Mary Gilly och Richard Hansen (1985). Författarnas resonemang bygger också på 
ett slags alternativkostnadsteori, där den valda strategin är den som, bland övriga 
faktorer, på sikt ger mest lönsamhet till organisationen. Huvudstrategier för 
företagen befinner sig längs en glidande skala där försummande och likgiltighet 
inför klagomål är ena ytterligheten och överkompensation den andra. Den 
överkompenserande strategin tar sikte på långsiktiga vinster och passar för företag 
som differentierar sig genom exempelvis kvalitet och där produkterna ofta är av 
lite större betydelse för konsumenten. Den likgiltiga strategin kan passa för 
företag med snabbrörliga produkter och med en tydlig lågkostnadsstrategi då 
kundernas förväntningar är ställda efter vad man betalat. I valet av strategi ska 
kostnader och intäkter för företaget bedömas enligt följande punkter; 
 

• Effect on complainant primary demand 
• Effect on secondary demand; 

a. Demand from other consumers  
(resulting from word-of-mouth) 

 b. Demand from channel members 
• Potential expense of litigation or third-party intervention;  
• Effect on complaint-handling costs (Gilly, Hansen 1985: 7).  
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Vår uppfattning är att Internets kapacitet till att sprida WOM leder till att 
minskningen i den sekundära efterfrågan kommer att bli mer svårbedömd och av 
betydligt större vikt att ta hänsyn till i dagsläget än innan Internetutvecklingen tog 
sin början.  

2.4 Problemdiskussion  

Även om detta arbete inte i första hand intresserar sig för hur den rådande 
utvecklingen påverkar företagen, är de potentiella effekterna värda att ta på allvar. 
Kunderna och företagen hänger otvivelaktigt ihop och genom att begripa 
kunderna kan vi förstå vad företagen måste göra. Den dialog som pågår på 
Internet om företags produkter kan snabbare än tidigare rasera det förtroende som 
byggts upp hos konsumenterna. Stauss (1997) pekar på den tvåvägs dynamik som 
skapas i en dialog. I första hand kommer en kund som klagar och inte får någon 
uppmärksamhet från företaget bli ännu mer irriterad och i och med det öka sina 
klagomålsaktiviteter. På sikt kan individen skapa opinion mot företaget. Den 
andra dimensionen av detta är att ett diskussionsämne kan ta nya vändningar och 
utvecklas på ett sätt som de omskrivna företaget inte kan förutspå.  
 

A complaint about the service might be answered by a 
recommendation for a competitive offering, which could motivate 
another customer to describe his negative experience with the 
recommended service, starting another phase in the discussion cycle 
(Stauss 1997: 29) 

 
Ur konsumentens synvinkel ger denna verklighet nya möjligheter att bemöta den 
annars ojämlika maktfördelning som råder mellan företaget och konsumenten. En 
missnöjd kund som inte får respons hos företaget och inte upplever att företaget 
lider tillräckligt mycket skada enbart genom att lämna företaget som kund har 
möjligheten att kommunicera med andra konsumenter. På så sätt kan man 
ventilera sitt missnöje, varna och/eller få upprättelse från företaget via den 
konsumentmakt som bloggen kan generera.   
Man kan då misstänka att dessa oriktade klagomål från konsumenten har som 
indirekt syfte att leda till upprättelse från företaget genom att man skapa opinion. 
Konsumenten vill av någon anledning inte kontakta företaget, eller har varit i 
kontakt med dem och upplever att man inte blivit bemött på ett tillfredställande 
vis (s.k. interaktionsrättvisa).  

Inom den traditionella klagomålsforskningen är upprättelse (redress) centralt. 
Upprättelse syftar på att konsumenten kräver återbetalning i någon form från 
företaget för det i utbytet som inte har motsvarat förväntningarna. Viljan hos 
konsumenten att söka upprättelse är till stor del baserad på sannolikheten att den 
ska vara lyckosam – dvs. hur sannolikt det är att företaget ska ge konsumenten en 
rättvis återbetalning i form av en ny produkt el. dyl. (Blodgett 1995). Hur kommer 
då konsumenten att agera om den inte får den upprättelse som den anser sig har 
rätt till?  

De konsumenter som ägnar sig åt negativ word-of-mouth gör inte något direkt 
anspråk på återbetalning från företaget utan drivs av en vilja att varna andra 
konsumenter eller genom sitt beteende skada företaget. Detta beteende ser man 
främst hos konsumenter som inte har fått ett bra bemötande då de sökte 
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upprättelse (Folkes 1984). Ett intresseområde för detta arbete är att se om, bl.a. 
Folkes teorier om negativ WOM går att identifiera hos bloggskribenterna. Man 
kan alltså ställa sig frågan om drivkrafterna för deras beteende är baserat på en 
vilja att varna snarare än att få upprättelse. Eftersom sannolikheten för upprättelse 
är relativt sett låg då man använder en oriktad kanal, så kan det vara en indikation 
att andra intentioner ligger bakom deras klagomålsbeteende.  
En del av det oriktade klagomålsbeteendet kan ha sin grund i att konsumenten vill 
ventilera sitt missnöje för att få det ”ur systemet” (ventilering). Bennett (1997) har 
undersökt förändringar i köpbeteende efter man har fått ge uttryck för sina 
aggressioner gentemot företaget och fann att detta kan reparera det missnöje man 
har gentemot företaget. Enligt Bennetts undersökning är önskan att ventilera 
frustration och missnöje det vanligaste skälet till att klaga i sociala sammanhang 
vilket kan kopplas till klagomål som sprids på bloggar, då dessa i högsta grad kan 
ses som ett socialt verktyg.  
Det finns dock lite bevis för att effekten av ventilering skulle ge några långvariga 
effekter i de sammanhang som beskrivs. Däremot finns möjlighet att effekterna 
blir mer bestående då det oriktade klagomålet i en virtuell miljö kan spridas och 
växa och att man som konsument kan följa denna utveckling.  
Det råder i princip konsensus i forskningsvärlden om att den bästa strategin för 
företag är att aktivt uppmuntra konsumenter att klaga (bl.a. Plymire 1991). Dessa 
missnöjda konsumenter kan man sedermera omvända till lojala kunder och 
samtidigt minimera risken för negativ word-of-mouth från dessa individer. Som vi 
tidigare nämnt sprider sig negativ WOM snabbare och till fler personer än 
positiva omdömen, vilket gör detta beteende ännu mindre önskvärt ur ett 
företagsperspektiv. Ur vårt perspektiv adderar Internet ytterligare en dimension, 
då information sprids obehindrat. Konsumenter har möjlighet att använda mediet 
till sin fördel för de avsikter man har med sitt klagomål. 

En missnöjd konsument har ett antal möjliga strategier att använda sig av. Man 
skiljer på ett aktivt beteende (behavioural response) och det icke-aktiva beteendet 
(non-behavioural response). Inom ramen för det aktiva beteendet skiljer man på 
klagomål riktade mot företaget eller mot marknaden (Crié 2003). Crié definierar 
klagomål riktade mot marknaden som omöjliga att uppfatta av företaget. I hans 
modell beskrivs inte heller någon möjlighet för konsumenten att få upprättelse då 
denne vänder sig mot marknaden.  
I den miljö vi valt att undersöka menar vi att den modellen inte längre gäller. 
Eftersom det är möjligt för företagen att bevaka och analysera aktiviteter på 
Internet är det således också möjligt att ge konsumenten upprättelse, förutsatt att 
det upptäcks. För konsumenten innebär detta en möjlighet att genom att klaga på 
bloggar, samtidigt, indirekt söka upprättelse gentemot företaget.  

Om skribenten gör bedömningen att företaget bevakar bloggar där deras varor och 
tjänster omnämns skulle detta kunna leda till att man tror på upprättelse från 
företaget då man använder bloggen som kanal för sitt klagomål. Sannolikheten att 
få upprättelse via bloggen kommer att öka i takt med att den skada som 
skribenterna med sina inlägg kan åsamka blir större.  
Hos en grupp individer som är aktiva bloggskribenter är det troligt att 
klagomålsbeteendet är förändrat, eller i någon mån är på väg att förändras. 
Konsumenter som är aktiva på nätet förstår den nya logik som råder och kan 



 

 16 

utnyttja den i egen sak. Den grupp som skriver inlägg och blir innehållskreatörer 
kommer vara drivande för utvecklingen. I takt med att mer information blir 
tillgängligt rörande företag och produkter kommer det också bli vanligare att 
basera sina köpbeslut på information som man får av andra konsumenter på 
Internet. Då vi tittar i förändringar i klagomålsbeteendet så är det främst de aktiva 
skribenternas beteende som kan kommenteras. 
Det finns också andra mötesplatser för konsumenter som inte varit föremål för 
denna studie. Det kan exempelvis vara forum där produkten står i centrum och 
dialogen mellan konsument och företag är en tjänst som är kopplad till den 
huvudsakliga funktionaliteten. Exempel på det är www.pricerunner.se, där både 
produkt och återförsäljare är föremål för granskning och kommentarer från 
uppmärksamma användare. I många fall följs och kommenteras dessa 
diskussioner av personer från företaget.  

2.5 Problemformulering  

Nedanstående modell kan hjälpa till att visualisera vårt intresse för de oriktade 
klagomålen. Kortfattat har den missnöjde konsumenten som väljer att uttrycka sitt 
missnöje, valet att antingen rikta sig mot företaget eller mot en odefinierad 
”omvärld” eller, i vissa fall, båda två. Den konsument som riktar sig direkt mot 
företaget söker upprättelse medan utgången av och syftet med det oriktade 
klagomålet är mer osäkert.  
 

 
 

Figur 2: Översikt över problemområde (vår modell) 

 
I den rådande forskningen så existerar opinionsbildning som ett alternativ för den 
missnöjda konsumenten (Hirschman 1970). Ehuru så innebar opinion tidigare att 
man var utelämnad till traditionella mediakanaler, såsom tidningar, radio och TV. 
Dessa kanaler är för gemene man, otillgängliga och för företag har det varit enkelt 
att analysera och ge upprättelse till de få som exponeras i dem. För de 
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konsumenter som använder de traditionella kanaler är syftet troligen uteslutande 
att få upprättelse. Om man väl får tillträde till kanalen är sannolikheten hög att 
konsumenten får någon form av kompensation, vilket gör dem attraktiva för den 
som vill klaga. Om man använder sig av oriktade klagomål så är sannolikheten 
mindre att få upprättelse, vilket enligt teorin skulle innebära att man drar sig för 
att klaga. På detta följer då frågan om vad de som klagar mot en öppen publik 
förväntar sig och vad de vill uppnå med sin klagomålsaktivitet.  

Sammanfattningsvis kan problemet formuleras som; 
 
• Har de oriktade klagomålen ett annat syfte än de som riktar sig mot 

företaget. Vad är det för upprättelse eller förtjänst konsumenten söker 
genom att använda sig av oriktade klagomål? 

 
• Vilka intentioner och målsättningar har de konsumenter som klagar via 

bloggar. Finns det en medveten intention med klagomålet? 
 
2.5.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka drivkrafter och intentioner 
konsumenter har de då använder sig av oriktade kommunikationskanaler för att 
uttrycka sitt missnöje. Vårt bidrag blir således att söka svar på vad som ligger 
bakom konsumenters vilja att använda oriktade kanaler och hur begreppen 
upprättelse och rättvisa (redress och justice) kan appliceras i denna kontext.  
Ett parallellt syfte är att analysera det oriktade klagomålets tematik och dess sätt 
att uttryck missnöje.   
 

2.5.2 Avgränsning 
Klagomål och klagomålshantering är ett stort forskningsområde inom 
företagsekonomin. Vårt huvudsakliga intresse är klagomål som publicerats på 
Internet, och mer specifikt kommer vi att koncentrera oss på kommunikation som 
äger rum på bloggar och i s.k. webbforum. Typiskt för dessa klagomål (uttryck 
för missnöje) är att de inte direkt riktar sig mot företaget i fråga, utan har en 
öppen mottagare. Således kommer vi inte att intressera oss för klagomål där 
företagen själva satt upp forum, bloggar och andra mötesplatser för kunder.  

