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SAMMANFATTNING 
 

Titel: “The Tip of The Iceberg” - Det dolda missnöjet. En kvalitativ studie kring icke-
klagande kunders känslor och beteenden till följd av servicefel. 
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Lisa Palola och Sandra Ngene  
 
Handledare: Signe Jernberg, Peter Edlund och Jens Eklinder-Frick 
 
Datum: 2019 – juni 
 
Syfte: Vårt intresse för tjänster och kringliggande problem väcktes tidigare under 
utbildningen varifrån vi skapade vår förförståelse om att en individs känslor influerar 
dennes handlingar. Därav var syftet med studien att öka förståelsen för att det är få 
missnöjda kunder som klagar vilket vi ansåg att individens känslor låg till grund för.  
 
Metod: Med en utgångspunkt i hermeneutiken tillämpade vi en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer för att finna en ökad förståelse för det studerade ämnet. Vår 
abduktiva tolkning av detta har varit en ständigt pågående process i det som senare 
resulterade i avsnittet för empirisk analys.  
 
Resultat & slutsats: Fynd från studien betonar vikten av att serviceföretag ökar 
förståelsen för att känslor ligger till grund för kundens beteende relaterat till en 
serviceupplevelse. Därtill är det även centralt att anställda närmast kunden kan tolka och 
hantera kunden på för den ett lämpligt sätt då känslor och beteenden är ytterst individuellt. 
Detta belyser enligt vår mening vikten av vidare forskning inom ämnet. 
 
Examensarbetets bidrag: Vår studie har bidragit med en ökad helhetsbild för känslornas 
inverkan över det icke-klagande beteendet och följande handlingar efter ett upplevt 
servicefel. Studien har även medfört praktiska implikationer för hur vi ansåg att 
serviceföretag bör hantera dolt missnöje.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning bör fortsätta söka efter en ökad 
förståelse för kunders känslor och beteenden. Förslagsvis bör detta studeras med hjälp av 
mer kvalitativa studier med en inriktning på icke-verbala signaler kunden utsänder samt 
aspekter kring kulturella skillnader.  
 
Nyckelord: Dolt missnöje, känslor, beteende, återupprättning av servicefel.   



 

 

ABSTRACT 
 

Title: “The Tip of the Iceberg”: A qualitative study on the emotions and behavior of non-
complaining customers following service failure. 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Lisa Palola and Sandra Ngene 
 
Supervisor: Signe Jernberg, Peter Edlund and Jens Eklinder-Frick 
 
Date: 2019 – June 
 
Aim: Our interest with services and service failure were based on previous studies and 
knowledge from which we developed our understanding that an individual's emotions 
influence his actions. Hence, the purpose of the study was to increase the understanding 
that out of numerous dissatisfied customers, only a few complains. And that the individual 
emotions of the non-complainers play a major part in their behavioral conduct. 
 
Method: Initially we found ourselves in the hermeneutics where we applied a qualitative 
study with semi-structured interviews to extend the understanding for our research 
questions. Our abductive interpretation has been an ongoing process in what later resulted 
in the chapter “Empirical analysis”. 
 
Result & Conclusions: Findings from our study emphasizes the need for service 
organizations to increase their understanding that human emotions influence customer's 
behavior in relation to service experience. In addition, it is also significant that employees 
that interact directly with the customer can interpret their behavior better, and also 
manage the customer in an appropriate manner since human emotions and behaviors 
varies. This highlights the need for further research in this field. 
 
Contribution of the thesis: Our study has contributed with an increased overall picture 
of the emotions impact on the non-complainant behavior and following post-actions in 
the customer's complaint process. The study also resulted in practical implications for 
how service organizations should manage this. 
 
Suggestions for future research: Future research should continue to seek and increase 
the understanding of customers' feelings and behaviors in relation to services and service 
failures. This topic should be studied through more qualitative approach to capture 
customers non-verbal signals and also to intercept aspects of customers cultural 
differences. 
 
Keywords: “The tip of the iceberg”, emotions, behavior, service recovery.  
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Inledning  
I detta avsnitt inleds kapitlet med en introduktion till ämnesområdet. Därefter fortsätter avsnittet 

med en problematisering som mynnar ut i en syftesformulering följt av frågeställningar som 

ämnar besvara syftet.  

 

Introduktion 
I dagens marknad för tjänster har kunder allt större makt och valmöjligheter (Shahriar, 

Arafat, Khan & Ul Islam, 2018; Voorhees, Brady & Horowitz, 2006) vilket gör det 

centralt för serviceföretag att stå ut från mängden på ett eller annat sätt. Med en 

medvetenhet om detta söker kunden efter en tillfredsställande serviceupplevelse i enlighet 

med dennes förväntningar. Kundtillfredsställelsen blir därmed en betydande faktor för 

serviceföretaget då den påverkar både kundlojalitet och kunders framtida köpintentioner 

(Patterson, Cowley & Prasongsukarn, 2006; Weun, Beatty & Jones, 2004; Wirtz & 

Mattila, 2004). Därmed är det grundläggande att serviceleverantör har en förståelse för 

kunden, dennes känslor och beteenden då det styr handlingarna (Chebat, Davidow & 

Codjovi, 2005).  

 

I och med att tjänster ofta utförs av människor samt i närvaro av kunden är varje 

servicetillfälle och serviceleverans individuell (Krishna, Dangayach & Jain, 2011) vilket 

kan bidra till en ökad risk att det uppstår brister i serviceleveransen (Budeanu, 2015; 

Krishna et al., 2011; Hart, Heskett & Sasser, 1990). En vedertagen definiering av 

servicefel är när en serviceupplevelse understiger kundens förväntningar på ett sådant sätt 

som leder till missnöje hos kunden (Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2016; Krishna 

et al., 2011). I detta stadium hamnar serviceföretag i en position där deras handlingar och 

respons till kunden är avgörande för huruvida kundtillfredsställelsen förloras, 

återupprättas eller till och med ökar. Inom tjänstemarknadsföring benämns dessa 

handlingar för “Service Recovery” (Wilson et al., 2016; Krishna et al., 2011) vilket vi i 

uppsatsen översatt till svenska som återupprättning av servicefel. Det är i sådana 

situationer serviceföretagets ansvar att hantera situationen på ett sätt som tillfredsställer 

kunden, oavsett bakgrund till problemet (Grönroos, 2015). Om kunden uppfattar 

återupprättandet som lyckat upplevs en signifikant positiv inverkan på dess 

tillfredsställelse (Krishna et al., 2011; McCollough, Berry & Yadav, 2000). En del 

forskare hävdar dessutom att en kund kan bli mer nöjd av en tillfredsställande 

återupprättning av servicefelet än om misstaget aldrig hade skett vilket i litteraturen 
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benämns för “The Service Recovery Paradox” (Krishna et al., 2011). Dock kan en 

misslyckad återupprättning enligt Wu och Lo (2012), Voorhees et al. (2006) samt 

Webster och Sundaram (1998) medföra negativa konsekvenser då studier visar att 

missnöjet tenderar att öka om kunden ej blir tillfredsställd med hanteringen av situationen 

som uppstått.  
 

Problematisering   
Servicefel inträffar av olika anledningar, vilket kan handla om att tjänsten inte finns 

tillgänglig som utlovat, förseningar eller att kvaliteten ej är kunden tillfreds (Wilson et 

al., 2016). Trots serviceföretagens ansträngningar att undvika sådana misstag fortsätter 

de att uppstå. Därav möter serviceföretag oundvikligen situationer där kunderna är 

missnöjda och upplever att ett fel har inträffat. Såväl tidigare som aktuell forskning menar 

att detta beror på tjänsternas egenskaper, det vill säga att de är immateriella, oskiljaktiga, 

heterogena och ändliga (Keramati, Apornak, Abedi, Otrodi & Roudneshin, 2018; Webster 

& Sundaram, 1998). Därmed är forskare enade om att serviceföretag bör fokusera på 

processen för återupprättning av servicefel samt att ha en målsättning för att minska risken 

att missnöje uppstår snarare än att försöka eliminera risken helt (Patterson et al., 2006; 

DeWitt & Brady, 2003; Webster & Sundaram, 1998). Således är förståelse för 

problematik runt servicefel och hur organisationer kan återhämta sig efter ett 

misslyckande viktiga faktorer för att serviceföretag ska kunna uppnå 

kundtillfredsställelse (Budeanu, 2015).  

 

I situationer där ett misstag inträffat är Wilson et al. (2016) samt Nikbin, Hyun, Baharun 

och Tabavar (2015) eniga om att det frambringas negativa känslor hos kunden. Trots 

dessa negativa känslor accepterar de flesta kunder att det emellanåt uppstår servicefel. 

Däremot är acceptansnivån lägre om företaget inte kan eller inte kommer att åtgärda 

problemet som inträffat (Krishna et al., 2011). Följaktligen finns en risk att kunden 

förlorar förtroende för serviceföretaget samt att lojaliteten avtar om de ej lyckas agera på 

ett sådant sätt som minskar, eller i största möjliga mån eliminerar effekten av felet 

(Shahriar et al., 2018; Krishna et al., 2011). Det är dock en marginell andel kunder som 

framför sina klagomål till personalen och ännu färre som uttrycker sitt missnöje till chefer 

och ledning trots att det framkallats negativa känslor. Detta benämns inom 

tjänstemarknadsföring för “The tip of the iceberg” vilket handlar om att det existerar ett 

okänt antal missnöjda kunder som väljer att ej uttrycka sitt missnöje direkt till 
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serviceföretaget (Kwiatkowski, 2016; Wilson et al., 2016; DeWitt & Brady, 2003; Best 

& Andreasen, 1977). Det okända antalet icke-klagande kunder gör klagomålsprocessen 

enligt vår mening än mer komplicerad vilket Shahriar et al. (2018) instämmer med. 

Utifrån detta fann vi i enlighet med DeWitt och Brady (2003) att komplexiteten refererade 

till det faktum att serviceföretag varken vet om att de missnöjda kunderna finns eller 

varför de är missnöjda samt hur många kunder det handlar om. 

 

Följaktligen ansåg vi att det var aktuellt att skapa en insikt för vad som ligger till grund 

för det icke-klagande beteendet. Vi upptäckte dock att föregående forskning av bland 

annat Schoefer och Diamantopoulos (2008) samt Varela-Neira, Vazquez-Casielles och 

Iglesias-Arguelles (2008) fokuserat mer på kunder som klagar vilket Balaji, Roy och 

Quazi (2017) och Chebat et al. (2005) överensstämmer med. Tidigare studier har även 

(Hülsheger, Alberts, Feinholdt & Lang, 2013; McColl-Kennedy & Smith, 2006; Mattila 

& Enz, 2002) fokuserat mer på hur anställda påverkar kundens klagomålsbeteende. Därav 

fann vi att det var brist i forskning kring icke-klagande kunder. I vidare sökningar 

uppfattade vi utifrån Balji et al. (2017) samt Kwiatkowski (2016) teorier att den 

individuella kundens känslor har en inverkan över om denne klagar eller ej. Därmed 

ämnade vi med ett kundperspektiv söka en ökad förståelse för betydelsen av den icke-

klagande kundens känslor och följaktiga beteende efter ett servicefel. Vi ansåg att ett 

teoretiskt bidrag kunde skapas genom att vidga de existerande ämnesområdena inom 

tjänstemarknadsföring samt genom att belysa nya aspekter att se på tidigare forskning. 

Vår ambition var även att medföra praktiska implikationer till serviceföretagens hantering 

av icke-klagande kunder vilket har eftersökts av bland annat Bodey och Grace (2006) 

samt Chebat et al. (2005).   

 

Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för icke-klagande kunders känslor och beteende efter ett 

upplevt servicefel. 

 

Frågeställning 
● Hur känner sig den icke-klagande kunden efter ett upplevt servicefel? 

● Hur reagerar den icke-klagande kunden efter att missnöjet ej uttryckts? 
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Uppsatsens disposition 

Nedan illustreras hur vår uppsats är framställd med syftet att ge läsaren en överblick för 

vad som komma skall vilket vi ansåg underlättar läsningen.  

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. (Egen) 
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Teori 
I detta kapitel framförs teorier om kundens upplevda rättvisa och motiv för att dölja missnöjet. 

Därefter diskuteras vad ett icke-klagande beteende påverkas av för att vidare beskriva känslor 

och beteenden relaterade till missnöjet. Avslutningsvis framförs en sammanfattande modell för 

klagomålsprocessen baserad på tidigare forskning.  