3. Tillvägagångssätt 

3.1 Metod  

Vad betyder ordet metod inom den vetenskapliga forskningen? Vi får en 
värdeneutral definition av ordet metod genom SAOB på nätet: 
 

om sådant förfaringssätt som man måste iaktta l. bruka för att inhämta 
kunskaper l. lösa en (vetenskaplig) uppgift o. d., studie- l. 
forskningsmetod.10 

                                                
10 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/153/39027.html 
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Metod är alltså ett tillvägagångssätt och samtidigt ett förhållningssätt till hur 
forskare har möjlighet att samla in och tolka data. De olika metodval som finns 
tillgängliga ger olika möjligheter och begränsningar i form av olika möjligheter 
till analys samt olika inställningar till hur kunskap genereras (induktion, 
deduktion). Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder då de fokuserar på 
förståelse av problem i huvudsak, till skillnad från kvantitativa metoder. (Bryman 
2002) 
 

3.1.1 Abduktion 
Den kvalitativa metoden passar vårt syfte bra då vi har använt oss av 
diskursanalys för att undersöka hur och varför människor agerar när de utövar 
konsumentmakt i form av klagomål på nätet. Vi har valt att använda oss av en 
abduktiv ansats då vi finner det nödvändigt att ha viss förkunskap om den 
teoribildning som finns inom det område vi undersöker. Den abduktiva ansatsen 
är som den gyllene medelvägen mellan deduktiv och induktiv andsats. Vi har gått 
från befintlig teori inom området där efter har vi samlat in vår empiri för att 
slutligen återkoppla till teorin. (Alvesson, Sköldberg 1994) 
 

3.1.2 Diskursanalys 
Åt diskursanalys som metod kan ägnas ett flertal sidor, men vi gör ett försök att 
vara stringenta och ta upp de aspekterna av diskursanalys som är centralt för vår 
undersökning. För att få en värdeneutral förklaring av ordet diskurs vänder vi oss 
återigen till SAOB. Svenska Akademiens nätordlista definierar betydelsen av 
ordet Diskurs som: 
  

om tankens öfvergång från det ena till det andra: resonemang; äfv.: 
resonemangsförmåga, förstånd; /.../ ordande fram o. tillbaka, 
resonemang, tal, diskussionsinlägg, stundom med bibegrepp af onödig 
vidlyftighet o. omständlighet; i pl stundom11 

 
Diskurs är alltså en form av resonerande och resonemang, en diskussion eller ett 
resonemang mellan flera parter. Analysen som man kan göra av en diskurs blir då 
en analys av hur ett resonemang används för att skapa mening. Problematik som 
kan uppstå för oss i samband med en diskursanalys är det faktum att diskursen rör 
en form av kommunikation och ett resonemang kring ett ämne. I vår 
undersökning väljer vi att låta diskursanalysen vara möjlig även för en ”oriktad” 
diskurs – alltså en diskurs som inte är riktad till en specifik person eller ett 
specifikt företag utan riktad ut mot allmänheten.  
Diskursanalysen är lämplig som metod vid analys av både talande och skrivna 
kommunikationsformer. Bryman (2004) menar att diskursanalysen som verktyg är 
anti-realistisk och konstruktionistisk. Bryman skriver vidare att:  
 

En diskurs är således inte bara ett neutralt redskap för att skapa eller 
förmedla mening. Människor vill också uppnå saker och ting då de 
talar eller skriver, och diskursanalysen är inriktad på de strategier 
som människor använder då de försöker uppnå olika syften. (Bryman 
2004: 348) 

                                                
11 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/51/13049.html 
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Med begreppet anti-realistisk menar Bryman att diskursanalysen som metod 
förnekar att det finns en slutgiltig beskrivning av verkligheten och tar även 
avstånd från uppfattningen att en forskare kan komma fram till en privilegierad 
redogörelse för verkligheten av det som studeras. Begreppet konstruktionistisk 
definierar Bryman som att tonvikten av undersökningen läggs på de versioner av 
verkligheten som uttrycks av medlemmar i den miljö som studeras samt hur 
verkligheten formas av deras tolkningar av den. Konstruktionistiskt tänkande 
bygger på en uppfattning av att diskurser är ett urval av flera tänkbara 
beskrivningar av verkligheten.  
Att språket har betydelse för en diskursanalys är inte svårt att förstå. Björn Bjerke 
skriver i boken ”Att skapa nya affärer” om språkets betydelse för oss människor. 
Bjerke reflekterar runt relationen mellan människa, språk och omvärld på följande 
sätt: 
 

Enligt mitt betraktelsesätt existerar det en dialektisk relation mellan 
dessa tre delar (människa, språk, omvärld, vår anmärkning), vilka inte 
kan betraktas oberoende av varandra. Språket är inte en enkel 
avbildning av världen utan det bestämmer också till stora delar vad vi 
ser och inte ser och vilka verklighetskategorier vi använder. Å andra 
sidan är de symboler vi skapar, upprätthåller eller förändrar en 
reflektion av den syn på världen vi redan har och språk tenderar att 
påverkas av vad vi uppfattar som verklighet (Bjerke 1989: 303). 

 
För att på ett någorlunda objektivt sätt kunna diskutera runt, reflektera över och 
analysera vår empiri har vi varit noggranna med att också ta i beaktande hur 
språket i sig påverkar vår världsuppfattning. Vilka inbyggda metaforer och 
symboler använder vi oss av i vårt dagliga språk och hur påverkar de hur vi 
uppfattar världen? Vidare har vi även tagit hänsyn till hur språket förändras 
beroende på var det skrivs. Det skrivna ordet är definitivt skilt från det talade 
språket, men stämmer detta även för skrivspråk på bloggar och andra webbfora? I 
boken Internet communication and qualitative research skriver Chris Mann och 
Fiona Stewart angående språkföring och CMC (Computer Mediated 
Communication) på Internet följande: 
 

However, the most exiting suggestion is that CMC is a new kind of 
discourse. Some communication theorists claim that CMC is unlike 
any genre previously studied; that it is ‘a language that never existed 
before’ (Ferrara et al., 1991:26). The most common claim is that 
CMC produces text which is historically unique because it is a hybrid 
showing features of both spoken and written language (Mann, Stewart 
2000: 182) 

 
Vissa kommunikationsteoretiker hävdar alltså att det skrivna språket på Internet 
är vitt skilt från det skrivna språket i andra kontexter (Mann, Stewart 2000). Detta 
är också något vi har försökt ta hänsyn till då vi läst och reflekterat över vår egen 
empiri.  

Vi har i själva diskursanalysen sökt återkommande teman i texten till att börja 
med, för att sedan försökt se huruvida det finns generaliserbara tendenser inom 
ramen för vår empiri. Inledningsvis försökte vi vara så öppna som möjligt, för att 
försöka undvika att tolka in förväntade resultat i undersökningen. Efter att ha 
jobbat med materialet har vi fått fram ett antal tema som varit signifikanta både 
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för oss och intressanta att koppla till befintlig teori inom området. 
 
3.1.3 Fallstudier 
Fallstudien som forskningsstrategi är användbar vid ett stort antal situationer för 
att öka kunskapen om individer, grupper och organisationer samt för sociala, 
politiska och relaterade fenomen. Fallstudien har blivit en vitt spridd 
forskningsstrategi inom ett flertal akademiska områden så som psykologi, 
samhällsvetenskap, företagsekonomi med flera. Yin skriver följande om 
fallstudier: 
 

…the distinctive need for case studies arises out of the desire to 
understand complex social phenomena. In brief, the case study method 
allows investigators to retain the holistic and meaningful 
characteristics of real-life events ---such as individual life cycles, 
international relations, and the maturation of industries. (Yin 2003: 2) 

 
Vi använder oss av fallstudien som metod för att kunna tillgodogöra oss en 
helhetsbild av ett socialt fenomen, i vårt fall klagomålsbeteende på nätet. Med 
begreppet ”fall” menar vi ett originalinlägg på en blogg om en produkt eller tjänst 
i en specifik situation samt all aktivitet inlägget genererar i form av kommentarer, 
tidningsartiklar och inlägg på andra bloggar som refererar tillbaka till 
originalinlägget. Genom att läsa de fall vi funnit har vi fått en djupare förståelse 
för hur klagomålsprocessen går till på Internet och fallstudierna i sig ger oss 
tillgång till exakt samma information som de Internetanvändare som läst bloggen 
fått. Dessutom har vi tillgång till en tidslinje för de olika bloggarna, vi kan alltså 
se hur lång tid det går mellan olika inlägg och hur historier utvecklar sig över tid. 
 

En fördel med studier som utnyttjar flera fall – vid sidan av 
möjligheten att ställa upp typologier – är att man kan identifiera olika 
kontextuella variabler. I sådana situationer är det också möjligt att 
pröva enkla hypoteser om samvariation mellan variabler (Normann 
1976: 73f). 

 
Vi använder oss av ett flertal olika fall och det finns enligt Normann ett antal 
fördelar med det. Dels så har vi tillgång till flera olika inlägg och debatter 
angående enskilda företag och dels har vi haft möjligheten att typologisera de 
klagande, för att kunna se om folk i allmänhet klagar på något speciellt sätt. 
Ytterligare en fördel Normann nämner är den att det finns en möjlighet att 
identifiera någon form av teman i empirin genom att använda sig av ett flertal fall. 
Mer om detta kan läsas i avsnitt 3.1.8 Kodning av kvalitativa data. 
 

3.1.4 Ändamålsenligt urval (Purposeful Sampling) 
Ett ändamålsenligt urval är precis som det låter, ett urval gjort för att få tillgång 
till en viss typ eller mängd av data (Patton 2002). Vårt ändamålsenliga urval är 
gjort för att få så djup kunskap som möjligt om fenomenet klagomål på bloggar. I 
vår urvalsprocess har vi alltså valt bort de bloggar som känts ofokuserade på 
ämnet, dvs. handlat till stor del om annat än själva klagomålet. Angående 
ändamålsenligt urval skriver Patton:  
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The logic and power of purposeful sampling lie in selecting 
information-rich cases for study in depth. Information-rich cases are 
those from which one can learn a great deal about issues of central 
importance to the purpose of the inquiry, thus the term purposeful 
sampling (Patton 2002: 230, våra understrykningar).  

 
Ändamålsenligt urval ger alltså stora möjligheter att få djupkunskaper om centrala 
intressen inom en fallstudie. Urvalet av empirisk grund för vår del är gjord utan 
hänsyn till varumärke, bransch eller produkt. Snarare har vårt mål varit att hitta en 
bredd av klagomål som samtliga framförs med engagemang.  
 

3.1.5 Datainsamlingsprocess 
Vår datainsamlingsprocess har bestått i att söka på Internet efter lämpliga inlägg. 
De sökmotorer vi använt oss av har varit Technorati, Blogpulse, Bloggar.se, 
Knuff.se, och Google. De fyra första är sökmotorer specialiserade på bloggar och 
Google är en allmän sökmotor men med en funktion där man kan söka även i 
bloggosfären. Vi började våra sökningar med att leta efter bloggar med 
anknytning till sökord som klagomål, konsumentmakt, varning, köp inte den här 
produkten och andra generella termer som behandlar missnöjdhet, klagomål och 
dåliga produkter. Sedan har vi smalnat av dessa till ett antal produkt- och 
företagsnamn som varit frekvent förekommande för att sondera hur de behandlas i 
de olika bloggarna. 
 

3.1.6 Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes efter det att empirin från fallstudierna hade samlats in 
och analyserats. Syftet med intervjuerna var att få en större insikt i de personliga 
drivkrafter som ligger bakom beslutet att publicera sitt missnöje på Internet. 
Intervjuerna har fungerat som ett komplement till diskursanalysen och har gjort 
det möjligt för oss att få information om de bakomliggande orsakerna till 
blogginläggen. Eftersom flertalet av respondenterna inte bor i Stockholm med 
omnejd har intervjuerna genomförts via telefon.  

Intervjuerna antog en semistrukturerad form. Med en semistrukturerad 
intervjumetod lämnas det utrymme för nya infallsvinklar (Bryman 2002) 
samtidigt som det ger en struktur att diskutera runt. Inför varje intervju utformade 
vi en intervjuguide. Intervjuguiden hjälpte oss att skapa ordning kring de aktuella 
frågorna, bidrog till att frågornas svar var av intresse för undersökningen samt 
minimerade antalet ledande frågor (Bryman 2002). Intervjuguiden hjälpte oss 
även att fokusera på den information som är relevant för undersökningen. 
Intervjuerna spelades in digitalt vilket bidrog till att vi kunde vara 
aktivtdeltagande i intervjuerna.  
För att på bästa sätt analysera materialet har det transkriberats. Genom att 
transkribera materialet har vi lättare kunnat utröna trender och strömningar som 
sedan har kategoriseras och analyseras. Transkriberingen har även gjort det 
möjligt att använda materialet flera gånger och i andra syften än den ursprungliga 
(Bryman, 2002). 
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3.1.7 Urval av respondenter 
Vi har fått tag på en del av de personer vars blogginlägg vi har analyserat. Dessa 
personer har fungerat som respondenter till våra telefonintervjuer. Vi har aktivt 
sökt dessa personer då de genom det faktum att de dels är aktiva bloggare och 
dels skrivit klagomålsinlägg själva torde ha en större förståelse för hur systemet 
fungerar.  
 

3.1.8 Kodning av kvalitativa data 
Coffey och Atkinson skriver i boken ”Making sense of qualitative data” att en 
viktig del i en kvalitativ undersökning är att finna signifikanta teman och mönster 
i sin empiri. För att kunna finna mönster och teman är empirin i många fall 
beroende av någon form av kodningsprocess. Författarna skriver vidare att 
kodningen inte får misstas för en analys eller diskussion av resultat ur empirin 
utan snarare är ett sätt att koppla samman empiriska delar i ett antal teman eller 
kategorier (Coffey & Atkinson 1996). Coffey & Atkinson skriver vidare att: 
 

...the establishment of ordered relationships between codes and 
concepts is a significant starting point for reflection and for theory 
building from qualitative data (Coffey & Atkinson 1996: 48). 

 
För att kunna bygga någon form av teori från kvalitativa data så underlättar det 
alltså enligt Coffey & Atkinson att etablera en form av hierarki i sin 
empirikodning. Vidare menar de att kodningsprocessen i stort handlar om att 
ställa frågor och resonera kring sin empiri. Frågorna och resonemangen som 
berörs i och med detta kan vara till hjälp för en eventuell hypotesutveckling, samt 
även ge ytterligare hjälp vid direktiv för ytterligare datainsamling (Coffey, 
Atkinson 1996). Vi har alltså försökt att på ett öppet sätt se om det finns några 
signifikanta övergripande teman i vår empiri som finns i flertalet blogginlägg. 
Sedan har vi försökt bryta ner dessa teman till hanterbara enheter, se vilken typ av 
terminologi som används, om det finns samband mellan olika uttryck och 
ageranden i olika fall. Vilka ord används i klagomålssammanhang? Varför 
använder man sig av en viss terminologi eller vissa metaforer? Coffey & 
Atkinson skriver angående metaforer att: 
 

Metaphorical statements have a number of features that deserve 
analytical attention. They can reveal shared understandings and 
situated realities of the social actor or social group (Coffey, Atkinson 
1996: 86).  

 
Vi har alltså försökt att genom ord och metaforer få ytterligare förståelse för 
aktören och dess sociala kontext genom texterna, dess kommentarer och de 
metaforer som finns i texten. Vi har försökt vara så öppna som möjligt när vi läst 
vår empiri. Normann (1976) menar att det är lätt att falla för s.k. ”skenbara 
samband”, något vi försöker undvika. Vi avser alltså ifrågasätta de samband vi ser 
och tänka kritiskt runt dem, samt sätta dem i relation till vårt kunskapsfundament. 
 
3.1.9 Metodkritik 
Förmodligen finns det ingen undersökningsmetod som är helt utan brister. För att 
en vetenskaplig uppsats ska kunna uppfattas som trovärdig krävs två saker; 
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reliabilitet och validitet. Kvalitativ metod anses i stort vara relativt sårbar gällande 
tillförlitlighet. Fördelen med att använda sig av redan skriven empiri är att den 
inte utsätts för någon påverkanskraft från forskaren ifråga, vilket man bör ta i 
beaktning när man genomför intervjuer. Skribenterna var i 
produktionsögonblicket inte medvetna om att deras alster skulle genomgå en 
diskursanalys av oss och har därför varit utan påverkan. En annan fördel med 
diskursanalys är att materialet i och med tekniken med permalänkar och 
trackback-teknik är tillgängligt över tid. Den forskare som är intresserad av att 
kontrollera undersökningens reliabilitet har alltså tillgång till samma skrivna 
empiri som vi själva tagit del av. 
Den största begränsningen med metoden diskursanalys är det faktum att metoden 
har en tendens att lyfta citat och dess ursprungliga betydelse från det ursprungliga 
inlägget. Genom att bryta ner texterna till ett antal små enheter finns det vissa 
chanser att forskaren/forskarna konstruerar en egen verklighet och sedan på 
felaktiga grundvalar ger enheterna en annan betydelse än den som fanns i den 
ursprungliga kontexten (Denscombe 2000).  
Vår empiri har till stor del bestått av relativt korta textmassor och korta intervjuer 
och därför ser vi inte något större problem med i detta, men är ändå värt att ta upp 
som en kritik mot vår undersökning. 

Angående telefonintervjuerna och e-postenkäten bör nämnas att resultatet från 
dessa inte är generaliserbara till en större population. Vårt intervjumaterial bestod 
av 10 personer varav vi genomförde intervjuer med 4 samt fick svar på epost 
enkäten från 2. Vidare finns ingen verifieringsmöjlighet angående hur 
sanningsenligt respondenterna svarar på intervjufrågor per e-post eller telefon. 
För att få så hög validitet som möjligt har vi försökt stämma av och kontrollera 
intervjuempirin med vårt textmaterial för att se om de svar vi fått skiljer sig i stor 
eller liten grad mot varandra. 

Vårt urval är gjort utan någon form av kritisk granskning av sanningshalten i 
inläggen. Alltså blir det svårt för oss att verifiera de händelser som tas upp i vår 
empiri. Dock har vi utgått från att de fakta som sägs i empirin är till största delen 
sanna. 

Sammanfattningsvis kan vi nämna att styrkorna med denna undersökning är att 
empirin är tillgänglig för allmänheten samt att vi har sökt verifiera validiteten i 
den skrivna empirin med hjälp av intervjuempirin och vice versa. Svagheterna är 
som tidigare nämnt att det inte finns någon möjlighet för oss att verkligen 
kontrollera hur hög sanningsgrad vi har i vår empiri samt möjligheterna att vi 
övertolkat och/eller feltolkat det som sagts. 

4. Kunskapsfundament 
Vårt teoretiska ramverk är hämtat från en rad upphovsmän som på olika sätt har 
bidragit till forskningen kring klagomåls-/och konsumentbeteende. Man kan se en 
skiljelinje mellan teoribildning som handlar specifikt om klagomålet och dess 
process (Crié, Singh, Blodgett) samt den andra sidan som handlar om individen, 
dess beteende och karakteristika (Hirschman, Nyer, Lambert, Kniffin).  
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Gemensamt för båda är att de inte ägnar något större intresse över hur oriktade 
klagomål i allmänhet eller bloggar i synnerhet passar in i konsumenternas 
klagomålsbeteende och vad den nya teknologin kan får för konsekvenser. Nedan 
har vi avsett att samla relevanta teorier som vi stödjer vårt arbete på.  

4.1 Word-of-mouth (WOM) 

WOM är ett centralt begrepp inom klagomålsforskningen och har stor betydelse 
för konsumenters relativa makt mot företag. 
Enligt Richins (1983) är det vedertaget bland marknadsförare att information från 
ickekommersiella källor såsom privatpersoner är av mycket stor vikt när 
konsumenter söker information före ett konsumtionsbeslut. Inom 
marknadsföringssammanhang och ur ett företagsperspektiv har fokus legat på hur 
man genererar positiv word-of-mouth för nya produkter eller tjänster, genom att 
hitta och påverka opinionsbildare inom sociala nätverk. Positiv word-of-mouth 
sprids inte lika snabbt som negativ, och är något som företag ofta försöker skapa 
som en marknadsföringsåtgärd. 
Kim et al. (2003) refererar till forskning (Best, Andreasen 1977, TARP 1986 och 
Tschol 1997) som tyder på att majoriteten av missnöjda kunder väljer ett indirekt 
beteende som negativ word-of-mouth eller exit snarare än att klaga direkt till 
företaget.  
Konsumenter som har ett direkt beteende och kontaktar företaget med sitt 
missnöjde och inte får den upprättelse som de förväntat sig och/eller står i relation 
till det missnöjde de känner sprider ofta negativ word-of-mouth (Folkes 1984).  

4.2 Exit, voice and loyalty; Hirschmans ramverk 

A.O. Hirschman är den som lade grunderna för forskning inom 
klagomålsbeteende. Ramverket exit, voice och loyalty (EVL) presenterade han i 
sin bok från 1970 med samma namn. Hirschmans teoribildning har kommit att 
användas inom skilda områden såsom socialpsykologi och statsvetenskap men har 
sin grund i den nationalekonomiska synen på konsumenters beteende vid vikande 
kvalitet hos leverantören.  

Hirschman gör antagandet att exit och voice är en effekt av sjunkande kvalitet (av 
en eller annan orsak) från företagets sida och att konsumenten är fri att byta 
leverantör. Konkurrens mellan företag är en nyckelfaktor. När en produkt 
försämrar sin kvalitet och vinsterna minskar kommer företagsledningen anta 
åtgärder för att korrigera detta.  
Vanligtvis, enligt Hirschman, så får företagen reda på kvalitetsförsämringen på 
två olika sätt. 1) Kunderna slutar köpa produkten. Detta är exit-alternativet. 
Företagsledningen måste finna vägar att åtgärda problemen. 2) Företagets kunder 
uttrycker sitt missnöje (voice) till företaget eller till någon extern myndighet 
(konsumentombudsman el. dyl.). Voice kan också vara en allmänt adresserad 
protest riktad mot de som är intresserade av att lyssna. I vår terminologi – 
oriktade klagomål.  
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4.2.1 Exit 
Exit är det mest drastiska alternativet till voice även om dessa två kan uppträda i 
kombinationer med varandra. I Hirschmans (1970) teoribildning sker exit som en 
följd av kundens uppfattning om att kvaliteten sjunker. Dock är det inte enbart 
begränsat till kvalitet – utan kan också handla om konsumentens upplevelse av 
service och bemötande. Hur vanligt förekommande exit är påverkas av tillgången 
till alternativ. I en monopolsituation är konsumenten låst till en tillverkare, oavsett 
dess kvalitet och exit inte ett möjligt alternativ. I en normal konkurrenssituation 
arbetar företag aktivt med att skapa barriärer som gör möjligheterna till exit 
mindre. Lojalitet är ett verktyg som ofta används ofta som barriär. (Hirschman 
1970) Senare forskning har en mer processorienterad syn på exit, där den kan 
pågå under en lång tid för att sedan aktiveras av s.k. ”triggers”. En trigger kan 
starta processen men behöver inte vara kopplad till det huvudsakliga problemet. 
Trigger fungerar då bara som en startmotor för att sätta igång exitprocessen 
(Stewart 1998). 
  

4.2.2 Voice 
Hirschman (1970) menar att ett företag via konsumenternas ”voice” får reda på 
hur de lyckas eller inte. Dock, så krävs det att konsumenterna ger ledningen tid att 
åtgärda de eventuella problem som företaget har. Enligt honom är voice det enda 
alternativet som står till buds då exit inte är möjligt. Han liknar detta med sociala 
situationer, såsom en familj osv. där alternativet att lämna inte är aktuellt. I 
affärsmässiga termer är detta att likna vid en monopolsituation.  
 