 

Kundens upplevda rättvisa  

Kunder ställs emellanåt inför oacceptabla situationer som enligt Hirschman (2008) 

medför att de tvingas välja mellan att lojalt acceptera och ta konsekvenserna av den 

oacceptabla händelsen eller protestera och försöka påverka. I sådana situationer har 

tidigare framförda teorier av bland annat Weun et al. (2004) samt Wirtz och Mattila (2004) 

utgått från att en missnöjd kund klagar när de upplevt ett servicefel. Det är dock inte alla 

missnöjda kunder som klagar över en tjänst som de är missnöjda med vilket gör det 

svårare för företag att veta när ett servicefel uppstått (Wilson et al., 2016), oavsett finns 

ett behov hos kunden av upplevd rättvisa. Inom tjänstemarknadsföring är upplevd rättvisa 

en teori om hur kunder upplever serviceföretagets återupprättning av servicefel i form av 

rättvisa och tillfredsställelse (Weun et al., 2004; McCollough et al., 2000; Tax, Brown & 

Chandrashekaran, 1998).  

 

I en modell utvecklad av Tax et al. (1998) har kundens upplevda rättvisa delats in i tre 

kategorier för att belysa olika aspekter för hur rättvis eller orättvis kunden upplever 

processen för återupprättandet av servicefelet; fördelningsrättvisa, processrättvisa och 

interaktionsrättvisa (Grönroos, 2015). Fördelningsrättvisa handlar enligt Grönroos (2015) 

och Tax et al. (1998) om hur väl kunden anser sig ha blivit kompenserad i form av såväl 

den ekonomiska som den emotionella förlusten kunden upplevt, till exempel någon form 

av ersättning eller en ursäkt. Vidare menar Grönroos (2015) och Tax et al. (1998) att 

processrättvisa berör hur väl kunden anser sig ha kunnat påverka klagomålsprocessen 

samt hur bekväm och snabb kunden upplever att den här processen varit. 

Interaktionsrättvisa refererar enligt Grönroos (2015) och Tax et al. (1998) till hur väl 

kunden upplever interaktionen med personalen under klagomålsprocessen i form av både 

kommunikation och beteende, till exempel ärlighet och medkännande, vilket Hocutt, 

Bowers och Donavan (2006) samt Wirtz och Mattila (2004) överensstämmer med.  
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Kundens motiv att dölja missnöjet 

Utifrån från ovanstående resonemang ansåg vi i enlighet med Grönroos (2015) att teorin 

kring rättvisa och tillfredsställelse betonar vikten av att kunder som valt att klaga upplever 

sig ha blivit rättvist behandlade utifrån samtliga dimensioner, då det medför en upplevd 

total rättvisa. Dock är det som vi nämnt ovan långt ifrån alla kunder som klagar vid en 

misslyckad serviceupplevelse. Detta fenomen benämns olika i tidigare forskning, bland 

annat som ”the tip of the iceberg” (Best & Andreasen, 1977), “invisible customer 

complaint behaviour” (Singh, 1990), “silent dissatisfaction” och “noncomplainers” (Ro, 

2015; Voorhees et al., 2006). I uppsatsen refererar vi samtliga definitioner till 

föreställningen att uttryckta klagomål från missnöjda kunder endast utgör en liten del av 

de upplevda problemen, då inte alla konsumenter gör sin röst hörd. Detta förklarar Ro 

(2015) och Voorhees et al. (2006) beror på att klagomålet innefattar tid och ansträngning, 

att kunden känner medlidande och förtroende för företaget, att kunden känner brist på 

mottaglighet från personal samt ett socialt tryck. I enlighet med Ro (2015) och Voorhees 

et al. (2006) menar Hirschman (2008) att kunder gör en mental bedömning av huruvida 

de upplever att ansträngningen för att klaga överväger kostnaden. Detta utifrån kundens 

egen bedömning av sannolikheten för framgång, ansträngningarna som krävs för att klaga 

samt värdet av den berörda tjänsten (Ro, 2015; Hirschman, 2008). Med utgångspunkt från 

Ro (2015), Hirschman (2008) samt Voorhees et al. (2006) har vi tolkat att kunder tenderar 

att klaga om de upplevda fördelarna, exempelvis kompensation och tillfredsställelse 

överstiger de uppskattade kostnaderna i form av tid och ansträngning.  

 

Vidare berör de övriga faktorerna som påverkar att ett missnöje ej uttrycks mer personliga 

aspekter. Detta handlar enligt Ro (2015) och Voorhees et al. (2006) om att kunden ser sig 

själv vara lojal till ett företag som har ett gott rykte, vilket gör att denne känner 

medlidande och empati gentemot företaget vid tidpunkten för servicefelet. Kunden kan 

även avstå från att klaga om denne känner brist på mottaglighet från serviceföretaget om 

det ej går att få tag på personal att klaga hos. Även i situationer då personal är tillgänglig 

menar Ro (2015) och Voorhees et al. (2006) att kunden kan känna att dennes klagomål 

inte kommer att tas på allvar. I båda scenarier hävdar Ro (2015) att tendensen för att avstå 

från att klaga ökar. Därtill menar Spago (2016) och Plymire (1991) att personal medvetet 

kan undvika att ställa informationssökande frågor till kunden då personalen uppfattar 

klagomålet som en personlig attack. Det är emellertid inte bara personalen som påverkar 

kundens val kring att klaga utan även deras sällskap, vilket enligt Ro (2015) beror på att 
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kunden ej vill att omgivningen ska uppfatta denne som omständig, besvärlig eller snål. 

Utöver detta sociala tryck menar Huang, Wu, Chuang och Lin (2014) att individer i grupp 

generellt sett är mer benägna att klaga, dock beror detta på hur väl sällskapet känner 

varandra. Följaktligen menar Huang et al. (2014) att individer tenderar att undvika att 

klaga när relationen i gruppen är mer avlägsen. Detta har Huang et al. (2014) och 

Kowalski (1996) benämnt som intryckshantering vilket handlar om att en individ försöker 

påverka omgivningens uppfattning om sig själv i ett försök att styra det intryck denne vill 

inge. Fortsättningsvis diskuterar vi fler aspekter som påverkar den icke-klagande kundens 

motiv för att ej uttrycka sitt missnöje. 

 

Förväntningar och påverkansfaktorer 
En grundläggande förklaring till att servicefel uppstår handlar enligt Grönroos (2015) och 

Oliver (1977) om kundens förväntningar. Detta då kunden upplever att ett fel har uppstått 

när kvaliteten på tjänsten inte uppnår det som kunden föreställt sig (Oliver, 1977). 

Förväntningar ses därmed som en standard mot vilket tjänsten bedöms, det vill säga att 

när tjänsten har använts utvärderas upplevelsen mot kundens ursprungliga förväntningar 

(Oliver, 1977). Det innebär enligt Zeithaml, Berry och Parasuraman (1996) att när 

kundens individuella upplevelse av en tjänst överträffar dennes förväntningar uppstår 

tillfredsställelse men när upplevelsen däremot understiger förväntningarna uppstår 

missnöje. Om kunden dessutom har orealistiska förväntningar menar Grönroos (2015) att 

den upplevda kvaliteten kommer anses vara sämre, även om tjänsten ur ett mer objektivt 

synsätt kan anses vara god. Vidare menar Zeithaml et al. (1996) att kundens förväntningar 

kring en tjänst fluktuerar mellan två nivåer; önskvärd och acceptabel service. Önskvärd 

service refererar enligt Zeithaml et al. (1996) till den serviceupplevelse som kunden 

hoppas få, vilken består av en kombination av vad kunden anser företaget kan och bör 

leverera. I kontrast innefattar acceptabel service den lägsta grad av service som kunden 

kommer att godta, där företaget endast möter kundernas mest grundläggande behov. Det 

vill säga att Zeithaml et al. (1996) indelning av förväntningar fångar in den toleranszon 

inom vilket ett företag möter kundens förväntningar på servicen utan att denne känner sig 

missnöjd. 

 

På sikt menar Grönroos (2015) att det urskiljs tre olika förväntningar inom 

tjänstemarkandsföring; oklara, underförstådda och uttalade. Det först nämnda handlar 

enligt Grönroos (2015) och Ojasalo (2001) om att kunden upplever ett behov eller att 
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något i den rådande situationen behöver förändras. Kunden har dock själv inte någon 

tydlig uppfattning av vad som behövs för att tillfredsställa behovet eller förändra den 

upplevda situationen. För att oklara förväntningar ska kunna tillfredsställas behöver dessa 

omvandlas till uttalade förväntningar. Dock menar Grönroos (2015) och Ojasalo (2001) 

att det krävs en vetskap hos serviceleverantören om att sådana förväntningar kan finnas. 

I kontrast till detta förklarar Grönroos (2015) och Ojasalo (2001) att de underförstådda 

förväntningarna handlar om att kundens förväntningar är för dem så självklara att de inte 

uttrycks i ord. I sådana fall menar Grönroos (2015) och Ojasalo (2001) att det finns en 

risk att serviceleverantören förbiser förväntningarna och missar att ta med de aspekter 

som behövs för att tjänsten ska uppfylla det kunden väntar sig. Vidare handlar de uttalade 

förväntningarna om att kunden medvetet utgår från att dennes förväntningar kommer att 

tillfredsställas trots att dessa ej uttryckts till serviceföretaget, de kan dessutom vara 

orealistiska. För att kunden ska uppleva tjänsten som lyckad förklarar Grönroos (2015) 

och Ojasalo (2001) att företaget dock behöver tyda dem samt justera de orealistiska 

förväntningarna till mer realistiska sådana. 

 

Det är emellertid inte bara kundens förväntningar som har visat sig ha en inverkan över 

huruvida en kund upplever ett servicefel eller ej, andra aspekter som påverkar detta 

benämner Sharma, Marshall, Reday och Na (2010) samt Lau och Ng (2001) för 

påverkansfaktorer. Dessa påverkansfaktorer delas in i två kategorier: individuella och 

situationella (Sharma et al., 2010; Lau & Ng, 2001). Det senare refererar enligt Ro (2015) 

till den specifika situationen, sällskapet samt servicefelet vilket inkluderar typen av 

servicefel, vem felet beror på och servicefelets magnitud. Individuella påverkansfaktorer 

förklaras av Bodey och Grace (2006) som personliga egenskaper, till exempel inställning 

till att klaga och kulturell bakgrund. Det handlar enligt Ro (2015) även om kundens 

tidigare erfarenheter av tjänster samt upplevd rättvisa. Därtill menar Voorhees et al. (2006) 

och Bennett (1997) att kundens individuella personlighetsdrag påverkar om en kund 

klagar eller ej, vilka beskrivs som grad av självförtroende och riskbenägenhet. Vidare har 

vi utifrån Huang et al. (2014), Chan och Wan (2008) samt Liu och McClure (2001) 

forskning förstått att nivåer av individualism och kollektivism influerar kundens val att 

uttrycka missnöjet. Teorierna beskriver att individer som ej klagar överensstämmer med 

samhällsnormerna i en större utsträckning än de som har lättare att klaga. Vi anser därmed 

med utgångspunkt från bland annat Ro (2015), Sharma et al. (2010) samt Liu och 

McClure (2001) att flertalet aspekter har en inverkan över om en kund kommer att 
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uppleva ett servicefel eller ej. Detta menar vi belyser vikten av en förståelse för 

bakomliggande förhållanden för kundens känslor och beteenden.  

 

Känslor och beteenden efter servicefel 

Ovanstående diskussioner har påvisat att servicefel framkallar emotionell respons hos 

kunden i form av negativa känslor. Dessa känslor har Smith och Bolton (2002) delat in i 

följande fem kategorier; missnöje, besvikelse, ilska, ängslan och självömkan. Utifrån 

detta har vi i enlighet med Smith och Bolton (2002) tolkat att missnöje innefattar att 

kunden blir otillfredsställd till följd av servicefelet medan besvikelse handlar om att 

kunden blir frustrerad över att felet uppstått. Vidare har vi uppfattat att ilska berör det 

faktum att kunden blir arg eller till och med förbannad över misstaget medan ängslan 

handlar mer om att kunden blir orolig eller bekymrad. Självömkan innefattar att kunden 

känner sig försummad eller felaktigt behandlad (Smith & Bolton, 2002). Det är med andra 

ord många känslor som kan uppstå till följd av ett servicefel, dessutom är dessa 

individuella vilket gör klagomål komplicerat. Därtill framgår det enligt Grönroos (2015), 

DeWitt, Nguyen och Marshall (2008), Schoefer och Ennew (2005) samt Chebat och 

Slusarczyk (2005) att klagomålsprocessen oftast är tvåfaldig, att den består av ett faktiskt 

och ett känslomässigt problem vilket enligt vår mening gör klagomål än mer komplext.  