Voice is here defined as any attempt at all to change, rather than to 
escape from an, objectionable state of affairs, whether through 
individual or collective petition to the directly in charge, through 
appeal to a higher authority with the intention of forcing a change in 
management, or through various types of actions and protests, 
including those that are meant to mobilize public opinion. (Hirschman 
1970: 30) 

 
4.2.3 Loyalty 
Hirschman (1970) ser lojalitet som en passiv respons från konsumenten och att 
den yttrar sig som en speciell känslomässig koppling man kan ha till en 
organisation. Lojalitet fungerar som en barriär mot exit och uppmanar till voice. 
För att aktivt förhindra exit arbetar företag med olika typer av lojalitetsprogram. 
Man kan se den typen av lojalitet som skapas med inlåsning, bonusprogram och 
andra typer av inlåsning som köpt lojalitet (Feurst 2000).  

4.3 Klagomålsprocessen 

Inom ramen för klagomålsprocessen studerar man vanligtvis konsumentens 
beteende från det att missnöje har uppstått. Fenomenet började studeras på 70-
talet. Jacoby och Jaccard (1978) studerade bl.a. klagomålsprocessen i samband 
med däckstillverkaren Firestone’s problem med defekta däck. Deras definition i 
sambandet löd: 
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…an action begun by the individual who entails a communication of 
something negative to a product (service), either towards the company 
or towards a third entity. (Jacoby, Jaccard 1978: 6) 

 
Crié (2003) har som syfte att sammanställa aktuell forskning och skapa en 
gemensam typologi för klagomålsbeteendet. Som en del av detta ger han oss en 
kortfattad beskrivning av den process konsumenten går igenom. Efter det initiala 
missnöjet har uppstått och orsaken till klagomålet har passerat inträder en period 
av reflektion över orsaker och tänkbara strategier att hantera problemet. Efter 
denna fas kommer det starka, initiala missnöjet har gått över i en mer hanterlig 
ilska. Residualen av detta missnöje måste vara tillräckligt konkret och stark för att 
konsumenten ska välja att gå vidare. Om strategin slutligen blir att kontakta 
företaget för upprättelse kan nivån av missnöje återigen öka beroende på 
bemötande av företagets personal. Crié anser vidare att det är sannolikt att detta 
missnöje är eller upplevs som starkare än det initiala. De åtgärder som tas av 
konsumenten kan då komma att bli mer aggressiva eller kraftfulla än vad som 
tidigare var planerat.  
Processen slutar dock inte här utan inbegriper också en utvärdering av företagets 
respons och agerande och utifrån detta tar konsumenten beslut om framtida 
beteende, som kan inbegripa återköp eller exit. 

Denna syn på klagomålsprocessen kan tyckas vara ensidig då den inte tar hänsyn 
till det icke-aktiva missnöjet. Singh (1988) menar att klagomålsbeteendet är 
grundat i två dimensioner. Den första är helt baserad på de aktioner en konsument 
tar för att justera det upplevda missnöjet. Detta kan rikta sig mot företaget, 
säljaren eller en tredje part, såsom konsumentorganisation, media eller familj och 
vänner. Den andra dimensionen refererar till avsaknaden av aktion, dvs. när ett 
missnöje över produkt/tjänst rinner ut i sanden och/eller glöms bort. 
Vad som blir slutpunkten för en klagomålsprocess är således inget man kan uttyda 
från vad som initierar den utan det är oftast styrt av situationen och samspelet 
mellan konsument och företag. Sammanfattningsvis kan man säga att 
klagomålsprocessen innefattar alla de tänkbara vägar en konsument kan ta i 
anslutning till eller efter ett köp, då de upplever missnöje med en produkt eller 
tjänst. Nedan visas en förenklad översikt över klagomålsprocessen.  
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Figur 3: Konsumentens respons på missnöje (Crié 2003) 

4.4 Bestämmande faktorer för klagomålsbeteendet  

I litteraturen kan man se tre tydliga ämnesområden som bidrar till ökad förståelse 
för CCB och vad som styr konsumenters beteende. 
 

 
Figur 4: Teoretisk översikt: Vad bestämmer konsumentens agerande (Crié 2003) 
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4.4.1 Psykologiska faktorer 
Den psykologiska sfären innefattar beskrivning av vad som gör individen benägen 
att inleda CCB och ger oss en förståelse för dess beteende. Här hämtar vi bl.a. de 
sociologiska teorierna om alienation. Exempel på forskning inom detta område är 
Marx teorier om alienation samt Melvin Seemans (1956) utveckling av de fem 
kategorier av alienation som vi beskriver nedan. Lambert, Kniffin (1975) sätter 
dessa sociologiska teorier i ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 
4.4.2 Ekonomiska faktorer  
Från den ekonomiska sfären hämtar vi teorier om marknadens och företagets 
struktur där exempelvis monopol minskar möjligheterna till exit och ökar 
sannolikheten för ”voice” medan en perfekt konkurrens ökar sannolikheten för 
”exit”, då alternativen är många. Vad har klagomålet för värde för det mottagande 
företaget och hur kan företaget med olika barriärstrategier minska exit är andra 
frågor som delvis kan besvaras med teorier från den ekonomiska sfären. 
Tongivande inom denna sfär är framförallt A.O Hirschman. För förståelse av 
företagets perspektiv har vi använt bl.a. Plymire (1991) och Gilly, Hansen (1985). 
 
4.4.3 Etiska faktorer 
Slutligen så är det den etiska sfären som handlar om rättvisa, lojalitet och 
information kopplat till företaget. D.v.s. hur relationen med kunderna ser ut och 
företagets sätt att lösa konflikter med kunder. Alla dessa faktorer hos individen 
och i omvärlden bidrar till typen av respons och vilket klagomålsbeteende som 
blir aktuellt (Crié 2003). 

4.5 Vad påverkar konsumentens beteende 

Frågan om vad som styr och initierar klagomålsbeteende är omfattande och 
komplicerad. Som en följd av detta väljer forskare ofta att betrakta 
klagomålsbeteende som en ofördröjd och isolerad händelse istället för en 
pågående process mellan konsument och företag. I realiteten kan ett klagomål 
vara skilt i tiden från den episod som är orsaken för klagomålet och vad som 
utlöser själva klagomålet behöver inte vara samma sak som den aktuella 
konsumentens sakfråga (Crié 2003).  

Sannolikheten för att en konsument ska ta aktion (d.v.s., söka upprättelse, 
engagera sig i WOM eller att helt upphöra som kund - exit) bestäms av 
sannolikheten att man ska få upprättelse, ens personliga inställning och attityd till 
att klaga och den vikt man fäster vid den aktuella produkten eller tjänsten. Det är 
således större sannolikhet att en konsument klagar på kapitalvaror än snabbrörliga 
konsumentvaror (Singh 1990). 

En annan viktig och bidragande faktor är huruvida konsumenten uppfattar 
problemet som stabilt, (stability) och/eller kontrollerbart (controllability).  

Stabilitet hänvisar till om man bedömer problemet som sannolikt återkommande i 
framtiden och kontrollerbarheten är konsumentens bedömning av sannolikheten 
att problemet hade kunnat undvikas av företaget. En konsument som upplever 
problemet som stabilt har mindre anledning att återkomma till företaget framgent. 
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En konsument som upplever att företaget hade kunnat hantera ett problem, men 
valt att inte göra det kommer sannolikt att hysa aversion gentemot detta företag då 
de tar lättvindigt på konsumentens problem (Folkes 1984).  

Sammanfattningsvis kan man säga att en konsument som gör bedömningen att det 
är stor chans att få upprättelse har en klagomålsbenägen personlighet och är 
missnöjd med en produkt som de upplever som viktig för dem är mer benägen att 
söka upprättelse direkt från företaget. Den konsument som bedömer att 
sannolikheten är liten att få upprättelse, inte är klagomålsbenägen och anser att 
problemet är stabilt och kontrollerbart av företaget är mer benägen att hänge sig åt 
negativ word-of-mouth och att lämna företaget för gott. 
 

4.5.1 Upplevelse av rättvisa 
Begreppet distributiv rättvisa (distributive justice) hänvisar till om konsumenten 
upplever återbetalningen som rättvis – dvs. i hur hög grad det man får tillbaka 
från företaget efter att man har klagat, stämmer överens med det man förväntat 
sig. Interaktionsrättvisa (interactional justice) handlar om hur väl konsumenten 
upplever att den blir behandlad av företagets personal (Folkes 1984). Som 
konsument vill man självfallet bli behandlad respektfullt och vänligt. Den kund 
som väljer att söka upprättelse och kontakta företaget är mer benägen att ge 
företaget en chans att rätta till problemet innan man inleder negativ word-of-
mouth. Påföljande beteende är alltså beroende av huvudsakligen av säljarens 
agerande gentemot kundens klagomål (Blodgett, 1995). 
 

4.5.2 Beteende före och efter upprättelse 
Blodgett (1995) har i en studie undersökt varför vissa konsumenter omedelbart 
efter att missnöje har uppstått, startar negativ WOM medan andra först ger 
företaget en chans att åtgärda problemet innan man väljer att sprida denna 
information vidare. Blodgett har också tittat på beteendet hos missnöjda 
konsumenter som, efter att de har klagat hos företaget, antingen fortsätter att 
sprida negativ eller positiv WOM. I studien skiljer man på olika typer av WOM. 
Dels den som sker före klagomålsprocessen gentemot företaget är inledd, s.k. 
”pre-redress” och WOM som sker efter man har kontaktat företaget, s.k. ”post-
redress”.  

Konsumenter som bedömde det som mindre sannolikt att få upprättelse, eller var 
mindre klagomålsbenägna uppvisade mindre sannolikhet att söka upprättelse från 
företaget och större sannolikhet att engagera sig i ”pre-redress” negativ WOM. 
Blodgett finner också stöd för att de konsumenter som upplever avsaknad av 
distributiv och interaktionsrättvisa, var mer benägna att engagera sig i ”post-
redress” negativ WOM och uppvisar stor sannolikhet för exit från företaget. 
Klagande konsumenter som upplever problemet som stabilt och som 
kontrollerbart av företaget är också mer benägna att engagera sig i negativ WOM 
både ”pre-redress” och ”post-redress”. (Blodgett 1995) 
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4.6 Ventilering 

Ventilering (venting) definieras av Merriam-Webster12 som ”to give often 
vigorous or emotional expression to”. Det är ett sätt för konsumenten att ge 
uttryck för de missnöjeskänslor man har gentemot företaget eller en specifik 
incident. Känslor som inte ges uttryck för kan bidra till att missnöjeskänslorna blir 
mer långvariga och ökar.  
Den riktade typen av klagomålsbeteendet har som syfte att söka upprättelse från 
företaget och den oriktade har, kortfattat, som syfte att varna andra konsumenter 
för företaget. Ventilering, framförallt via negativ WOM kompletterar dessa båda 
funktioner med att ge konsumenten möjlighet att ”lätta på trycket”. Enligt Bennet 
(1997) är det då själva uttrycket som är drivkraften – inte att man förväntar sig 
någon form av upprättelse (Bennet 1997).  
Nyer (2000) undersöker om ventilering som en del av klagomålsprocessen kan 
bidra till ökad tillfredställelse hos kunden. Han fann att missnöjda kunder som 
uppmanades att uttrycka sina känslor och tankar upplevde en högre grad av 
tillfredställelse än de som inte fick chansen att expressivt uttrycka sig.  
Det klagomålsbeteende som observeras i sociala interaktioner ofta har karaktären 
av ventilering. Nyer (2000) refererar till en studie av Alicke (1992) som menar att 
viljan att ventilera sin frustration är framförallt ett socialt fenomen, dvs. något 
som äger rum mellan vänner och bekanta.  
Den forskning som finns på området pekar i olika riktningar. Alicke menar att det 
är svårt att se några långsiktiga effekter av ventilering i riktiga 
klagomålssituationer. I vissa fall, menar Nyer (1997) att ventilering till och med 
kan bidra till en kortsiktigt ökad känsla av missnöje eftersom dessa känslor 
kommer upp till ytan i samband med att man uttrycker dem. Det man kan 
konstatera är att de konsumenter som explicit uppmanas att uttrycka sina känslor 
visar större tillfredställelse efteråt, jämfört med dem som inte uppmanades att 
klaga. Det visade sig också att den största ökningen i tillfredställelse fanns hos de 
som var mest missnöjda initialt.  