 

Känslor och humör kan förvisso anses vara förknippade men inom tjänstemarknadsföring 

skiljer sig dess innebörd åt. Det råder dock ingen konsensus om definitionen av dessa 

vilket Wu och Lo (2012) menar beror på att känslor både är svåra att definiera och för att 

de utgör en del av en större kontext. Vidare skiljer Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) 

känslorna från humör, då humör anses vara mindre intensivt och orelaterat till det som 

orsakade dem och inte direkt relaterat till handlingar efteråt. Känslor klassas däremot som 

reaktioner som erhålls under produkt- eller tjänstekonsumtion som en följd av vad kunden 

erfarit och är en respons från en specifik situation (Bagozzi et al., 1999). Det är enligt 

Bagozzi et al. (1999) ej de specifika händelserna eller de fysiska omständigheterna i sig 

själv som framkallar känslorna utan de uppstår från den psykologiska bedömningen som 

görs av individen som utvärderar och tolkar händelsen.  

 

Trots negativa känslor finns det som vi tidigare diskuterat utifrån bland annat Ro (2015) 

flera skäl till att missnöjda kunder inte klagar eller ger återkoppling relaterat till ett 

upplevt problem. Det är dock enligt vår mening viktigt att komma underfund med 
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kundens känslor då det influerar valet för om missnöjet ska uttryckas eller ej, vilket i sin 

tur har en inverkan över kundens handlingar efter serviceupplevelsen. Utifrån forskning 

av Pollack (2017), Zhang, Zhang och Law (2014) samt Phau och Baird (2008) har sådana 

handlingar refererat till att kunden sprider negativ information. Detta kan enligt Lee och 

Youn (2009) både ske verbalt (WOM) till omgivningen samt elektroniskt (eWOM). I de 

fall kunden endast tar del av eWOM menar Wang och Fesenmaier (2004) att denne är 

passiv medan kunden är aktiv om denne även sprider eWOM. Vidare förklarar Keaveney 

(1995) att andra beteenden och reaktioner efter servicefel refererar till kundens 

intentioner att återkomma till serviceföretaget samt till byte av serviceföretag. Missnöjda 

kunder tenderar dock att kombinera dessa handlingar vilket enligt Phau och Baird (2008) 

samt Keaveney (1995) gör processen för klagomål än mer invecklad. 

 

Något som beskriver detta mer ingående är Rusbult, Farrell, Rogers och Mainous (1988) 

ramverk “Exit, Voice, Loyalty and Neglect” (EVLN) för jobbtillfredsställelse vilket Ro 

(2015) senare tillämpade i sin studie kring återupprättning av servicefel. I Ro (2015) 

undersökning handlar EVLN om att missnöjda kunder konstruktivt hanterar problem 

genom att uttrycka missnöjet, exempelvis via klagomål och negativ WOM. I andra fall 

kan kunden vara tålmodig med problemet tills det löst sig. Det vill säga att kunden ej 

uttrycker missnöjet, varken till serviceföretaget eller omgivningen då de anser sig vara 

lojala gentemot serviceföretaget trots att ett servicefel uppstått. Detta menar DeWitt och 

Brady (2003) beror på att missnöjda kunder tenderar att avvakta med negativ WOM när 

de anser att det finns en stor sannolikhet att tjänsteleverantören kommer att åtgärda 

klagomålet. Vidare förklarar Ro (2015) att kunden kan på ett mer destruktivt sätt angripa 

problemet genom att välja bort företaget och byta till konkurrenterna istället, antingen 

tillfälligt eller permanent. I sådana situationer menar Keaveney (1995) att missnöjda 

kunder även tenderar sprida negativ WOM.  

 

Utifrån den forskning vi tagit del av har vi dock inte fått en tydlig uppfattning kring 

betydelsen av känslor i kundens beteende efter ett servicefel, vilket vi bedömt kan 

förklaras av en stor spridning bland kontexter för återupprättning av servicefel. 

Exempelvis har flygindustrin (Migacz, Zou & Petrick, 2018; Nikbin et al., 2015; Chang 

& Chang, 2010), bankindustrin (Chebat et al., 2005) och restaurangbranschen (Ro, 2015) 

studerats. Dessa servicebranscher är inom tre åtskilda kontexter vilket även styr vilka 

servicefel som kan uppstå. Följaktligen ansåg vi att det medförde skiljaktigheter hos 
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påverkansfaktorerna och individens förväntningar. Till exempel beror servicefel i större 

utsträckning på okontrollerbara situationella faktorer inom flygindustrin än inom 

restaurang- och bankindustrin. En förklaring till detta enligt Migacz et al. (2018), Nikbin 

et al. (2015) samt Chang och Chang (2010) är att väderförhållanden har en stor inverkan 

över försenade och inställda flyg. Det är med andra ord mindre sannolikt att ett 

restaurangbesök eller en bokad tid hos banken blir ändrad eller inställd av liknande 

anledningar. Vi har därmed med utgångspunkt från framförd teori även tolkat att kundens 

negativa känslor och klagomålsbeteende påverkas av vilken servicebransch felet har 

uppstått inom. Följaktligen har vi valt att tillämpa vår studie inom en enskild bransch, 

restaurangbranschen, vilket beskrivs mer ingående i kommande avsnitt.  

 

Teoretisk sammanfattande modell  

Framförda teorier av tidigare forskning har enligt vår förståelse beskrivit kundens 

klagomålsprocess på ett enhetligt sätt, som en linjär process. Med utgångspunkt från våra 

egna tolkningar av detta har modellen nedan konstruerats (Figur 2) med syftet att 

översiktligt illustrera tjänstens händelseförlopp från kundens perspektiv. Modellen inleds 

med kundens individuella förväntningar kring en serviceupplevelse vilka agerar som 

dennes referenspunkt för kvaliteten kring tjänsten (Grönroos, 2015; Oliver, 1977). 

Samtidigt blir kunden påverkad av både individuella och situationella påverkansfaktorer 

(Ro, 2015; Sharma et al., 2010; Lau & Ng, 2001). Utifrån detta har vi tolkat att kundens 

förväntningar och påverkansfaktorer tillsammans har en inverkan över kundens känslor 

inför serviceupplevelsen vilket även Chebat et al. (2005) överensstämmer med. Med 

andra ord menar vi att dessa aspekter kommer att avgöra huruvida en kund kommer att 

uppleva tjänsten som lyckad. I situationer där serviceupplevelsen ej är kunden tillfreds 

har ett fel uppstått vilket leder till negativa känslor, bland annat missnöje och besvikelse. 

Detta har i sin tur en inverkan över kundens efterföljande beteende, om denna väljer att 

klaga eller ej (Lau & Ng, 2001). Vidare i processen styrs kundens individuella känslor 

och beteende kring serviceupplevelsen dess handlingar efteråt (Ro, 2015). Vilka 

handlingar som utförs är dock ytterst individuellt, forskning av Ro (2015), DeWitt och 

Brady (2003) samt Keaveney (1995) är överens om att det handlar om intentioner att 

återkomma till serviceföretaget, benägenhet att byta till konkurrenterna samt spridning av 

WOM och eWOM. Motivet för sådana handlingar efter en otillfredsställande 

serviceupplevelse leder enligt Sundaram, Mitra och Webster (1998) till att kunden får ge 

utlopp åt känslorna på ett eller annat sätt.  
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Figur 2. Tjänstens händelseförlopp från ett kundperspektiv. (Egen)  

 
Det teoretiska ramverket ovan har applicerats i vår studie med syftet att öka förståelsen 

kring teorier om missnöjda icke-klagande kunders känslor och beteenden efter ett 

servicefel. Detta har hjälpt oss i utformandet av den intervjuguide vi använts oss av i 

insamlandet av empirin vilken agerat som ett teoretiskt stöd. Vidare valde vi att tillämpa 

studien inom kontexten för restaurangbranschen med en motivering om att det där råder 

hög konkurrens samtidigt som kunder får allt större makt och valmöjligheter (Shahriar et 

al., 2018; Voorhees et al., 2006). Dessutom menar Webster och Sundaram (1998) att mat- 

och serviceupplevelsen kan för många kunder vara avgörande vid val av restaurang, vilket 

enligt vår mening betonar vikten av en insikt för kundens förväntningar. Ett annat motiv 

var det faktum att restaurangbesök innefattar både ett moment för tillagning av maten 

samt ett moment för serviceupplevelsen vilket Silber, Israeli, Bustin och Zvi (2009) 

benämnt som produktions- och servicemoment. Fortsättningsvis refererar servicefel till 

misstag i båda momenten. Följaktligen fann vi i enlighet med Silber et al. (2009) att detta 

ökade risken att ett misstag uppstår i en sådan situation. Sammantaget framhäver ovan 

nämnda motiv vikten av att förstå kundens känslor och beteenden kring ett misslyckat 

restaurangbesök. I vår studie har vi därmed strävat efter en sådan förståelse då vi likt 

McColl-Kennedy och Smith (2006) samt Liljander och Strandvik (1997) har eftersökt en 

djupare insikt kring klagomålsprocessen i tidigare forskning.  
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Metod  
I detta kapitel beskrivs vilken metodologi och vetenskapsteoretisk utgångspunkt som vi tillämpat 

i uppsatsen. Därefter motiveras möjligheter och begränsningar i metodvalet. Slutligen beskrivs 

hur vi gått tillväga för genomförandet av vår empiriska studie.  

 

Motivering till metodologi  

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för icke-klagande kunders känslor och 

beteenden efter ett upplevt servicefel, det vill säga hur de påverkades till att inte uttrycka 

sitt missnöje. I vårt uppsatsarbete har vi därför befunnit oss i en hermeneutisk tradition 

då vi utifrån Sohlberg och Sohlberg (2013) förstått att det berör mänskliga avsikter, 

innebörder och handlingar. För att förstå människan i dessa avseenden har vi kommit till 

insikt med hjälp av Ödman (2007) förklaring att det inom hermeneutik är centralt med 

tolkning. Vårt tillvägagångssätt för att tolka och förstå både teori och empiri benämns 

inom hermeneutiken som den hermeneutiska cirkeln. Detta berör ett kvalitetskriterium 

som handlar om att vår förståelse har skapats i iterativa spiraler vilket Ödman (2007) 

förklarar som att forskaren gått från del till helhet och helhet till del. I och med att vår 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt karaktäriseras av att vara en rörlig process som 

utvecklas under arbetets gång har vi bedömt att abduktion varit en lämplig ansats vilket 

vi funnit stöd för hos Larsson (1994). Detta då det har varit en växelverkan mellan 

teoretisk och empirisk reflektion. Abduktion handlar om just en sådan process, en 

interaktion mellan vad tidigare teorier kommit fram till och vad den aktuella studien av 

praktiken visat, vilket är i enlighet med Alvehus (2013), Alvesson och Sköldberg, 2008 

samt Olsson och Sörensen, (2007) förklaringar. För att skapa denna helhet har vår process 

innefattat att vi utifrån en partiell helhetsbild baserad på vår förförståelse, har samlat in 

teori och empiri i syfte att konstruera en förståelse för helheten. Förförståelse kan dock 

enligt Fejes och Thornberg (2009) påverka hur forskaren tolkat och förstått det empiriska 

materialet. Därmed var det viktigt för oss att vi var uppmärksamma på hur detta inverkade 

på vår tolkningsprocess så att vi minskade risken att gå miste om att framföra relevanta 

aspekter för en oinsatt läsare till ämnesområdet. 

 

Följaktligen har det varit en central del i vårt arbete att vi har redovisat både vår egen 

samt tidigare forsknings förförståelse vilket berör ett annat kvalitetskriterium som inom 

hermeneutiken benämns som perspektivmedvetenhet, bland annat av Fejes och 

Thornberg (2009) samt Larsson (1994). Enligt vår mening baseras vår förförståelse för 
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ämnet på att vi tidigare under utbildningen läst en kurs i tjänstemarknadsföring. Under 

kursen skapade vi oss en uppfattning om hur viktiga tjänster är för värdeskapandet inom 

företag och att tjänster utgör en allt större del av länders bruttonationalprodukt (Wilson 

et al., 2016). Vi har tidigare nämnt att tjänster skiljer sig från produkter i flera olika 

avseenden vilket innebär att det inte går att behandla tjänster på samma sätt som produkter. 