4.7 Den alienerade konsumenten 

Alienation är ett begrepp som från början utvecklades av Karl Marx och är idag 
en teoretisk plattform inom sociologin. Marx beskrev alienering som ett icke-
tillfredsställande tillstånd för människan13. Inom den sociologiska forskningen 
hittar vi en kategorisering av olika missnöjeskänslor som kan existera hos 
konsumenter.  
Inom sociologin används begreppet för att beskriva politisk apati, missanpassning 
och olika typer av antisociala beteenden. Man kan se likheter hos konsumenter 
där stora grupper upplever känslor av alienering. Vi använder begreppet för att 
klassificera och förstå de underliggande orsakerna till missnöjet som företag kan 
skapa hos konsumenter. Inom sociologin delar man in alienation i fyra 
undergrupper; 1) Maktlöshet (powerlessness) 2) Meningslöshet (meaninglessness) 
                                                
12 http://www.m-w.com/dictionary/venting 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Marx%27s_theory_of_alienation 
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3) Normlöshet (normlessness) 4) Isolering och utanförskap (isolation and cultural 
estrangement) (Lambert, Kniffin 1975).  
Maktlöshet och andra former av alienation är något som till stor del är perceptivt 
– dvs. konsumentens egen upplevelse av problemet är det som är centralt. I många 
fall kan konsumenternas upplevelse av situationen vara felaktig eller inbillad men 
också i många fall korrekt. Oavsett problemets faktiska grunder så kommer inte 
konsumentens känsla av alienation minskas förrän det upplevda problemet är 
åtgärdat. Ett resonemang är således inte rätt strategi ur ett företagsperspektiv. 
Lambert, Kniffin (1975) har använt denna sociologiska teorigrund för att beskriva 
generella typer av missnöje hos kunder och hur dessa kan hanteras av företag, 
beroende på vilket typ av alienation som upplevs.  
 
4.7.1 Maktlöshet  
Att som konsument uppleva maktlöshet i relation till ett företag är en vanlig 
känsla. Den enskilda konsumenten har ofta liten möjlighet att påverka det stora 
företaget. Här föreligger det en skevhet i maktbalansen som konsumentrörelser 
har haft som måltavla sedan ”consumerism”-rörelsen började spridas i USA under 
70-talet. Definition av begreppet ”consumerism” ligger märkbart nära 
definitionen av maktlöshet;  

 
Consumerism is a social movement seeking to augement the rights and 
power of byers in relation to sellers (Kotler 1972: 49) 
 

Konsumentforskarna Lambert, Kniffin hämtar en definition av maktlöshet från 
sociologen M. Seeman:  

 
the expectancy or probability held by the individual that his own 
behaviour cannot determine the occurence of the outcomes, or 
reinforcements, he seeks. (Lambert, Kniffin 1975: 38) 

 
Från konsumentens perspektiv innebär maktlösheten att man inte kan påverka 
företaget att agera mer i linje med konsumenternas önskemål. Maktlösheten hos 
konsumenter har varit en drivande orsak till att lagar och regleringar som är till 
för att skydda konsumenten har skapats. Tre känslomässiga inriktningar kan 
skönjas inom definitionen för maktlöshet. Den första är oförmågan att påverka 
företaget och produkternas art, kvalitetsnivå, villkor, kringservice etc. 
Konsumenten upplever valet av produkt som ett val mellan ”pest och kolera”. En 
annan tydlig inriktning av maktlöshet är då företaget ignorerar önskemål eller är 
allmänt ovilliga att tillgodogöra konsumenter som har blivit felaktigt behandlade 
eller är missnöjda med produkten. Ofta handlar det om enkla, administrativa 
problem som för företaget är lätta att lösa. Då problemet förblir olöst ökar känslan 
av maktlöshet ju enklare problemet upplevs av konsumenten. Ytterligare en 
känsla som kan indelas under maktlösheten är upplevelsen av att man blir 
manipulerad av kommunikation och reklam från företaget. (Lambert, Kniffin 
1975)   
 
4.7.2 Meningslöshet 
En allmän definition av meningslöshet från M. Seeman får vi genom Lambert, 
Kniffin:  
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A low expectancy that satisfactory predictions about future outcomes 
of behaviour can be made (Lambert, Kniffin 1975: 40) 

 
För en konsument så innebär begreppet en känsla av villrådighet och att man är 
inkapabel att inhämta information. Konsumenten har svårt att ta omdömesgilla, 
välgrundande beslut då marknaden är förvirrande och upplevs som en ”djungel”. 
Information finns antingen i överflöd eller i underskott. Meningslöshet kan 
inträda då man upplever att företaget inte lämnar ut information som skulle vara 
av värde för konsumenten och att de gör detta medvetet eller att de avsiktligt 
utformar tjänster och produkter som är svåra att jämföra. (Lambert, Kniffin 1975)  
 
4.7.3 Normlöshet 
Normlöshet kan beskrivas som en uppfattning eller misstanke om att företaget är 
delaktigt i tvivelaktiga sammanhang eller använder sig av oetiska eller ojusta 
affärsmetoder. Exempel på normlöshet är misstanken att företag alltjämt sätter 
sina egna intressen före konsumenternas. Faktum är att en typ av affärsmän anser 
det vara rimligt att använda tvivelaktiga metoder, då de anser att det är allmänt 
praktiserat och närmast ett krav för att konkurrera på lika villkor, eftersom alla 
andra gör det. Från ett konsumentperspektiv kan normlöshet uttydas i 
misstänkliggörande, cynism och en utbredd känsla av misstroende gentemot 
företag. Exempelvis kan detta yttra sig i misstankar om att produkter designas så 
att de ska fallera efter en viss tid (lagom till att garantin går ut) eller att 
produktförbättringar hålls från marknaden för att maximera vinst på befintliga 
produkter. Precis som maktlöshet är normlöshet en subjektiv uppfattning hos 
konsumenten som har sin grund i att många företag ertappats med att ha använt 
tvivelaktiga metoder. Företagen måste arbeta för att återvinna förtroendet hos 
konsumenterna genom ärlighet och öppenhet. (Lambert, Kniffin 1975)  
  

4.7.4 Isolering och utanförskap 
Isolering hos individer hänger ihop med hur man uppfattar omvärlden. Samhällets 
värderingar, syften och mål stämmer inte överens med ens egen uppfattning om 
hur saker bör vara eller fungera. Man upplever att det som det stora flertalet 
individer identifierar sig inte med ger dem en tillfredställande värdegrund. Det 
handlar också om ett kulturellt utanförskap där subgrupper i samhället inte 
upplever att deras kultur är tongivande eller tas på allvar i samhällsdebatten. 
Medvetet ställer man sig utanför och tar aktivt avstånd från det som manifesterar 
den rådande kulturen. (Lambert, Kniffin 1975)  
 

4.7.5 Kombinationer av alienation 
Många konsumenter upplever två eller flera typer av alienation samtidigt. Detta 
leder till en totalt sett starkare upplevelse av det missnöjet som de bär på. Då 
företag möter kritik är det vanligt att de är kombinationer av dessa känslor som 
förmedlas. Vanliga kombinationer är; 1) Maktlöshet och meningslöshet 2) 
Normlöshet och maktlöshet. (Lambert, Kniffin 1975)  
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4.8 Sammanfattning av kunskapsfundament 

När vi undersökt vilka tankar och samband som ligger till grund för hur 
konsumenter agerar i klagomålssituationer har vi tagit i beaktande ett antal 
forskares uppfattningar och tankar runt ämnet. Vi gör i detta stycke en ansats att 
sammanfatta vår befintliga begreppsvärld.  
 
Word-of -mouth är ett av de centrala begreppen inom klagomålsforskningen och 
har stor betydelse för konsumenters makt gentemot företag. Samma sak gäller 
med begreppen Exit, voice och loyalty (EVL) vilka introducerades av A.O. 
Hirschman 1970 i boken med samma namn. De grundläggande begreppen har 
även använts inom socialpsykologi och statsvetenskap men har sitt ursprung i en 
nationalekonomisk syn på konsumentbeteende vid kvalitetsförändringar.  

Vidare har vi läst Crié (2003), vars tes om konsumentens klagomålsprocess vi 
stött delar av vårt arbete på. Singh (1988,1990) tar upp i sin forskning de 
bestämmande faktorer som föreligger konsumentens aktion vid klagomål, (d.v.s., 
söka upprättelse, engagera sig i WOM eller att helt upphöra som kund) och 
kommer fram till att sannolikheten för att en konsument ska ta aktion bestäms av 
sannolikheten att man ska få upprättelse, ens personliga inställning och attityd till 
att klaga och den vikt man fäster vid den aktuella produkten eller tjänsten.  
För att få en djupare förståelse av begreppet rättvisa i klagomålsfallen vänder vi 
oss till Folkes (1984) som skriver om distributiv rättvisa och interaktionsrättvisa. 
Begreppet distributiv rättvisa hänvisar till huruvida konsumenten upplever 
återbetalningen som rättvis. Interaktionsrättvisa handlar om hur väl konsumenten 
upplever att den blir behandlad av företagets personal. Blodgett (1995) finner 
också stöd för att de konsumenter som upplever avsaknad av distributiv och 
interaktionsrättvisa, var mer benägna att engagera sig i ”post-redress” negativ 
WOM och uppvisar stor sannolikhet för exit från företaget. 
Ventilering (venting) visade sig vara en annan viktig del av konsumenters 
klagomålsbeteende. Det är ett sätt för konsumenten att ge uttryck för de 
missnöjeskänslor man har gentemot företaget eller en specifik incident. Känslor 
som inte ges uttryck för kan bidra till att missnöjeskänslorna ökar och blir mer 
långvariga. Enligt Bennet (1997) är det själva uttrycket som är drivkraften – inte 
att man förväntar sig någon upprättelse. 
Vi har också försökt se huruvida alienation påverkar konsumenterna i 
klagomålssammanhang, alienation är ett begrepp som från början utvecklades av 
Karl Marx och är idag en teoretisk plattform inom sociologin. Vi använder 
begreppet för att klassificera och förstå de underliggande orsakerna till missnöjet 
som företag kan skapa hos konsumenter. Enligt Lambert, Kniffin (1975) delar 
man inom sociologin in alienation i fyra undergrupper; 1) Maktlöshet 
(powerlessness) 2) Meningslöshet (meaninglessness) 3) Normlöshet 
(normlessness) 4) Isolering och utanförskap (isolation and cultural 
estrangement). 
 
Sammantaget har dessa åsikter, tankar och teorier haft stor betydelse för hur 
arbetet har utvecklats då vi resonerat och tolkat data med denna kunskap i 
bakhuvudet.  
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5. Verklighetsfundament 

5.1 Bloggar 

Vi har valt att utgå från ett generellt perspektiv vid presentationen av våra 
fallstudier för att sedan med hjälp av intervjuerna successivt komma djupare ner i 
de bakomliggande orsakerna till att folk väljer att ”ta till bloggen” när de har 
anledning att vara missnöjda. 
De fallstudier vi arbetat med har i huvudsak bestått av svenska konsumenters 
bloggar och kommentarer på dessa inlägg. Inläggen rör i huvudsak produkter eller 
tjänster köpta eller utförda i Sverige. 
 
5.1.1 Generella tendenser 
Ur vår empiri kan vi utläsa vissa generella tendenser. För det första så har alla 
skribenter utom en haft kontakt med respektive företag innan det ursprungliga 
inlägget skrevs. Många av inläggen handlar just om de negativa erfarenheter de 
har haft med kundtjänst, teknisksupport etc. Dessa inlägg har i sin tur triggat 
andra konsumenter att skriva om sina upplevelser med samma företag eller 
företag inom samma bransch. 
 
5.1.2 Återkommande teman 
I linje med befintlig teori har vi hittat ett antal återkommande teman i vår empiri. 
De tydligast framträdande är:  
 

• Varningar 
• Berätta sin historia 
• Avreagera sig, ”ventilering” 

 
Varningar är ett tema som återkommer i tämligen frekvent i empirin. Med 
varningar menas när skribenten helt enkelt avråder och uppmanar andra 
konsumenter att hålla sig borta från företaget i fråga. Detta är även vanligt 
förekommande i de kommentarer som dessa inlägg skapar på bloggarna. 
Konsumenten vill hjälpa andra konsumenter från att få lika dåliga upplevelser 
som de har fått samt informera andra hur företagen behandlar sina kunder.  

 
Jag uppmanar alla att undvika Bredbandsbolaget i största möjliga 
mån. I alla fall om man vill ha sitt bredband (och ev. 
telefonabonnemang) inkopplat under sin livstid.14 
 
Min pappa har nyligen haft megaproblem med Spray, som har 
väääldigt märklig policy när det gäller vissa grejer. Så rent spontat 
skulle jag undvika Spray.15 
 
So, if you’re in the market for a dishwasher, avoid the Zanussi 
Electrolux Timeline ZSF 6160. It’s a waste of money.16 

                                                
14 http://hizonic.typebad.com/plus_minus_noll/2006/03/index.html 
15 http://virrig.nu/?p=61 
16 http://chocnvodka.blogware.com/blog/_archives/2005/4/24/614859.html 
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Härmed utfärdas en stor varning för bredbandsleverantören 
Bredbandsbolaget. /.../ De anvisningar, riktlinjer och tidsramar som 
finns uppställda på Bredbandsbolagets hemsida har visat sig vara 
felaktiga på flera punkter. Kundservice ger ingen som helst 
information, och påstår att en tekniker har kontaktat mig via min 
mobil, trots att det inte alls har skett. /.../ Jag har naturligtvis 
kontaktat Allmänna reklamationsnämnden, och uppmanar alla att 
undvika Bredbandsbolaget i största möjliga mån. I alla fall om man 
vill ha sitt bredband (och ev. telefonabonnemang) inkopplat under sin 
livstid.17 

 
Får det gå till såhär? Lova mig, alla ni som orkat läsa ända hit att ni 
aldrig beställer från Pix Mania. Önskar bara vi får vouchern, så kan 
jag beställa en ny och sen ska jag be till Gud att det fungerar så att jag 
slipper att någonsin mer ha kontakt med ovan nämnda Bluff och Båg-
företag.18 

 
Bli inte lurad av Synsam. 
Tänkte delge er lite av mina erfarenheter med att börja använda linser 
och den hjälp man får av Synsam och hur de glatt försöker ta lite extra 
betalt.19 

 
Att berätta sin historia är ett annat tema som förekommer i empirin. Skribenterna 
och kommentatorerna vill dela med sig av sina negativa upplevelser och den 
interaktion de haft med företagen. Dessa inlägg präglas ofta av ett sakligt och 
detaljerat redogörande av sakfrågan – det rör sig om ett dokumentärt beskrivande 
av turerna mellan skribenten och företaget.. Det finns inte några spår av ilska utan 
snarare uppgivenhet i tonen.  
 

De anvisningar, riktlinjer och tidsramar som finns uppställda på 
Bredbandsbolagets hemsida har visat sig vara felaktiga på flera 
punkter. Kundservice ger ingen som helst information, och påstår att 
en tekniker har kontaktat mig via min mobil, trots att det inte alls har 
skett. /.../naturligtvis har jag kontaktat Allmänna 
reklamationsnämnden…20 
 
Vem orkar bråka med ett företag som skickar alla privatkunder till 
Danmark? Inte jag. Trots att Dell hävdar att jag är ett företag.21 
 
Till min förvåning verkade de inte vilja sälja cykel. Jag fick dra ur 
försäljaren fakta om olika cykelmodeller. När jag sa att jag helst skulle 
vilja ha stel framgaffel och inte dämpare (vilket den modell vi tittade 
på hade) så tog det flera minuter innan säljaren kläckte ur sig att – 
jodå, vi kan byta ut gaffeln till en vanlig för några hundralappar. 
Besviken över att deras kommunikation från hemsidan inte korrelerade 
med verkligheten gick jag därifrån.22 

 
Det tredje och sista temat är att avreagera sig och att ventilera. Dessa klagomål är 
allt som oftast av en aggressiv karaktär och rör ofta relationen mellan företagets 
kundtjänst, dess ansikte utåt, och skribenten. Skribenten har i dessa fall ansett sig 
                                                
17 http://hizonic.typebad.com/plus_minus_noll/2006/03/index.html 
18 http://ea.blogg.se/141005152519_pix_mania__bluff_och_bg.html 
19 http://zibbo.livejournal.com/95328.html 
20 http://hizonic.typebad.com/plus_minus_noll/2006/03/index.html 
21 http://stefantornberg.blogspot.com/2006/03/to-hell-with-dell-eller-historien-om.html 
22 http://bisonblog.blogs.com/blog/2005/03/varfr_sljer_de_.html 
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blivit dåligt behandlad eller ignorerad av företaget och bloggandet fungerar som 
ett utlopp för de känslor detta frambringar.  
 

Jag får välja mellan att ringa eller surfa. Det är så jävla mycket 90-tal 
att jag håller på att spy. Sedan i fredags kväll har jag lagt c:a 5 
timmars samtalstid hos Bredbandsbolagets support och de har ingen 
jävla aning om vad de olika avdelningarna kan göra. De lovar att 
återkomma men gör det inte så här sitter jag med en jävla u-
landslösning och kan bara nås per mobil. Vem vet om jag någonsin 
kommer att få någon reda i träsket. Jag saknar Televerket. Inga val – 
bara ett alternativ.23 
 
Det är inte många företag som kommer undan med att rumpköra sina 
kunder så hänsynslöst. Det är fanimej så att man tappar andan. Det 
känns som att vilket jävla parkbänksfyllo som helst hade löst 
kundtjänstjobbet bättre.24 
 
But the question is how would you know? When you are out buying a 
new dishwasher, you tend not to take a large box of crockery, pots and 
pans so you can try it out, but without doing that, how would you know 
it was crap? And, of course, my parents are far too nice to take it back 
from the small village shop from which they bought it.25 

 
Om jag tyckte Synsam gick mig på nerverna innan så är det ingenting 
mot vad de håller på att göra mot mig nu. Jag lovar, jag hittar inte på 
den här skiten.26 
 
Tydligen hade det här hänt förr som det lät hos kundtjänst, men de 
verkade inte ha några planer att fixa det. Klart de inte vill, de tjänar ju 
pengar på felet.27 
 
Sedan verkar det ju inte bara vara den mänskliga faktorn som 
drabbats av grav hjärnblödning. Ert interna kommunikationssystem 
verkar ju inte helt vattentätt för att uttrycka det så diplomatiskt det 
bara går28 

 
5.1.3 Språk 
Den språkliga tonen är ofta humoristisk, med en uppgiven aggression gentemot 
företaget eller i många fall mot personen som har bemött deras klagomål. Språket 
i vår empiri varierar beroende på skribentens individuella begåvning och 
vältalighet från ekvilibristiska utskällningar till platta svordomar, skrivna i affekt.  
 

Ser jag en till variant på att Glocalnet skall vara så jävla lågt så 
kommer min blindtarm att behöva nya glasögon, driven av viljan att 
växa ben, resa söderut och slå ihjäl vem som än är ytterst ansvarig!29 

 
I de fall där den språkliga nivån befinner sig på en lägre nivå tar ofta en saklig 
beskrivning av händelseförloppet en mer tongivande roll. Dessa beskrivningar 

                                                
23 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/03/bredbandsbolaget-jag-hatar-er.html 
24 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/04/klagogram-till-er-utgjutes.html 
25 http://chocnvodka.blogware.com/blog/_archives/2005/4/24/614859.html 
26 http://zibbo.livejournal.com/101769.html 
27 http://oinspirerad.blogspot.com/2005_10_01_oinspirerad_archive.html 
28 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/04/klagogram-till-er-utgjutes.html 
29 http://hizonic.typepad.com/plus_minus_noll/2006/03/varning_fr_bred.html#comments 
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kan förvisso vara humoristiska men oftare är de kronologiska och sakliga. Dess 
händelseförlopp kan dock vara nog så komiska och förvånande.  
 

 Han kollade med en kollega och jag fick samma svar som tidigare. 
Jag bad då om att få mitt recept så jag kunde köpa linserna via nätet, 
och talade om för dem att de höll på att förlora mig som kund. Men de 
sa bara att det var ju trist!30 

 
Mängden kommentarer med liknande historier där även den kommenterande 
parten ibland bidrar med en liknande upplevelse bekräftar företagets 
tillkortakommanden och bidrar till att ge orginalinlägget trovärdighet gentemot 
läsaren/besökaren.  
 

Var med om samma företag för ett år sedan. De ringde o erbjöd mig 
8Mbit, jag tackade ja. När det gått ca 1 månad ringde jag o undrade 
vad de sysslade med...31 

 
Andra kommentarer till inläggen kan vara av rent påhejande och uppmuntrande 
karaktär.  
 

Wooohooo!! Wunderbar! Nu blev jag så uppiggad att jag blev tvungen 
att springa ett varv i lägenheten! Du är bäst, Mike!32 

 
Även dessa tyder på att den som kommenterar har liknande erfarenheter eller 
håller med skribenten. 
 

5.1.4 Terminologi 
Den terminologi som används är relativt homogen då det kommer till orden och 
de fraser som skribenterna använder för att beskriva sina klagomålsobjekt. 
Begreppet ”hat” är inte vanligt men det förekommer. Man beskriver sig själv som 
förnedrad och illa behandlad och att man blir föremål för dumma bortförklaringar 
från företagen. Då ett återkommande tema är att varna andra konsumenter 
förkommer ordet ”varning” vid flera tillfällen i vår insamlade empiri.  
 

Bredbandsbolaget, jag hatar er.33  
 
Har inte känt mig så frustrerad och förnedrad  
sedan jag gjorde lumpen.34 

 
I inläggen ges det ofta uttryck för frustration och den rådande terminologin ligger 
i linje med stämningsläget.  
 

...lyckades på ett mirakulöst sätt få mig att inte slänga på luren. Han 
måste vart bra för de brukar inte komma särskilt mycket längre än: 

                                                
30 http://zibbo.livejournal.com/95328.html  
31 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/03/bredbandsbolaget-jag-hatar-er.html 
32 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/04/klagogram-till-er-utgjutes.html 
33 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/03/bredbandsbolaget-jag-hatar-er.html 
34 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/03/bredbandsbolaget-jag-hatar-er.html 
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"Hej mitt namn är XX och jag ringer från..." KLICK! Något trix måste 
han dragit för jag lyssnade och tyckte hans säljargument lät smutt35 

 
I den vevan då Telia avsade sig monopolet och Tele2 utgick från att de 
kunde strunta i både lagen och medborgarnas fria vilja och helt enkelt 
stjäla kunder36 

 
…antingen har de precis ändrat sin policy eller så ljög de för mig 
innan, vilket är det?37 

 

5.2 Intervjuer 

Genom intervjuerna har vi fått en rikare bild av de bakomliggande orsakerna till 
varför konsumenter väljer att klaga på bloggar. Respondenterna till intervjuerna 
har alla varit en del av de fallstudier som vi tidigare har presenterat. 
Telefonintervjuernas längd har varierat, men har vanligtvis legat inom ett tio till 
femton minuters spann.  
 
5.2.1 Återkommande teman 
Från intervjuerna har vi kunnat utläsa ett par olika teman gällande drivkrafter till 
bloggandet. De mest frekvent återkommande är:  
 

• Personligt avslut – möjligheten till att skriva av sig 
• Maktlöshet – alienation  
• Locka och underhålla läsare 
• Varningar 

  
Med möjligheten att skriva av sig menas ett sätt att lätta på trycket, få avslut för 
sin egen del.  
 