Därav skapas svårigheter som omgärdar servicefel och upprättelsen av dem. Dessa 

faktorer har bidragit till vårt intresse för tjänster, på så sätt har vår egen förförståelse haft 

en inverkan över vårt ämnesval samt utformandet av studiens syfte. Vidare har 

redovisning av tidigare forskning skett genomgående i arbetet vilket var viktigt för oss då 

Ödman (2007) menar att framförd teori skapar ett system av tolkningar som påverkar hur 

läsaren uppfattar texten. Detta samtidigt som vi försökt förmedla tidigare forskning på 

sådant sätt som underlättar läsarens tolkningar vilket vi finner stöd för hos både Alvesson 

och Sköldberg (2008) och Ödman (2007) då de poängterar vikten av att vara insatt i olika 

teorier för att skapa en väg för läsarens olika tolkningsmöjligheter. 

 

Möjligheter och begränsningar i metodval 
För att skapa den ökade förståelse vi eftersökte bedömde vi att vi behövde tolka individers 

faktiska känslor och beteenden. Därmed ansåg vi i enlighet med Liljander och Strandvik 

(1997) att en kvalitativ forskningsmetod var lämplig som både tolkar vad den enskilde 

berättar om sina upplevelser och hur denne berättar. Detta överensstämmer Olsson och 

Sörensen (2007) med då de menar att det finns en öppen interaktion mellan forskaren och 

respondenten. I enlighet med Bryman och Bell (2017) ansåg vi därför att metodvalet var 

lämpligt då det skulle bidra till att se den specifika situationen genom respondenternas 

ögon. Således har bland annat kroppsspråk, tonlägen och ansiktsuttryck varit centrala 

aspekter för hur vårt material tolkats.  

 

Föregående forskning av Liljander och Strandvik (1997) har efterfrågat ett mer kvalitativt 

angreppssätt för att skapa en mer djupgående insikt om känslornas betydelse vid 

misslyckade serviceupplevelser. Likväl har majoriteten av genomförda studier (Bilaga A) 

haft en kvantitativ inriktad forskningsmetod vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) samt 

Trost (2010) menar ej kännetecknas för att frambringa en förståelse för det studerade 

problemet. Vi bedömde i enlighet med Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) 

att en kvalitativ forskningsmetod var mer lämplig då den kännetecknas av en förståelse 

för hur något är. Detta till skillnad från kvantitativa studier, exempelvis strukturerade 
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intervjuer där forskaren enligt Bryman och Bell (2017) bland annat fokuserar på mätning 

och standardisering av vad som ämnas undersökas för att undvika spridning i 

respondenternas svar. Därmed tillämpade vi semistrukturerade intervjuer då vi i enlighet 

med Bryman och Bell (2017) uppskattade att det skulle göra det möjligt för oss att fånga 

upp spontana och uttömmande svar. Vår uppfattning var att det skulle medföra en 

personlig prägel på intervjusvaren vilket vi fann betydelsefullt då vi ville få fram 

respondenternas subjektiva upplevelser kring servicefel. Detta skulle enligt vår mening 

öka möjligheten att se händelsen ur respondenternas ögon utifrån deras egna 

beskrivningar och förklaringar. Vi ansåg att det skulle ha förhindrats om strukturerade 

intervjuer tillämpats då det ej tillåter den flexibilitet som ansågs vara nödvändig, vilket vi 

även fann stöd för hos Bryman och Bell (2017) samt Alvehus (2013). 

 

Det är emellertid ej bara fördelar med en kvalitativ forskningsmetod. Vid användning av 

intervjuer ansåg vi i enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att det råder 

problem kring det faktum att det kan vara svårt att få fram människors verkliga känslor 

och beteenden då det ej finns möjlighet till anonymitet. I och med att vi intervjuade 

människor vi hade en tidigare relation till upplevde vi ej detta som ett problem. Däremot 

uppfattade vi att det var svårt för respondenten att först identifiera sina känslor och att 

sedan kunna sätta ord på dem. Därtill upptäckte vi att det var besvärligt för respondenter 

att minnas exakt hur en händelse gått till och hur de själva hade agerat i den aktuella 

situationen. Därför uppskattade vi att det fanns en risk att det respondenterna berättade 

under intervjun ej stämde överens med deras faktiska känslor och beteenden som uppstått 

vid den specifika händelsen. Vår uppfattning är att framtida forskning kan undvika detta 

problem genom att undersöka kring händelser som inträffat mer nyligen och således är 

lättare för respondenten att erinra sig.  

 

Övriga begränsningar vi funnit i den metodlitteraturen Bryman och Bell (2017) 

presenterat kring semistrukturerade intervjuer berörde grad av subjektivitet samt 

svårigheter med generaliserbarhet, replikerbarhet och transparens. Vi bemötte kritiken 

om subjektivitet som Bryman och Bell (2017) framfört med en medvetenhet om att 

metodvalet karaktäriserades av, och att undersökningen baserades på, vad vi själva ansett 

vara viktigt och betydelsefullt i empirin utifrån respondentens ståndpunkter. Vi bedömde 

dock att detta var någonting positivt då det gav oss en mer fri och öppen tolkning av det 

som respondenterna berättade under intervjuerna. Om vi istället hade tillämpat 
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strukturerade intervjuer ansåg vi att vår tolkning och analys skulle begränsats av det 

forskare strävar efter i en kvantitativ metod. Det vill säga vikten av att presentera de 

mätbara resultaten på ett statistiskt sätt då det visar nivån på de undersökta variablernas 

kausalitet. Detta då den kvantitativa metoden enligt Bryman och Bell (2017) strävar efter 

höga nivåer av generaliserbarhet och replikerbarhet vilket anses höja kvaliteten i en sådan 

studie. Därtill ansåg vi att den kvantitativa forskningens strävan skulle förhindra oss att 

ta del av intervjupersonernas verklighet så som vi uppfattade den. Vi bedömde även att 

vi skulle riskera att gå miste om möjligheten att upptäcka och fånga oväntade aspekter, 

med andra ord ville vi ej bemöta empirin på ett förutbestämt sätt. Vi fann således att dessa 

begränsningar som Bryman och Bell (2017) framfört ej påverkade vår studie negativt. I 

och med att vår studie var av en kvalitativ art har vi ej strävat efter att uppfylla innebörden 

av kriteriet replikerbarhet från ett kvantitativt perspektiv. Med en kvalitativ metod har vi 

haft en inverkan över studien, såväl via vår förförståelse som vid framställning och 

tolkning av det empiriska materialet. Det vill säga, att även om en annan forskare utför 

vår studie kommer resultat och tolkningar av intervjuerna sannolikt att skilja sig åt. Vår 

ambition var därav att försöka beskriva vårt tillvägagångssätt med tydlighet samt 

motivera metodvalen för att ge eventuella framtida forskare en möjlighet att genomföra 

liknande studier. Vidare i termer av generaliserbarhet gjorde vi ett medvetet val att 

insamlat material, både tolkning och analys enbart var tillämpligt inom kontexten för 

servicefel i restaurangbranschen. Vi ansåg valet som nödvändigt då en studie behöver 

avgränsas för att vara genomförbar inom givna tidsramar.  

 

Strategiskt urval 
För att få fram vad som låg till grund för att missnöjda kunder ej väljer att klaga utgick 

studien från kundens perspektiv vilket vi ansåg skulle ge såväl teoretiska som praktiska 

bidrag till det organisatoriska perspektivet. Vidare valde vi som ovan nämnt att rikta in 

studien på restaurangbranschen. En motivering för detta var att mat- och 

serviceupplevelsen kan för många kunder vara avgörande vid val av restaurang (Webster 

& Sundaram, 1998) samtidigt som det är en tjänst med en kombination av ett produktions- 

och servicemoment (Silber et al., 2009). Dessutom innefattar branschen en hög 

konkurrens då kunder får allt större makt och valmöjligheter (Shahriar et al., 2018; 

Voorhees et al., 2006). Om ett servicefel uppstår i en sådan situation väcker felet negativa 

känslor hos kunden i form av missnöje. Därtill ansåg vi att val av prisklass var av vikt då 

det är en faktor som påverkar kundens förväntningar på restaurangbesöket vilket kan 
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avgöra om kunden klagar eller ej. En högre prisklass och därmed högre förväntningar 

innebär även en större sannolikhet att kunden klagar än vid lägre prisklasser, till exempel 

snabbmatsrestauranger, vilket Wilson et al. (2016) överensstämmer med. För att vi skulle 

kunna ge en ungefärlig beskrivning till respondenterna om vilket slags restaurangbesök 

vi eftersökte valde vi som tidigare nämnt restauranger inom mellanprisklassen. Denna 

prisklass innebär enligt Thatsup (2019) och Krogguiden (u.å.) att restaurangen erbjuder 

en förrätt från ungefär 100 kronor, en varmrätt mellan 180 och 350 kronor samt en 

efterrätt för ungefär 110 kronor.  

 

I och med att serviceupplevelsen är avgörande för kunden fann vi det intressant varför det 

är få kunder som uttrycker sitt missnöje i situationer där ett servicefel uppstått. 

Följaktligen sökte vi respondenter som uppfyllde två kriterier; (1) att respondenterna 

någon gång blivit missnöjda vid ett restaurangbesök i medelprisklass samt (2) att de ej 

klagat vid det besöket. Detta innebar att vi valde respondenterna utifrån ett målstyrt urval 

vilket förklaras av Bryman och Bell (2017) som ett strategiskt tillvägagångssätt då de 

respondenter som valts ut var relevanta för arbetets formulerade forskningsfrågor. Mer 

precist valde vi ett kriteriestyrt urval i och med att respondenterna skulle uppfylla de två 

kriterierna beskrivna ovan. På grund av att vi strävade efter att få fram respondenternas 

känslor och beteenden till följd av ett servicefel ansåg vi det lämpligt att söka efter 

personer som vi hade någon form av relation till, det vill säga vänner, bekanta, kollegor 

och personer inom familjen. Motiveringen till detta var att vi ansåg att det skulle 

möjliggöra det djup som eftersöktes i studien, det vill säga att respondenterna skulle våga 

öppna upp sig för oss mer än vad vi trodde att främmande personer skulle göra. Enligt vår 

mening skulle det även underlätta för oss att läsa mellan raderna i respondenternas 

berättelser. För att finna dessa respondenter frågade vi personer i vår omgivning huruvida 

de klagar när de är missnöjda med en restaurangupplevelse, därefter frågade vi om de 

ville vara med i vår studie. Vi var dock medvetna om att detta kan tyda på ett 

bekvämlighetsurval men enligt vår uppfattning av Bryman och Bell (2017) förklaring av 

innebörden för olika urval har vi utgått från ett strategiskt urval. Med andra ord valde vi 

våra respondenter för att vi ansåg att de var lämpliga för syftet med studien.  

 

I ett försök att skapa en bredd i urvalet valdes respondenterna på ett sådant sätt att de 

utgjorde ungefär 50 procent män och 50 procent kvinnor med ett åldersspann mellan cirka 

20 och 60 år. För att bredda urvalet ytterligare representerade respondenterna studenter 
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och heltidsarbetare. Vi ämnade skapa denna bredd för att se om deras svar skiljde sig åt 

vilket i sådana fall skulle kunna ge bidrag till fortsatt forskning. Exempelvis vilken 

åldersgrupp, kön eller yrkeskategori som utgör ett större hot mot serviceföretag och därför 

bör prioriteras av framtida forskning för att öka förståelsen kring. 

 

Insamling av teori och empiri 
Uppsatsarbetet började med informationssökning vilket gav oss en fördjupad orientering 

inom tidigare forskning vilket vi ansåg som grundläggande i insiktsskapandet för att finna 

ett lämpligt angreppssätt till ämnesområdet. Insamlandet av teorin har skett genom 

läsning av artiklar och tryckt litteratur. Dessa har både innefattat sådant som var relevant 

för vårt specifika ämne samt kringliggande artiklar och litteratur som berört det valda 

ämnesområdet för att vidga vårt perspektiv och vår förståelse. Vi tog även del av 

litteraturgenomgångar då vi ansåg att det gav oss en överblick i ämnesområdet samt gav 

förslag på fortsatt läsning av artiklar. Litteraturgenomgångarna gav oss även vidare 

inriktningar för framtida forskning vilket Fejes och Thornberg (2009) menar är en fördel 

med litteraturstudier. Detta då det medför en karta över forskningsläget vilket hjälpte till 

att definiera de fenomen som studerats. Således har vår sökning efter tidigare forskning 

varit en successiv process vilket är i enlighet med den beskrivning som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006) framför. I en sådan process har vi initialt sökt efter den mest 

tillgängliga informationen för att finna relevans i vidare studier inom ämnet.  