Naturligtvis handlar det om att jag får ingen upprättelse från företaget 
men jag kan i alla fall skriva om det på nätet. Och få någon slags 
intern uppgörelse med sig själv… nu har jag i alla fall gett dem en 
känga även om det bara är tre personer som läser det.38 
 
Jag hade faktiskt funderat på att kontakta konsumentverket. Men det 
kändes så bökigt och rent legalt hade de väl rätt så det var mer att bara 
skriva av sig egentligen. På bloggen.39 

 
Ja det fick jag absolut. Skriva av sig och få andras reaktioner på det, 
det är klart.40 
 
Men på något sätt måste jag känna att jag måste avsluta det här, för 
min egen del, och då skrev jag bloggen.41  

                                                
35 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/03/bredbandsbolaget-jag-hatar-er.html 
36 http://bloggfrossa.blogspot.com/2006/04/klagogram-till-er-utgjutes.html 
37 http://zibbo.livejournal.com/95328.html 
38 Intervju 1, 2006-05-05 
39 Intervju 2, 2006-05-08 
40 Intervju 2, 2006-05-08 
41 Intervju 3, 2006-05-09 
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Maktlösheten handlar om uppgivenhet, alienation att man ger upp slaget och på 
något sätt har företaget vunnit slaget. Kraften och energin som behövs för att 
kämpa vidare direkt mot företaget är för stor eller så är känns det helt enkelt 
lönlöst. 
 

Jag orkar inte hålla på…jag insåg att förmodligen kommer jag inte få 
rätt eller kanske kommer jag få rätt men då kommer det ta mycket tid 
och kraft och det är inte värt den kraften. Men på något sätt måste jag 
känna att jag måste avsluta det här, för min egen del, och då skrev jag 
bloggen.42 
 
Det var en reaktion på anonymitet. Alltså det här stora. Det var ju 
första gången jag handlade hos Dell. Alltså dra ide och allt det här 
och så hamnar man i jätten glufs glufs utan någon möjlighet att få 
kontakt eller få en vettig konversation med dem43 

 
Ett annat återkommande tema är behovet att berätta en bra historia. I och med att 
bloggen är öppen för allmänheten blir det viktigt för skribenten att underhålla 
läsaren. Skribenterna uttrycker dessutom att upplevelsen i sig triggar till att skriva 
ett inlägg.  
 

Men man kan säga rent generellt handlar det mest om att bara berätta 
för omvärlden om, titta hur konstigt och knäppt de behandlar någon. 
Helt enkelt redogöra för det har gjorde jag och då fick jag det här 
bemötandet. Varning, varning för det här företaget. Men det handlar 
också om att underhålla eventuella läsare såklart!44  
 
Hade det handlat om en liten affär i Luleå hade jag inte skrivit ner den. 
Det är nog att det är en bra historia. 45 
 

Det fjärde och sista temat handlar om att varna andra för företaget. Respondenten 
vill inte att andra ska behöva genomgå samma behandling. Samtidigt fungerar 
varningarna som konsumentupplysning.  
 

Och om man vill informera och dela med sig av erfarenheter så är det 
klockrent att använda sig av bloggen, tycker jag.46  
 
Få andra att veta och kanske att företaget får reda på det också, 
indirekt.47 
 
Men man kan säga rent generellt så handlar det mest om att bara 
berätta för omvärlden om titta hur konstiga och knäppt dom behandlar 
någon. Helt enkelt redogöra för det här gjorde jag och då fick jag det 
här bemötandet. Varning, varning för det här företaget.48  
Och om man vill informera och dela med sig av erfarenheter så är det 
klockrent att använda bloggen, tycker jag.49 
 

                                                
42 Intervju 3, 2006-05-09 
43 Intervju 3, 2006-05-09 
44 Intervju 1, 2006-05-05 
45 Intervju 3, 2006-05-09 
46 Intervju 2, 2006-05-08 
47 Intervju 4, 2006-05-09 
48 Intervju 1, 2006-05-05 
49 Intervju 2, 2006-05-08 



 

 40 

När man väl har skrivit ner det hela så tittar man på det, när man har 
läst igenom det och redigerat texten lite granna, hur fullständigt 
absurd situationen egentligen är. Jag blir väldigt sällan som person 
arg utan finner njutning i det absurda, höll jag på att säga. Nä, men 
man blir så här, det här är så jävla sjukt att det inte är sant liksom. 
Det här ska bli kul att se om någon reagerar på när man skriver ut 
det.50  
 
Jag kommer ju inte förlåta Dell, det kommer jag ju inte att göra. Men 
det känns ändå så som det finns inget att tjafsa om det här. En liten 
bikt.51 
 
Naturligtvis handlar det om kanske att jag får ingen upprättelse från 
företaget men jag kan i alla fall skriva om det här på nätet. Och få 
någon slags intern uppgörelse med sig själv…nu har jag i alla fall gett 
dem en känga även om det bara är tre personer som läser det. Jag tror 
att det handlar väldigt mycket om det. Man känner sig nästan som en 
rättshaverist höll jag på att säga, egentligen liksom. Fan ta er, det igen 
som bryr sig men jag skriver det här i alla fall. Ha ha ha ha.52 

6. Tolkning 
I konsumentgenererad media finns inga utbildningskrav eller krav på formellt 
språkbruk för att få sprida sina åsikter. Förmågan att använda språket till att locka 
läsare bygger på samma premisser som i en social kontext, där den som kan 
berätta en intressant historia på ett underhållande sätt kommer att få fler läsare än 
den som inte besitter dessa kvaliteter. 
Man kan ana att skribenterna tar stolthet i ett välskrivet och fyndigt utformat 
klagomål och att det finns en drivkraft i att få dela med sig av detta till sina 
medkonsumenter. Det kan således finnas ett egenvärde i själva aktiviteten att 
”blogga”. Skribenten upplever tillfredställelse över att kunna delge en intressant, 
rolig och intresseväckande historia. 

Om vi använder Singh’s (1990) faktorer för att bedöma klagomålsbeteendet kan 
vi se att bloggaren inte har särskilt höga förhoppningar om att kunna få 
upprättelse via bloggen. Man tror helt enkelt inte att företaget kommer uppfatta 
eller aktivt notera det som skrivs. I vissa fall har skribenten i kontakt med 
företaget skickat med en länk till inlägget och då har det givit i princip 
omedelbara resultat. En problematik i detta sammanhang är att företagens 
kundtjänstavdelningar ofta är outsourcade och inte har samma möjligheter att 
hantera klagomål mer nyanserat. Kommer man i kontakt med rätt person kan 
således upprättelse ligga närmare.  

Bloggskribenter är varken mer eller mindre benägna att klaga än gemene man och 
vi har ingen anledning att tro att denne skiljer märkbart från genomsnittet. 

Vår bedömning är att produktens värde för den som använder bloggen i sin 
klagomålsprocess har mindre betydelse till skillnad från då konsumenten söker 
upprättelse från företaget eller går via konsumentorganisation. Barriären för 
skribenten att klaga på bloggen är så pass liten att även en produkt med ett mindre 
                                                
50 Intervju 1, 2006-05-05 
51 Intervju 3, 2006-05-09 
52 Intervju 1, 2006-05-05 
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värde kan bli föremål för ett blogginlägg och sedermera generera negativ WOM, 
givet att det är tillräckligt intressant.  
Skribenterna upplever att deras problem är stabilt, dvs. att problemen troligen 
förekommit tidigare och antagligen kommer kvarstå i framtiden. Dessutom 
upplever man alienation i form maktlöshet gentemot företaget. I Folke’s (1984) 
attributionsteori skulle detta tyda på en ökad benägenhet till negativ word-of-
mouth. 

Ett centralt och återkommande tema är upplevelsen av rättvisa, och då främst 
interaktionsrättvisa. Det dåliga bemötandet gör att missnöjet eskalerar och att de 
aggressioner man uttrycker ofta riktar sig mot den som tagit emot ens klagomål. 
Företaget har möjlighet att undvika negativ WOM och oriktade klagomål om man 
hanterar klagomålet rätt från början.  
Vi ser att de som använder bloggar som kanal för sina klagomål har varit kontakt 
med det aktuella företaget för att söka upprättelse i samtliga fall och ibland också 
konsumentvägledare o. dyl. Att använda bloggen blir då en åtgärd man tar då man 
upplever att ens klagomålsprocess har gått i stå, eller på annat sätt kommit till 
vägs ände.  

Eftersom bloggen ofta är sista utvägen är det (i enlighet med Criés 
klagomålsprocess) bemötandet som oftast är den stora orsaken till missnöje då 
klagomålet har kommit så långt att man är beredd att skriva på sin blogg om det. 

6.1 Varning 

Ventilering och varning ligger relativt nära varandra men är inte riktigt samma 
fenomen, därför har vi valt att skilja dem åt i tolkningen av empirin. När en 
skribent väljer att per blogg uttrycka en varning för ett eller annat företag är det 
ofta en uppgiven konsument som tidigare sökt upprättelse för ett problem de 
ställts inför där företaget eller organisationen inte agerat på ett tillfredsställande 
sätt. Varningarna är oftast inriktade på att ge medkonsumenter vägledning och få 
dem att välja bort vissa leverantörer och produkter då de är intresserade av att 
köpa en produkt eller tjänst. 
Våra respondenter anser att de agerar som en form av konsumentupplysare på 
nätet då de bloggar.  
Det viktigt för dagens bloggskribent att dels delge sina tankar och funderingar 
kring olika produkter och tjänster men samtidigt också viktigt att kunna agera 
konsumentupplysare gentemot andra konsumenter. En bloggare är mycket 
medveten om vad den gör och vilka medel som står till buds för att kunna föra ut 
ett budskap om produkter och tjänster till en bredare allmänhet.  

6.2 Ventilering 

När den huvudsakliga intentionen inte är att varna andra konsumenter kan 
inläggen i stället ha funktionen att ventilera sina egna aggressioner och sin ilska 
gentemot företag eller organisation. Om man som konsument har kommit till en 
punkt i relationen med ett företag där man själv inte längre har någon 
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påverkanskraft på situationen och upplever det som otillfredsställande underlättar 
det för flertalet att avreagera sig via sin blogg.  
Att avreagera sig mot en öppen mottagare (oriktade klagomål) är alltså en variant 
av fenomenet ventilering. Samtidigt som man som bloggskribent vill ventilera 
sina tankar och åsikter så handlar det även om att kunna söka upprättelse och 
avslut med sig själv.  
Våra respondenter hävdar att de skriver i huvudsak för att själva få avreagera sig. 
Ventileringen är till stor del Jagcentrerad och utgår från hur skribenten känner sig 
och har upplevt en viss situation. Skribenterna använder sig av sin blogg för att 
själva komma till avslut med ett problem de inte har makt att göra någonting åt. 
Detta stämmer även överens med vad Bennett (1997) skriver om just ventilering – 
att fokus ligger på att få skriva av sig, inte på en förväntan om någon aktion eller 
upprättelse från företaget i fråga. Flertalet skribenter ställer sig oförstående till 
företags oförmåga att hantera klagomål och uttrycker till missnöje med hjälp av 
inlägg på sin egen blogg.  
 
6.1.3 Alienation 
Då man betraktar konsumenters klagomålsbeteende kan man använda de 
sociologiska teorierna om alienation för att förstå de underliggande orsaker till 
missnöje som finns hos konsumenter. Det är framförallt maktlöshet (Lambert, 
Kniffin 1975) som är tydligt framträdande i empirin och då den maktlöshet som 
skapas av företagens ointresse och ignorans att ta sig an de problem som 
konsumenten upplever. Ofta ser vi att bemötande, eller ännu vanligare bristen på 
information och kontakt föranleder skribenternas beteende. 
Det finns många exempel som beskriver detta problem. Denna typ av problematik 
verkar vara vanligast då det handlar om tjänster, (även om den också förekommer 
för produktrelaterade klagomål) såsom bredband och telefoni där kunden ofta är 
instängd i abonnemang och dylikt och har små möjligheter att lämna företaget 
som kund (exit).  

Även den maktlöshet som har med oförmåga att påverka företaget att göra, är 
vanligt förekommande. Den yttrar sig som en uppgivenhet gentemot hela 
processen och en uppfattning att man inte har något egentligt val utan att det vad 
man kan förvänta sig, även om man inser att det är fel. Det minst vanliga uttrycket 
för maktlöshet är tron att man blir manipulerad av företagets kommunikation och 
säljmetoder. 

Utöver känslorna av maktlöshet hos konsumenterna så är normlöshet vanligt 
förekommande. Med normlöshet menas att man upplever det som att företaget 
använder sig av oetiska eller oschyssta metoder i sin marknadsföring – dvs. att 
företaget saknar etiska normer att luta sin verksamhet mot.  

Även om vårt empiriska material inte är tillräckligt djupt för att dra några 
långtgående slutsatser ser vi dock, i likhet med Lambert, Kniffin att normlöshet 
och maktlöshet tenderar att uppträda tillsammans.  
För klagomål i allmänhet så är maktlöshet en vanlig känsloyttring som orsakar 
missnöje. Det kan hos skribenter finnas en fallenhet och en vilja att ”ta till 
bloggen” i de fall då man upplever att man kommit till vägs ände med sina 
ansträngningar att nå företaget och att få upprättelse. En uppfattning om många 
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företag är att de saknar normer för sitt beteende (normlöshet). Ofta är företagen 
genom sitt eget beteende är skyldiga till den uppfattningen hos konsumenterna. 
Att det ges uttryck för detta på bloggar är föga förvånande. Den aspekten blir 
någonting man adderar i det generella missnöjet om företaget eller produkten.  

7. Slutsatser  
Ett antal tendenser och teman har framkommit under arbetet. Dessa är en del av 
den klagomålsprocess som presenteras. Till detta har vi ett antal generella 
slutsatser som är baserade i och utvecklar befintlig teoribildning på området. 

Slutpunkten för en klagomålsprocess styrs till stor del av samspelet mellan 
konsument och företag och är svår att förutsäga. En modell syftar dock generellt 
till att förenkla verkligheten för att lyfta fram det iakttagna fenomenet. Vår modell 
syftar till att beskriva hur det oriktade klagomålet passar in i konsumentens 
klagomålsprocess.  
 

 
Figur 5: Föreslagen klagomålsprocess med oriktade klagomål (vår modell) 

 
Processen startar vid en missnöjd konsument som söker upprättelse från företaget 
och i de fall där konsumenten får godtagbar respons från företaget så avslutas 
processen. I de fall där respons uteblir eller på något sätt inte uppfyller 
konsumentens förväntningar ökar sannolikheten att konsumenten söker en 
alternativ väg att få upprättelse. I många fall handlar klagomålet nu till stor del 
om hur man blivit bemött av företaget då man sökt upprättelse. I de fall där 
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konsumenten uppfattar att det är värt att fortsätta processen är det oriktade 
klagomålet ett alternativ till exit. I det läget ser vi två kategorier av drivkrafter och 
intentioner – de interna, som är centrerade kring ens egen person, samt de externa 
som handlar om delaktighet och interaktion med andra konsumenter. 
 

Externa:  Interna: 
• Varna och upplysa andra konsumenter  • Att avreagera sig få utlopp för 

missnöje  
• Berätta sin historia • Alienation (maktlöshet, normlöshet) 

 
Om man lyckas genomföra någon av dess interna eller externa faktorer eller en 
kombination av dem med hjälp av det oriktade klagomålet når konsumenten en 
personlig upprättelse. Detta är en känsla av att man lägger hela historien bakom 
sig och går vidare. Attityden gentemot företaget kan vara positiv eller negativ 
beroende på hur de har hanterar förloppet. I vissa fall får företaget reda på det 
oriktade klagomålet och har då möjlighet att sent i processen ge upprättelse och 
den slutgiltiga attityden är då positiv. I de fall man inte får kontakt med företaget 
kommer ens förmåga att ventilera, avreagera och berätta sin historia generera 
personliga upprättelsen som representerar ett alternativ till upprättelse från 
företaget.  
 
Generella slutsatser 
 

• Den tekniska utvecklingen gör att barriärerna för att klaga har sänkts 
vilket leder till att sannolikheten att framföra klagomål har ökat även för 
produkter med mindre värde  

• Sannolikheten för att få upprättelse från företaget genom oriktade 
klagomål är alltjämt låg men i det skedet har klagomålet gått över till att 
handla om personlig upprättelse och avslut. 

• Bloggen har blivit ett medel att uttrycka missnöje genom. Det fungerar 
som ett komplement till nära och kära och genom bloggen är det möjligt 
för konsumenten att ett enkelt ventilera sina upplevelser för att minska 
stressen från en osympatisk behandling av företag. 

8. Slutdiskussion 
Idén med slutdiskussionen är att lyfta frågor och tankar som är relaterade till de 
slutsatser som har kommit fram. Slutdiskussionen ska vara framåtriktad och ha ett 
bredare och längre perspektiv än vad som givits möjlighet till i uppsatsen.  
Man kan ställa sig frågan om bloggar är en fluga som kommer att passera 
obemärkt eller om det är ett fenomen som är här för att stanna. Enligt vårt 
menande fyller bloggen en viktig social funktion på Internet och har bidragit till 
att ”vanligt folk” har fått en plattform att uttrycka sig ifrån. I vissa fall får de 
genomslag, i andra fall, inte. Bloggar är också intressanta eftersom de ger en 
djupare förståelse för konsumenten, då texterna oftast är längre, mer djupgående 
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och mer fokuserade på det personliga avtrycket än vad som framkommer i andra, 
mer produktrelaterade fora.  
Vi har tidigare snuddat vid hur företag påverkas av det fenomen vi betraktat. I 
allmänt hållna termer kan man på längre sikt föreställa ett samhälle där Internet är 
en väsentlig del av människors vardag som en realitet. Där måste företag agera på 
existerande villkor. De företag som redan nu inser värdet i dialog och relationer 
med konsumenter i en digital miljö har naturligtvis ett försprång. Då kunderna i 
allt större utsträckning genomför både sökning, utvärdering och inköp på nätet 
måste företagen också bemöta kunderna där.  

Företag som idag aktivt agerar i denna nya omvärld och förstår att man även 
måste bemöta kunderna på ett personligt plan besitter en relativt stor 
konkurrensfördel. Ett alltför automatiserat bemötande i dessa kontakter riskerar 
att alienera konsumenten från företaget. Genomsökning av Internet efter klagomål 
och reaktioner relaterade till sitt företag är sannolikt möjliga att automatisera men 
relationerna bör skötas på ett så situationsanpassat och individuellt plan som 
möjligt. 
Som vi har sett är en anledning till många klagomål ett inadekvat bemötande från 
kundservice. Den personliga kontakten är här av största vikt då kunden söker 
upprättelse för en negativ upplevelse. Vidare kan man resonera kring hur detta 
påverkas av det faktum att många företag idag väljer att ”outsourca” den typen av 
kundnära tjänster. Den möjlighet till interaktion som skapas i detta möte är en 
viktig arena för företaget för att behålla och stärka relationen med sina kunder. 
Att lämna denna ansvarfulla uppgift externt kan försämra möjligheterna att arbeta 
aktivt med relationer och dialog. 
Tidigare har företag haft stora möjligheter att komma undan med ett tvivelaktigt 
beteende i sina kundrelationer. I takt med att antalet användare på nätet ökar och 
att informationsutbytet mellan dem blir mer frekvent och samordnat kommer 
också konsumentmakten att öka. Företagen riskerar att drabbas hårdare och 
snabbare om de ”missköter” sig och konsumenterna kan ställa krav på företagen 
att anpassa sig efter deras önskemål. 
I det Internetbaserade samhället kan man också tänka sig att det kommer existera 
en klasskillnad mellan de som konsumenter som är delaktiga och genererar 
innehåll och de som endast tar del av det som skapas. Det finns många 
bloggskribenter som läses av ytterst få och ett antal som uppbär en mycket större 
popularitet och läsekrets. Med det ökande antalet läsare kommer också ökad makt 
och möjlighet att påverka. Företag försöker utnyttja denna opinion genom att i sin 
tur påverka bloggskribenter, men i och med att bloggskribenterna är måna om att 
inte vara ”köpta”, då de kan förlora läsare, kan företagen inte vara säkra på vilket 
budskap som i slutändan förmedlas till läsarna. Gillar bloggskribenten något är 
det med stor sannolikhet att budskapet i slutändan är positivt.  
Vad det gäller konsumenternas klagomålsbeteende kan vi utifrån vår erfarenhet 
göra vissa antaganden om utvecklingen. Man kan se en skillnad i olika typer av 
klagomål förekommer i åtskilda kontext. Vår bedömning är att renodlade 
produktklagomål i större utsträckning kommer centreras kring webbplatser 
(Pricerunner, Prisjakt, 99Mac etc.) där produkter och tjänster förmedlas, säljs och 
diskuteras. Det betyder att man i sökprocessen tar del av andra konsumenters 
uppfattning som en del av den information man insamlar innan nära förestående 
köpbeslut. Den personliga bloggen kommer troligen användas mer som ett socialt 
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verktyg för att ventilera och att få utlopp för sina känslor gentemot företaget. Det 
konsumentbeteende bloggarna representerar är i allra högsta grad ett levande och 
vitalt fenomen som är värt att iaktta. Summan av alla dessa typer av 
konsumentbeteende, oavsett var det förekommer, sätter press på företagen att 
agera mer kundorienterat. 

9. Möjliga framtida forskningsfrågor 
Ämnesområdet vi har studerat i detta arbete har gett upphov till ett antal tankar, 
funderingar och frågor som skulle kunna vara av intresse för fortsatt forskning. 

Att till skillnad från konsumentperspektivet sätta ett företagsperspektiv på 
fenomenet oriktade klagomål vore ett intressant område att studera vidare. Vad 
innebär bloggarnas klagomål för företagens image? Kan man som företag på 
något sätt bli mer konkurrenskraftig genom att just gå ut och se hur kunder 
uppfattar verksamheten.  
Det vore även intressant att göra en mer djuplodande studie om blogganvändning 
vid klagomål för att försöka se om detta har några egentliga effekter på hur 
kunder agerar i köpbeslut, men även för att ytterligare undersöka huruvida det 
finns andra sätt att komma till avslut med ett klagomålsärende via blogg än de vi 
kommit fram till. 

Vi har uppfattat en tendens till att outsourcade kundtjänster bär skulden för en 
relativt stor del av konsumentens missnöje. Hur påverkar en outsourcad 
kundtjänst företagens förmåga att göra konsumenten nöjd? Finns det en 
korrelation mellan outsourcing och missnöjda kunder? 

Har konsumenter större benägenhet att klaga på bemötande från företag än att 
klaga på den faktiska produkten de köpt? 
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Bilaga 1 

E-postenkät/intervju 

Fråga #1 
Innan du skrev inlägget på bloggen - hade du varit i kontakt med företaget eller 
annan organisation (konsumentverket el dyl.) först? 
 
Fråga #1-1 
Om ja, vad var er upplevelse av det och vilket bemötande fick ni? 
  
Fråga #2 
Vad ville du uppnå då du skrev inlägget på bloggen? 
  
Fråga #3 
Då du skrev inlägget på din blogg, vilket av följande alternativ ligger närmast din 
erfarenhet:  
  
1. Jag hjälper andra konsumenter genom att varna! 
2. Detta är någonting jag gör för min egen skull! 
3. Jag vill få företaget att lyssna! 
4. Jag vill skada företagets verksamhet! 
5. Annat:  
 
Fråga #5 
Hur skulle du beskriva den tanke som fick dig att använda bloggen för att klaga, 
istället för att använda en konventionell kanal? 
 
Fråga #6 
Är det något du vill tillägga. Tankar, idéer eller reflektioner. Stort som smått är 
välkommet! 