 

I vår insamling av empiri valde vi semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse och därmed besvara syftet. För att säkerställa att vår metod var lämplig samt 

för att erfara hur intervjuerna rent praktiskt bör utformas för den förståelse som 

eftersöktes genomförde vi en pilotstudie. Den omfattades av två intervjuer som en 

förberedande undersökning innan de semistrukturerade intervjuerna vilket vi fann stöd 

för hos Bryman och Bell (2017). Detta för att säkerställa att intervjufrågorna var tydliga, 

djupgående och kunde förstås av respondenterna. Med andra ord försökte vi få fram ett 

mer lämpligt underlag för den slutliga utformningen av frågorna vilket Bryman och Bell 

(2017) förklarat som fördelaktigt. Vi såg även pilotstudien som en möjlighet till att 

fördjupa oss i de avseenden vi inte fann intervjuguiden tillräckligt ingående. Till exempel 

ville vi få respondenten att självmant berätta mer fritt för att göra det så lätt som möjligt 

för respondenten att dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och känslor. Därav 

använde vi oss av en intervjuguide istället för ett förbestämt frågeformulär då vi ansåg att 
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en guide skulle ge respondenten mer fokus och utrymme att prata obehindrat vilket Trost 

(2010) överensstämmer med. Den ursprungliga intervjuguide som användes under 

pilotstudien har dock redigerats efter pilotstudien då vi ej ansåg att den gav oss det djup 

som vi eftersökte. Justeringarna medförde att vi både omformulerade och lade till vissa 

frågor samt tog bort de som ansågs överflödiga. Intervjuguiden till de semistrukturerade 

intervjuerna illustreras i Bilaga B.  

 

Utöver motiveringen om att en intervjuguide är av en mer öppen karaktär ansåg vi i 

enlighet med Alvehus (2013) att det gjorde det möjligt för oss att ställa följdfrågor för 

sådant vi upplevde var intressant. Enligt vår mening gav det respondenten möjlighet att 

uttrycka sina subjektiva upplevelser, åsikter och erfarenheter av servicefel och missnöje 

vid restaurangbesök. Vår studie skiljde sig därmed från tidigare genomförda studier med 

liknande syfte, bland annat DeWitt och Brady (2003) samt Hess, Ganesan och Klein 

(2003) som tillämpat scenarion. Vi valde ej scenarion då vi bedömde att det skulle 

begränsa den ökade förståelse vi eftersökte. Detta då frågor i en intervjuguide enligt vår 

mening fångar upp respondenternas faktiska upplevelser medan de scenarier som 

tillämpats av tidigare forskning varit inriktad på att få fram hur respondenterna själva tror 

att de skulle agera vid en specifik situation. Vidare diskuterar kommande avsnitt hur vi 

gått tillväga i genomförandet av intervjuerna. 

 

Intervjuförfarande  

Tillsammans genomförde vi tio intervjuer men på grund av det geografiska avståndet 

mellan oss författare intervjuade vi fem respondenter vardera. Intervjuernas längd 

varierade mellan tjugo minuter och strax över en timme. Såväl under som efter samtliga 

intervjuer har vi ständigt strävat efter att ha tagit samtliga etiska aspekter i beaktning som 

Backman et al. (2012) och Larsson (1994) lyft fram för att efterleva en god forskningsetik. 

I vår uppsats har vi benämnt dessa enligt följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Informations- och 

samtyckeskravet innebar att vi informerade respondenterna innan varje intervjutillfälle 

om syftet med studien, att det var frivilligt att delta samt informerade att respondenten 

när som helst kunde avbryta intervjun om den så önskade. Vi ämnade även undvika 

exponering av intervjupersonerna, därmed har vi tagit hänsyn till konfidentialitets- och 

anonymitetskravet i enlighet med Bryman och Bell (2017). Detta innebar att vi har 

behandlat det respondenterna uppgav under intervjuerna anonymt och att det endast varit 
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vi själva som haft tillgång till det inspelade materialet. Vidare tog vi nyttjandekravet i 

beaktning då vi tydligt förklarade att deras berättelser enbart skulle användas för studiens 

ändamål. Sammantaget bedömde vi att de etiska aspekterna var centrala i vår studie då 

beaktande av dessa kunde främja möjligheten att få fram respondenternas känslor och 

beteenden vilket ovan diskuterats kan vara svårt att få fram.  

 

I och med att vi tillämpat en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

har vi varit medvetna om att vi som intervjuare haft en stor påverkan på slutresultatet. 

Därför förberedde vi oss innan intervjuerna genom att läsa in oss på intervjutekniker och 

hur en idealisk intervjusituation kan se ut. Exempelvis valde vi att ej tillämpa allt för 

många termer från marknadsföring, det vill säga att vi försökte använde oss av ett 

begripligt språkbruk då vi ansåg att respondenterna kanske ej var medvetna om termernas 

innebörd. I de fall vi använt specifika termer, som vid frågor relaterade till “The Service 

Recovery Paradox” har vi varit noggranna med att förklara dess innebörd. Vi tog även 

del av de tips och färdigheter som både Bryman och Bell (2017) samt Kvale och 

Brinkman (2009) lyfter fram som kännetecknar en bra intervjuare. Utifrån dessa tips 

fokuserade vi som intervjuare oss på att vara tydliga, flexibla samt att vara aktiva lyssnare. 

Detta för att få respondenten att se oss som pålitliga då vi ville få dem att öppna upp sig 

för oss. Vi strävade även efter att visa hänsyn och vara öppensinnade för att få 

respondenten i fokus och få denne att känns sig sedd och hörd av oss. Vi var också 

noggranna med att intervjuerna genomfördes i lugna miljöer som respondenterna var 

bekväma med då vi ansåg det skulle få respondenten att våga öppna upp sig för mer 

ingående svar vilket även Bryman och Bell (2017) framfört som fördelaktigt.  

 

Innan intervjun började samtalade vi med respondenten om det studerade ämnesområdet 

för att få igång dennes tankeprocess. Därefter berörde intervjuns inledande frågor 

personliga aspekter, exempelvis ålder, yrke och utbildning. Vidare fortsatte intervjun 

utefter intervjuguiden (Bilaga B) med fem olika teman; påverkansfaktorer, känslor, 

beteende, servicefel och handling efteråt. Vi valde dessa teman då vi såg det som 

fördelaktigt att de var nära relaterade till varandra samt att de fångade upp stora 

delområden vilket överensstämmer med Trost (2010). Sammanfattningsvis upplevde vi 

att intervjuguiden hjälpte oss att få fram ett betydande material. Enligt vår mening bidrog 

därmed insamlad empiri och teori till sökandet efter den ökade förståelsen, vilket gav oss 

underlag till att besvara studiens frågeställningar.  
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Tillvägagångssätt för analysering och framställning av empirin  

Arbetet med att analysera empirin har varit en pågående process som började redan när 

intervjuerna inleddes. Då det enligt Fejes och Thornberg (2009) samt Larsson (1994) ej 

finns en enhetlig standard för framställning och analys av empiri inom hermeneutik har 

vi i analysprocessen strävat efter att följa hermeneutikens fundamentala ståndpunkter. 

Detta har inneburit att vår tolkning varit en central del i att förmedla insamlad empiri med 

en medvetenhet om att det speglats av vår förförståelse. Med utgångspunkt från detta 

valde vi att skriva individuella sammanfattningar direkt efter första gången vi lyssnade 

på det inspelade materialet. Då vi spelade in intervjuerna kunde vi bortse från att föra 

anteckningar kring vad respondenterna sa under intervjuns gång och istället tolka deras 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge, vilket vi noterade direkt efter intervjun. Därefter 

läste vi varandras sammanfattningar och sökte efter likheter och skillnader kring hur vi 

hade tolkat respondenternas svar. Vi var noggranna med att ej läsa varandras 

sammanfattningar innan vi bildat oss en egen uppfattning och tolkning av 

intervjumaterialet. Vidare under processen för analysering av empirin transkriberades 

intervjuerna för att vi även skulle kunna tolka vad respondenterna sagt i ett skriftligt 

format vilket har skett utefter Bryman och Bell (2017) rekommendationer. Detta ansåg vi 

ökade möjligheten för oss att både tolka vad respondenten sagt och hur denne formulerat 

sig samt hur ofta ett tema förekommit. Processen att transkribera har emellertid varit 

tidskrävande men samtidigt väldigt givande för vår förståelse. Det har inneburit att vi 

verkligen lyssnat på varje respondents svar flera gånger då vi behövt spola fram och 

tillbaka i inspelningen för att få med samtliga detaljer.  

 

Efter att vi hade lyssnat igenom och transkriberat materialet försökte vi få fram de 

aspekter vi ansåg var mest intressanta från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. 

Initialt utgick vi från rubrikerna i intervjuguiden när vi skapade teman över det som 

respondenterna uttryckt explicit. Vi upptäckte dock att rubrikerna ej speglade de teman 

vi ville belysa vilket medförde att vi ej fick fram det djup vi eftersökte. Således ansåg vi 

att vi behövde diskutera med varandra och reflektera mer kring betydelsen av de 

intressanta aspekter vi funnit. Vi ställde oss frågan vad den underliggande innebörden var 

genom att tolka den implicita meningen i det som berättats, det vill säga vi försökte förstå 

det som respondenterna uttryckt på ett mer indirekt sätt. För att komma vidare i vår analys 

försökte vi återigen se empirin från ett större sammanhang för att finna det huvudsakliga 

innehållet i intervjuerna. Följaktligen försökte vi skapa en distans till materialet för att 
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underlätta för oss att se fyndens egentliga mening samt för att se vad som var 

återkommande teman. Samtidigt fördjupade vi oss ytterligare i de vetenskapliga 

artiklarna för att eventuellt upptäcka nya hänseenden i tidigare teorier. Därefter 

reflekterade vi både individuellt och gemensamt utifrån materialet och strävade efter att 

se detta från ett bredare perspektiv. Den här processen gjorde det möjligt för oss att få 

fram relevanta ämnen och citat från respondenterna som vi ansåg skulle bidra till att 

frambringa ett betydelsefullt bidrag. 

 

Ovanstående resonemang beskriver sålunda den abduktiva analysprocess vi genomgått 

för att få fram de aktuella teman som finnes i kommande avsnitt (Alvehus, 2013; 

Backman et al., 2012; Alvesson & Sköldberg, 2008). Det vill säga att vi har växlat mellan 

insamlad empiri och tidigare forskning för att finna förståelse för materialet. Vi har 

dessutom benämnt avsnittet för empirisk analys med syftet att skapa sammanhängande 

resonemang, det vill säga att vi valde att framställa empirin och dess analys i ett och 

samma avsnitt. Detta för att vi ville undvika den upprepning som kan uppstå om dessa 

två skiljs åt vilket vi fann stöd för hos Alvehus (2013) då han förklarade att detta är 

förekommande inom en kvalitativ forskningsmetod. Sammantaget ansåg vi att ovan 

nämnda val gav oss ett rikt material att tolka vilket enligt vår mening bidrog till en ökad 

insikt för hur materialet skulle förmedlas. Därav har vi med hjälp av en genomtänkt 

struktur försökt presentera insamlad empiri i förhållande till den teoretiska referensramen 

så att läsaren fått möjlighet att ta del av texten på ett enkelt och tydligt sätt. Enligt vår 

mening har vi uppnått detta mål vilket Larsson (1994) rubricerat som heuristiskt värde 

medan Alvehus (2013) har benämnt det som poängfullhet. Sammantaget berör det enligt 

Larsson (1994) i den utsträckning vi lyckats få läsaren att se både praktik och teori i nya 

avseenden.   
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Empirisk analys 
I detta avsnitt framförs och analyseras insamlad empiri som ämnat besvara studiens syfte vilket 

var att öka förståelsen för icke-klagande kunders känslor och beteenden efter ett upplevt 

servicefel. Detta har presenterats utefter fem teman följt av en sammanfattning.  

 

Den individuella kundens förväntningar och toleransnivå 

Vi har utifrån fynd i både empiri och teori funnit en ökad insikt om att kundens 

individuella förväntningar haft en betydande roll i serviceupplevelsen. Berättelser från 

intervjuerna har illustrerat att det varit flertalet faktorer kring förväntningarna som hade 

behövt stämma in kring restaurangbesöket för att det ska ha upplevts som lyckat. Dessa 

förväntningar har innefattat god mat, bra service och känslan av att bli sedd av personalen 

vilket vi har kopplat an till Zeithaml et al. (1996) teori om önskvärd och acceptabel 

service. Utifrån detta har vi tolkat att de initiala förväntningarna som beskrivits under 

intervjuerna har varit den önskvärda serviceupplevelsen vilket följande citat syftar att ge 

exempel på:  

 

”Jag tänker mig att jag ska äta en god mat… trevlig service, att man blir 

uppmärksammad när man kommer och att det flyter på liksom…” (Respondent 10, 

intervju 27 april, 2019). 

 

I kontrast till ovanstående representerar den andra lägre nivån i Zeithaml et al. (1996) 

indelning av förväntningar endast en acceptabel restaurangupplevelse. Detta har vi 

kopplat an till att empirin visat en lägre förväntan kring mat- och serviceupplevelsen vid 

snabbmatsrestauranger och lunchrestauranger:  

 

”... Om jag går in på en dyr fin restaurang så förväntar jag mig hög kvalitet på både 

service och mat och omgivning. Och går man in på något lite snabbmat och så vidare, då 

har man inte lika höga förväntningar.” (Respondent 4, intervju 17 april, 2019). 

 

Förklaringar till det som framkommit under intervjuerna har berört att aspekter kring pris 

haft en påverkan över vad kunden har förväntat sig av restaurangbesöket. Med andra ord 

har en högre prisklass medfört högre krav och förväntan, vilket stämmer överens med 

tidigare framförd teori (Wilson et al., 2016; Wu & Lo, 2012). Därav har vi i enlighet med 

Zeithaml et al. (1996) uppfattat att dessa två nivåer diskuterade ovan visar kundens 
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toleranszon som sträcker sig från en tillräcklig till en önskvärd serviceupplevelse. Vidare 

har våra tolkningar mynnat ut i en förståelse för att toleranszonen är individuell precis 

som kundens känslor, beteenden och reaktioner. Utifrån detta fann vi en annan synvinkel 

på toleransnivån vilket gav oss en ny tolkning av dess innebörd. I och med att varje 

serviceupplevelse beror på den individuella kunden har vi tolkat att denne har flera 

toleranszoner vilka bland annat påverkas av restaurangens prisklass. Det vill säga att 

kunden är mer tolerant för olikheter i kvaliteten på snabbmats- och lunchrestauranger än 

på restauranger med en högre prisklass. Därav har vi uppfattat att ett högre pris leder till 

en mindre räckvidd i toleranszonen vilket tidigare forskning hävdat resulterar i att kunden 

klagar (Wilson et al., 2016). Detta har enligt vår mening belyst intressanta fynd då 

beskrivningar av förväntningarna var i enlighet med Wilson et al. (2016) och Zeithaml et 

al. (1996) teorier. Dock skiljde sig det faktiska beteendet från denna teori i och med att 

det fanns tendens till att klaga vid lägre prisklasser och mer sällan vid högre prisklasser. 

Det vill säga att berättelserna har påvisat att det upplevts som lättare och mer acceptabelt 

att uttrycka sitt missnöje på en snabbmats- eller lunchrestaurang vilket följande citat 

ämnar illustrera:  

“Och sen är det ju att det är lättare att få felet åtgärdat på McDonalds, känner jag. Att 

det blir så mycket mer besvär på något vis på en finare restaurang där det är lite mer 

uppstyrt och så där” (Respondent 9, intervju 16 /4, 2019).  

 

Utifrån ovanstående diskussion har vi uppfattat att kunden upplevt det som mindre 

mödosamt att klaga på restauranger med lägre prisklass. Samtidigt har kunden inte 

upplevt klagandet som alltför personligt. Det vi fann som låg till grund för detta var att 

kunden uppfattade personalens ansträngning som tämligen liten, samtidigt som 

restaurangens kostnad att byta ut felaktig mat bedömdes vara lägre. 

 

En missnöjd kunds förväntningar, känslor och beteenden 

Under intervjuerna har förväntningar inför ett restaurangbesök beskrivits ur en positiv 

aspekt. Kunden har innan besöket varit på ett gott humör, fylld av en förhoppning om en 

tillfredsställande serviceupplevelse då restaurangbesöket har varit någonting efterlängtat. 

Vi har tolkat att dessa förväntningar till största del har bestått av underförstådda 

förväntningar i enlighet med de resonemang Grönroos (2015) framfört. Det vill säga att 

föreställningen om vad ett lyckat restaurangbesök inkluderade betraktades av kunden som 



 

25 
 

så självklart att det inte uttryckts till personalen med ord. Detta har vi uppfattat som oklara 

förväntningar, ett sökande efter någonting mer som kunden själv inte riktigt kunnat 

beskriva. Citatet nedan ämnar illustrera kundens strävan efter “det lilla extra”:  

 

“... då tänker jag att det ska bli mysigt, att man ska bli lite servad och få det där lilla extra. 

Det kommer kanske in… som det var på O´Learys förut att det kommer in en dippskål. 

Att det här lilla, lilla extra är ganska viktigt. ” (Respondent 7, intervju 13 april, 2019) 

 

Därav har vår tolkning av skildringar från intervjuerna återigen funnit likhet med 

Grönroos (2015) då han hävdar att en restauranggästs förväntningar ofta är diffus då 

denne ej har en tydlig bild över sina förväntningar kring middagen. I enlighet har 

berättelser från empirin påvisat att kunden haft en vetskap om att denne sökt efter en 

trevlig kväll, dock råder det ovisshet kring exakt vad som skulle frambringa denna känsla. 

I situationer där kunden inte känner att kvällen uppnått dessa oklara förväntningar menar 

Grönroos (2015) att denne kommer lämna restaurangen missnöjd. Enligt de beskrivningar 

som framgått under intervjuerna om vad som ansetts uppfylla kundens förväntningar har 

till stor del berört aspekter kring maten. Dessutom har det framgått att fel kring maten ses 

som det mest allvarliga felet vilket Chan och Wan (2008) benämnt för utfallet. Ändock 

har sådana misstag försvarats av att det är mänskligt att fela då en restaurangupplevelse 

är en tjänst som innefattar många delmoment. Det har exempelvis handlat om att det var 

många gäster på restaurangen samt att personalen var underbemannad. Detta har vi 

refererat till teorier av Silber et al. (2009) om att ett restaurangbesök kännetecknas av 

både ett produktionsmoment och ett servicemoment vilket som bekant medför en större 

risk att kunden upplever att ett servicefel uppstått.  

 

Vi har emellertid utifrån berättelser från intervjuerna uppfattat att även servicen ansetts 

vara viktig utöver en förhoppning om en tillfredsställande matupplevelse. Således har vi 

tolkat att ett genuint och trevligt bemötande från personalen varit väsentligt samt en 

önskan om att bli uppmärksammad. Det vill säga att vi har bedömt att serviceinriktad 

personal varit central för känslan att bli sedd och omhändertagen vilket enligt vår mening 

refererar till de oklara förväntningarna som Grönroos (2015) beskrivit. Baserat på 

ovanstående diskussion har vi bedömt att de oklara förväntningarna är än mer svåra att 

uppfylla då det kunden själv ser som mest viktigt under restaurangbesöket är 

matupplevelsen. Däremot har oacceptabel service frambringat mer negativa och intensiva 
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känslor hos kunden som upprördhet och ilskenhet i de fall personal betett sig på ett 

oacceptabelt sätt. Nedanstående citat ämnar illustrera dessa känslor som inträffat efter en 

respondent känt sig bortglömd av personalen då de väntat över en timme på maten: 

 

“… det var nog mycket att göra, så det var nog anledningen egentligen. Det var nog 

körigt och så vet jag inte om de hade liksom glömt bort oss tillfälligt eller... jag sa till min 

karl att kommer inte maten nu då går vi härifrån... För då var jag så 

hungrig…“ (Respondent 10, intervju 27 april, 2019). 

 

“... Jag var förbannad, jag var vansinnigt förbannad... Ja jag var riktigt arg, men det 

bidrog nog för att jag var så hungrig vid det tillfället... men visst jag var skitförbannad 

då alltså, det var jag verkligen” (Respondent 10, intervju 27 april, 2019). 

 

Följaktligen har både empiri och teori (Wilson et al., 2016; Nikbin et al., 2015) belyst att 

negativa känslor uppstår vid servicefel. Under intervjuerna har de känslor som relaterats 

till ett upplevt servicefel varit besvikelse, irritation och missnöje vilket finner likheter 

med Smith och Bolton (2002) kategorisering. Därtill sänktes även det goda humöret som 

kunden upplevt innan restaurangbesöket. Trots dessa negativa känslor uppvisades en 

fasad utåt om att allting var kunden tillfreds, även om denne egentligen kände sig allt 

annat än nöjd. Detta ger följande citat ett exempel på: 

 

“Det kan nog bli en liten dålig stämning vid bordet, det tror jag, sitter och klagar lite 

grann inför sambon kanske men när personalen kommer då är det ju tummen upp ändå 

liksom ” (Respondent 5, intervju 23 april, 2019). 

 

Följaktligen har berättelser från intervjuerna även påvisat att kunden aktivt försökt dölja 

sitt missnöje genom leenden och ett artigt beteende för att på så sätt framstå som både 

nöjd och glad. Vi tolkade därmed att respondenternas uppfattning om sig själva var att 

deras kroppsspråk inte förändrats nämnvärt efter ett upplevt missnöje trots att känslorna 

blivit negativt påverkade. Detta fynd motsäger vad tidigare forskning (Mattila & Enz, 

2002) poängterat då det har påvisats att icke-verbal kommunikation står för mer än hälften 

av kommunikationen mellan kund och personal. Följaktligen har vi tolkat att det funnits 

en möjlighet att de faktiska känslorna trots allt lyst igenom det uppvisade beteendet. Det 

vill säga att personalen då haft tillfällen att upptäcka kundens egentliga känslor.  
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Vidare har vi kopplat an detta fynd till en teori framförd av Plymire (1991) som har visat 

att frontpersonal tenderar att undvika att få fram kundens underliggande åsikt kring en 

serviceupplevelse. Detta medför enligt Plymire (1991) att frontpersonal tenderar att ställa 

retoriska frågor till kunden för hur maten smakade vilket vi tidigare uppfattat som en 

möjlighet för denne att uttrycka sitt eventuella missnöje. Därtill delade vi denna insikt 

med respondenterna då de under intervjuerna beskrivit de retoriska frågorna som en 

möjlighet att klaga men som de ej vågat ta till vara på. Det här instämmer Spago (2016) 

med då han förklarat att retoriska frågor ej är avsedda att besvaras utan snarare används 

som ett sätt att förmedla ett budskap på. Med andra ord har de retoriska frågorna ej hjälpt 

kunden att framföra sina klagomål, utan istället gjort det svårare för de individer som 

upplevt det som obekvämt att uttrycka sina känslor. Således har detta fynd bidragit till 

vår ökade förståelse för att en missnöjd kund ej tagit tillfället i akt att uttrycka missnöjet. 

Det ökade även vår insikt kring det faktum att det har uppstått känslor av besvikelse hos 

kunden då denne ej tog chansen att klaga när de valde att säga att allt var bra trots 

besvikelsen. Utifrån ovanstående diskussion samt empirin har vi ökat vår förståelse för 

att klagomålsprocessen är än mer komplicerad än vad vi tidigare förmodat. Detta då 

kunden inte bara tar sina egna känslor i beaktning utan även personalens vilket vi vidare 

har uppfattat haft en omedveten påverkan över valet att inte klaga. 

 

Ett svenskt beteende? 
Enligt empirin har klagomål undvikits då det beskrivits som en besvärlig situation i och 

med att det kan innebära en konflikt med personalen. Följaktligen ansåg vi det 

intresseväckande att de berättelser om icke-klagande situationer som lyfts fram under 

intervjuerna beskrivits som ett typiskt svenskt beteende. Detta väckte funderingar kring 

vad det här beteendet och inställningen innebar. Enligt de redogörelser vi har tagit del av 

kännetecknas en icke-klagande svensk av konflikträdsla och är en person som undviker 

att ta plats samt vill ej vara till besvär. Detta icke-klagande beteende innebar en strävan 

efter att undvika att förstöra stämningen på restaurangen samt en rädsla för att göra 

personalen besviken. Följaktligen har missnöjet ej uttryckts trots att irritationen gnagt 

inombords. Samtliga nedanstående citat syftar till att ge en insikt om hur respondenterna 

uttryckt sig angående det så kallade svenska beteendet:  
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“Alltså, jag tror att man inte vill vara till besvär. Ja och det känns väldigt svenskt att 

man... jag tror inte att man är så på andra ställen i världen, då tror jag att man säger det 

man känner liksom” (Respondent 3, intervju 15 april, 2019) 

 

“... jag upplever att man som svensk inte är den som klagar i första taget. Man är 

uppfostrad på det viset…. att man gnäller inte i onödan liksom” (Respondent 10, intervju 

27 april, 2019). 

“... man vill inte vara besvärlig och ja lite så... Då väljer man att inte gå dit som den 

svensk man är” (Respondent 9, intervju 16 april, 2019). 

 

 “Jag håller det inombords, jag är lite för svensk för att våga klaga” (Respondent 7, 

intervju 13 april, 2019). 

 

Förståelse för detta beteende fann vi hos Huang et al. (2014) samt Bodey och Grace (2006) 

teorier kring icke-klagande kunder. Teorierna beskriver att personer som ej uttrycker sitt 

missnöje överensstämmer med samhällsnormerna i en större utsträckning än de som har 

lättare att framföra sin åsikt. Därmed har vi tolkat att den svenska kulturen innefattar en 

norm om att en kund ej ska klaga trots att ett servicefel uppstått. För att finna förståelse 

för det har vi med utgångspunkt från Huang et al. (2014) samt Liu och McClure (2001) 

uppfattat att den svenska normen involverar höga nivåer av kollektivism. Detta då 

kollektivistiska individer är mer känsliga för ett socialt tryck och har en oro för att framstå 

som omständig.  

 

En annan aspekt som påverkat huruvida en kund klagar eller ej har berört sällskapet. Om 

det funnits stöd och uppmuntran från sällskapet att missnöjet kring felet varit berättigat 

att uttryckas har kunden tagit modet till sig att klaga. Ett sådant sällskap har beskrivits 

som någon de haft en närmare relation med, till exempel sin partner, vän eller 

familjemedlem. Detta fynd har även upptäckts av Huang et al. (2014) då deras studie visat 

att en individs tendens för att klaga har påverkats av hur nära kundens relation varit med 

sällskapet. Detta har vi tolkat som att en närmare relation inger känslor av trygghet vilket 

ökar benägenheten att uttrycka missnöjet. Däremot fann vi i empirin en tendens att avstå 

från att klaga om sällskapet istället varit bekanta eller arbetskollegor då det funnits en 

rädsla för att dra ned stämningen eller att framstå i en dålig dager. Denna rädsla är enligt 
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Kowalski’s (1996) teorier befogad då individer som klagar, speciellt de som klagar mer 

ofta, riskerar att bli betraktade på ett mindre positivt sätt än de som uttrycker missnöjet 

mer sällan. Därmed har vi uppfattat att individer i en kollektivistisk kultur tenderar att 

undvika att klaga då de ej vill avvika från den sociala normen i och med att de är mer 

känsliga för andras uppfattning om dem själva, vilket Huang et al. (2014) samt Bodey 

och Grace (2006) instämmer med.  

 

Vidare har vi funnit förståelse för detta fynd hos Huang et al. (2014), Ro (2015) och 

Kowalski (1996) teorier för intryckshantering, det vill säga att individen försökt påverka 

omgivningens uppfattning om sig själv. Därmed har vår förståelse ökat för varför 

individer kan uppleva det opassande att klaga vid en middag tillsammans med viktiga 

kollegor. I sådant sällskap där servicefel upplevts som mindre allvarligt har 

ansträngningen om att inge ett gott intryck vägt tyngre än missnöjet vilket har gjort att 

klagomålet inte uttryckts. Det vill säga att vi har knutit an vår tolkning av en rädsla att 

förstöra stämningen med personlighetsdrag då individer med högre nivåer av kollektivism 

än individualism har uppvisat ett mer ängsligt beteende för klagomål. Det här förklaras 

av Huang et al. (2014) genom att individen söker efter ett önskvärt och normativt beteende 

från dess omgivning. 

 

Betydelsen av WOM 
De olika anledningar som diskuterats ovan till varför kunden valt att inte klaga innefattar 

att det inom kollektivistisk kultur anses som något jobbigt som denne känner sig obekväm 

med. Det betyder dock inte att en individ i en kollektivistisk kultur ej uttrycker sitt 

missnöje. I situationer där kunden ej klagat till serviceföretaget var negativ WOM i 

kombination med intentionen att ej göra återbesök på en restaurang den mest 

förekommande responsen till ett upplevt servicefel. I sådana situationer menar Liu och 

McClure (2001) att en kund i den kollektivistiska kulturen engagerar sig i just sådana 

beteenden. Kundens tystnad återspeglar deras motvilja att uttrycka negativa känslor, 

exempelvis att klaga till utomstående grupper vilket i detta fall innebär 

restaurangpersonalen. Däremot framgår det av Liu och McClure (2001) studie att 

individerna får utlopp för känslorna på ett annat sätt, via WOM och eWOM. Detta kan 

förstås med hjälp av Ro (2015) och Hirschman (2008) resonemang, att kunden upplever 

WOM och intentionen att ej göra återbesök som mindre kostsamma i form av både tid 

och engagemang jämfört med att klaga direkt till serviceföretaget.  
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Utifrån ovanstående diskussion från empirin har vi uppfattat att det funnits ett starkt 

behov av att dela med sig av restaurangupplevelsen via WOM. Detta handlar enligt Wirtz 

och Mattila (2004) samt Sundaram et al. (1998) om att kunder som känner sig negativt 

påverkade av ett servicefel strävar efter att få utlopp för sin frustration. Därtill förklarar 

Kowalski (1996) att människors behov av att klaga fungerar som ett sätt att ventilera 

starka känslor efter en negativ händelse. Detta är i enlighet med de berättelser vi tagit del 

av, dock har respondenterna själva ej kunnat sätta ord på behovet att sprida WOM. Vi har 

således tolkat deras berättelser att WOM har frigjort dem från den stress och irritation 

som förknippats med servicefelet. Detta har vi kopplat an till Kowalski (1996) teori om 

att ett uttryckt missnöje kan förbättra individens känsloläge. Dock undertrycks känslorna 

när kunden undviker att klaga direkt till restaurangen vilket enligt Kowalski (1996) kan 

leda till att kunden istället ältar händelsen och därmed förstorar upp problemet. Därav 

fann vi detta som en förklaring till att det under empirin framkom att känslor av lättnad 

uppstod när kunden spred WOM efter att klagomålet dolts från restaurangen.  

 

“... ibland vill man sitta och grotta ner sig lite i saker som man är lite irriterad på och då 

kan det ju vara ett tillfälle att prata med folk” (Respondent 6, intervju 4 april, 2019) 

 

 “... det känns som en lättnad att berätta vad jag varit med om”. (Respondent 7, intervju 

13 april, 2019) 

 

Även om spridning av WOM ej leder till en konkret återupprättning av ett servicefel har 

vi i enlighet med Schoefer och Diamantopoulos (2008) samt Kowalski (1996) tolkat att 

det hjälper individen att gå vidare från händelsen. Därtill har det under intervjuerna 

framgått att spridning av WOM motiverats av att omgivningen ansågs berättigad att ta 

del av informationen. Detta för att samma sak ej skulle hända någon annan vilket 

Sundaram et al. (1998) benämnt för oegennytta. Sammantaget har vi kopplat an detta till 

teorier om upplevd rättvisa. Vi var medvetna om att denna teori egentligen refererar till 

situationer då kunden väljer att uttrycka missnöjet direkt till serviceföretaget. Dock har vi 

med utgångspunkt från det som nämnts ovan uppfattat att det funnits ett kvarstående 

behov av att uttrycka missnöjet. Därmed har vi tolkat att negativ WOM använts för att få 

utlopp för den upplevda rättvisa som gått förlorad vid valet att ej klaga direkt till 

restaurangen vilket vi finner likheter med i Sundaram et al. (1998) forskning. Vi ansåg 

framförallt att detta berörde fördelningsrättvisa, det vill säga vad kunder har ansett sig 
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förtjäna efter det upplevda servicefelet. Den förlorade rättvisan har vi vidare kopplat an 

till forskning som visat att servicefel innefattar både ett faktiskt och ett känslomässigt 

problem (Grönroos 2015; DeWitt et al., 2008; Schoefer & Ennew, 2005; Chebat & 

Slusarczyk, 2005). När klagomålet ej uttryckts har vi uppfattat att kunden förlorat 

möjligheten att få ett erkännande och en genuin ursäkt av restaurangpersonal vilket har 

beskrivits som en central aspekt för känslan av återupprättelse. Således ansåg vi att den 

icke-klagande kunden upplevt att denne kan få utlopp för den emotionella förlusten 

genom att sprida negativ WOM. Detta har medfört en känsla av upplevd rättvisa trots att 

kunden gått miste om en ekonomisk eller konkret kompensation, till exempel gratis kaffe 

efter maten.  

 

Motsägelsen i WOM och eWOM 

I enlighet med Pollack (2017) och Nielsen (2015) har vi tolkat att WOM är kraftfullt då 

empirin visat att kunder förlitar sig på omgivningens råd kring ett köpbeslut. Utifrån 

intervjuerna har vi tolkat att både de underförstådda och oklara förväntningarna som 

upplevts innan ett restaurangbesök har påverkats av rekommendationer från omgivningen 

samt eWOM. Följaktligen har vi uppfattat att både WOM och eWOM ansetts vara en 

betydande informationskälla för val av restaurang vilket har resulterat i att dessa använts 

framför restaurangens egen marknadsföring. Förståelse kring detta fynd har vi funnit hos 

Grönroos (2015) samt Lee och Youn (2009) som visat att kunden bedömt att WOM och 

eWOM varit mer opartisk till skillnad från restaurangens egna budskap. Vidare har 

empirin visat att kunden värderat information om en restaurang via WOM högre än 

eWOM, särskilt om den funnits i den egna hemstaden. Förståelse för den här aspekten 

har vi kopplat an till forskning som visat att tjänster är svåra att utvärdera innan ett köp 

vilket underlättas med hjälp av tips från vänner och bekanta (Grönroos, 2015). Det vill 

säga att WOM kan hjälpa till att minimera den osäkerhet och risk som kunden upplever 

innan köptillfället (Wilson et al., 2016; Zhang et al., 2014). Med andra ord har vi utifrån 

intervjuerna uppfattat att eWOM ansetts vara en mindre trovärdig källa för sådana råd då 

det ej varit rekommendationer från närstående. Däremot har eWOM använts i situationer 

där rekommendationer från omgivningen ej funnits tillgänglig. Exempelvis har kunden 

förlitat sig på webbaserade recensioner om en restaurang i de fall den varit belägen i en 

annan stad eller ett annat land vilket nedanstående citat illustrerar: 
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”... Jag läser ju själv mycket klagomål när man är ute i andra städer och letar efter 

restauranger.... Det tycker jag är bra, det är dom man ofta är ofta och kollar efter när 

man läser om restauranger, framförallt i andra städer där man inte har en aning för typ 

av restaurang liksom...” (Respondent 5, intervju 23 april, 2019) 

 

Dock har det under intervjuerna framgått att eWOM upplevts som ett orättvist sätt att 

sprida information då det finns en risk att det ej når ansvariga på restaurangen. Därtill har 

samtliga respondenter beskrivit sitt eget beteende som mer korrekt då ingen har spridit 

eWOM efter ett upplevt servicefel. Detta då det uppfattas som mest hederligt att uttrycka 

missnöjet direkt till personalen. Däremot visar empirin att kunden föredrar att klaga 

anonymt för att undvika en konfrontation, dock tenderar de att göra varken eller. 

Förståelse kring detta empiriska fynd har vi dels funnit stöd för hos tidigare forskning och 

dels utifrån våra egna tolkningar. Det vi fann i forskningen var Wang och Fesenmaier 

(2004) teori om att kunder som tar del av eWOM antingen kan vara passiva eller aktiva 

användare. Baserat på det som framkommit under intervjuerna har vi uppfattat att 

respondenterna varit passiva användare av eWOM då de ej sprider sådan information 

själva men tar del av den. Dock har vi ej funnit bakomliggande motiv för detta beteende 

vilket har medfört en egen tolkning av komplexiteten med utgångspunkt i det typiska 

svenska beteendet som beskrivits ovan. Beteendet har enligt vår mening innefattat höga 

nivåer av kollektivism vilket medfört att den icke-klagande kunden ej uttryckt sitt 

missnöje direkt till restaurangen. Utifrån detta har vi tolkat att även spridning av eWOM 

ansetts vara fel då det avviker från normen. Därav har vi uppfattat att respondenterna ej 

spridit eWOM då de vill värna om sin sociala identitet. Vi fann det därför motsägelsefullt 

att det bedömts vara okej att ta del av eWOM men ej att sprida den själv vilket följande 

citat från empirin ämnar ge exempel på: 

 

”Alltså om det gäller maten så vill man ju klaga på en gång om man ska klaga tycker 

jag… Men annars är det ju bra att man kan lämna recensioner, alltså det är ju bra, jag 

är ju ingen som skriver recensioner men jag kan absolut gå in och läsa dom och se vad 

andra har skrivit.” (Respondent 3, intervju 15 april, 2019) 
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Sammanfattning av empirisk analys  

I tidigare avsnitt framgick det att vår förförståelse var att en individs känslor styr dennes 

beteende och efterföljande handlingar. Med utgångspunkt från insamlad empiri fann vi 

en ökad förståelse för en missnöjd kunds klagomålsprocess. Utifrån detta skapades 

modellen nedan (Figur 3) med syftet att beskriva vad som sker direkt efter ett servicefel. 

Initialt gav en sådan händelse upphov till negativa känslor vilka i studien var besvikelse, 

missnöje och irritation samt en inverkan över humöret. Vidare har detta påverkat valet 

om kunden klagat eller ej. I de fall kunden ej klagat har denne aktivt försökt dölja dessa 

negativa känslor via kroppsspråket genom att försöka uppvisa en fasad. Ett sådant 

beteende har i empirin beskrivits som ett typiskt svenskt beteende, att ”man ej klagar 

fastän man borde”.  

 

Om en kund ändå uttryckt missnöjet direkt till restaurangen har denne avvikit från den 

svenska normen vilket vi har tolkat var ett motiv till att ej klaga. Därmed krävdes det att 

felet upplevts vara grovt samt väckt starka känslor för att klagomålet skulle ha uttryckts. 

Med hänsyn till personalens känslor har kunden dock försökt göra detta på ett så fint sätt 

som möjligt för att inte påverka den anställde negativt. Vid misslyckade besök där denna 

hänsyn vägt tyngre än känslan av att vara berättigad till ett lyckat besök har det påvisats 

att klagomålet ej uttrycks vilket finner likheter med föregående forskning av Ro (2015), 

Hirschman (2008) samt Voorhees et al. (2006). I sådana situationer tolkade vi att det fanns 

ett kvarstående behov av att få utlopp för känslorna. Följaktligen uppstod känslor av 

lättnad vid spridning av WOM vilket innebar att kunden kunde gå vidare från händelsen. 

Beroende på graden av servicefelet samt företagets eventuella handlingar påverkade 

kundlojaliteten, det vill säga kundens intention att stanna kvar eller byta till 

konkurrenterna. Samtliga steg visas nedan (Figur 3): 
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Figur 3. Översiktlig modell efter ett servicefel. (Egen) 

 

Vi har med andra ord tolkat att känslor haft ett övergripande inflytande över kundens 

beteende och handlingar efter ett upplevt servicefel. Med utgångspunkt från ovanstående 

figur ämnade vi illustrera känslornas roll mer tydligt. De aspekter som vi tolkat haft ett 

inflytande över dessa känslor var personliga egenskaper, förväntningar, upplevd rättvisa, 

tidigare erfarenheter, yttre omständigheter och sällskapet. Det förstnämnda berör 

personlighet, kulturell bakgrund, humör samt inställning till klagomål. Vidare handlade 

förväntningarna om vad kunden hoppats att besöket kunde uppnå i avseende på kvalitet 

på mat och service vilket har visat sig vara relaterat till vad denne ansåg sig vara berättigad 

till. Vi fann även att tidigare erfarenheter av tjänster, både inom kontexten och andra 

sammanhang haft en påverkan över kundens känslor. Därtill hade yttre omständigheter 

en inverkan över detta, till exempel serviceattribut och personalens beteende. Slutligen 

handlade sällskapet om att en närmare relation med middagssällskapet ingav en känsla av 

trygghet vilket ökade tendensen att klaga. Var sällskapet däremot viktiga arbetskollegor 

avstod kunden hellre från att uttrycka missnöjet. För att betona dessa aspekter 

illustrerades följande modell (Figur 4):   
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Figur 4. Aspekter som påverkar kundens känslor. (Egen) 

 

Sammanfattningsvis var syftet med ovanstående modeller (Figur 3 och Figur 4) att lyfta 

fram de aspekter som empirin påvisat haft en inverkan över kundens klagomålsbeteende. 

Vi ville även tydliggöra den betydande roll kundens känslor haft i denna process. 
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Diskussion och implikationer  
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som skildrats från studiens frågeställningar. Därefter 

framförs även teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet.  

En ökad förståelse – delen som blev helhet  

Syftet med vår studie var att finna en ökad förståelse för icke-klagande kunders känslor 

och beteenden. Vår utgångspunkt och förförståelse var att en individs känslor har en 

inverkan över dennes beteende och efterföljande handlingar. Utifrån vår empiriska analys 

har vi således fått svar på våra frågeställningar: ”Hur känner sig den icke-klagande 

kunden efter ett upplevt servicefel?” samt ”Hur reagerar den icke-klagande kunden efter 

missnöjet ej uttryckts?”. Därav kan vi konstatera att vår förståelse har ökat samtidigt som 

det har givit upphov till vidare funderingar kring det vi har studerat då det öppnat upp för 

forskningsområden vi ej trodde vi skulle beröra. I vårt utgångsläge var vår inriktning 

marknadsföring vilken vi senare smalnade av till tjänstemarknadsföring. Allteftersom 

insamlandet av teorin fortskred fann vi oss även i litteraturen för organisation och 

ledarskap då serviceleverantören är en del av tjänsten. Slutligen har vi även tagit del av 

forskning inom beteendevetskap och psykologi vilket hjälpt oss öka förståelsen för 

känslornas betydande roll i en serviceupplevelse.   

 

Baserat på vår insamlade empiri samt teorier framförda av Schoefer och Ennew (2005) 

och Smith och Bolton (2002) har vi kommit till insikt med svårigheten i tidigare forskning. 

Det vill säga att de försökt gruppera och kategorisera ett kundbeteende utifrån huruvida 

de klagar eller ej. Vi ansåg dock innan genomförandet av studien att det var någonting i 

den forskningen som saknades. Utifrån detta bedömde vi att det berörde de individuella 

känslornas inverkan över beteendet. Därav sökte vi i intervjuerna efter hur respondenterna 

kände sig efter ett upplevt servicefel. Vi fann en ökad förståelse för detta vilket väckte 

vidare tankar om vad i sin tur känslorna påverkades av. Med hjälp av Bagozzi et al. (1999) 

teorier förstod vi att det ej var den specifika händelsen som inträffat eller situationella 

förhållanden som framkallat känslorna utan att dessa uppstått från individens mentala 

bedömning vilken analyserar händelsen.  

 

Denna ökade insikt har vi kopplat an till Kim och Tang (2016) som har studerat känslor i 

kontexten för återupprättning av servicefel vilka har diskuterat kring kognitiv 
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bedömningsteori. Teorin handlar om att det ej är händelsen, beteendet, situationen eller 

tanken i sig själv som framkallar känslorna utan snarare hur individen utvärderar detta. 

Det här förklarar exempelvis hur en individ kan bli upprörd av någonting medan en annan 

individ, ceteris paribus, får helt andra känslor eller inte reagerar överhuvudtaget. Detta 

knyts an till en teori framförd av McColl-Kennedy och Smith (2006) om att olika typer 

av känslor baseras på kundens uppfattning för den huvudsakliga källan till de negativa 

känslorna. Dessa kan enligt McColl-Kennedy och Smith (2006) vara externa, att felet 

beror på företaget och situationella, det vill säga att felet beror på sådant som är utanför 

företagets kontroll, till exempel ett strömavbrott på grund av en storm. Källan kan även 

vara intern vilket McColl-Kennedy och Smith (2006) menar innebär att felet beror på 

kunden, att den exempelvis sagt fel datum vid en bordsbokning. 

 

Reglering av känslor influerar beteendet 

Teorier framförda av Balaji et al. (2017) och Gross (1998) handlar om att individer kan 

reglera sina känslor på två sätt, antingen genom att (1) omvärdera eller (2) undertrycka 

dessa. När kunder omvärderar sina känslor finns det en tendens att försöka ändra sin 

uppfattning av händelsen till någonting mer positivt genom att sätta det i ett större 

perspektiv. Detta perspektivtagande eller positiva tänkandet förklarar Balaji et al. (2017) 

och Gross (1998) förändrar kundens bedömning av vad som hänt och modifierar 

beteendet. Således menar Balaji et al. (2017) att kunder som reglerar sina känslomässiga 

reaktioner genom att omvärdera dessa sannolikt kommer att visa genuina känslor. Det vill 

säga att de uppvisade känslorna är äkta då de endast ”förbättrats”. I enlighet med vår 

empiriska analys menar Balaji et al. (2017) att omvärderingen av känslorna innebär att 

individen ändrar de underliggande känslorna för att anpassa sig till vad denne upplever 

att omgivningen önskar. Detta har vi knutit an till berättelser som skildrats under 

intervjuerna där det framgått att sällskapet har påverkat kundens uppvisade känslor och 

beteende.  

 

Den andra strategin för regleringen av känslorna handlar enligt Balaji et al. (2017) om att 

kunden undertrycker dessa då denne ändrar hur känslorna uttrycks, även om de inre 

genuina känslorna förblir oförändrade. Detta handlar om att kunden uppvisat en fasad när 

den ändrat sitt beteende genom att hålla tillbaka sina känslor då den utåt visat känslor som 

den egentligen inte känner. Exempelvis menar Balaji et al. (2017) och Gross (1998) att 

detta kan vara att kunden försöker visa ett mer positivt ansiktsuttryck med hjälp av gester 
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eller ett leende. Detta har vi i den empiriska analysen framhävt med hjälp av ett citat där 

kunden pratat illa om maten med sitt sällskap vilket i detta fall var dennes partner. I 

situationen när servitören hade frågat hur maten smakade svarade denne att allt var bra 

samt gav ett leende och tummen upp. 

Handlingar 

Utifrån det våra intervjuer påvisat är det tydligt att servicefel framkallar olika nivåer av 

intensitet i känslorna vilket Wilson et al. (2016), Nikbin et al. (2015) och Bennett (1997) 

överensstämmer med. Vidare påverkar känslorna både kundens tillfredsställelse med 

tjänsten och serviceföretaget. Hur pass tillfredsställd kunden blir har i sin tur en inverkan 

på såväl återköpsintentioner som negativ WOM. I enlighet med Balaji et al. (2017) fann 

vi att detta stämde överens med den känsloregleringsprocess som skildrats under 

intervjuerna, det vill säga att kundernas förmåga att reglera sina känslor påverkar 

beteendehanteringen. Då vi i vår kvalitativa studie ej genomfört mätningar för frekvensen 

för sådana beteenden har vi funnit en ökad insikt för detta hos Balaji et al. (2017) 

kvantitativa undersökning. Denna studie av Balaji et al. (2017) har visat att benägenheten 

att sprida negativ WOM är högre hos en kund som undertrycker känslorna medan 

benägenheten hos kunder som istället omvärderar den inträffade händelsen har större 

återköpsintentioner. Därav fann detta likheter med vår insamlade empiri då det visat sig 

att kunderna fått utlopp för sina känslor samt upplevda rättvisa vid spridning av WOM. 

Utifrån Balaji et al. (2017) tolkade vi att detta fynd handlade om att kunden endast 

undertryckte sina känslor tillfälligt då de senare uttrycktes vid spridningen av negativ 

WOM. Vidare uppfattade vi att de kunder som enligt oss visade ett mer förlåtande 

beteende efter servicefelet tenderade att återkomma till restaurangen vilket vi utifrån 

Balaji et al. (2017) har förstått berott på att de då bedömt händelsen från ett mer positivt 

perspektiv. Sammanfattningsvis är en kännedom om Balaji et al. (2017) och Gross (1998) 

teorier kring en individs reglering av sina känslor av vikt för både teoretiker och praktiker 

då det kan påverka kundernas beteendemässiga respons till följd av ett servicefel.  

 

Möjligheter och begränsningar i metodval   

Vi ansåg att valet med en kvalitativ metod var lämplig för vår studie då den fångat upp 

de frågeställningar vi sökte förståelse för vilket vi som ovan nämnt haft stöd för hos både 

Backman et al. (2012) och Olsson och Sörensen (2007). En annan återkoppling till det vi 

diskuterat i metodavsnittet var att de semistrukturerade intervjuerna tillät den intervjuade 
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att tala fritt utifrån dennes tankar och uppfattning av våra frågor. Vi ansåg att detta var 

det mest fördelaktiga med vårt metodval. Vi var dock medvetna om att vårt metodval kan 

från ett mer kvantitativt perspektiv kritiseras för den höga graden av subjektivitet vilket 

är en diskussion även Bryman och Bell (2017) berört. Kritiken handlar om att det endast 

är vi själva som intervjuat, transkriberat och tolkat empirin utifrån våra egna uppfattningar. 

Vi ansåg emellertid att subjektiviteten som karaktäriserar den kvalitativa forskningens 

utforskande egenskaper har främjat sökandet efter vår ökade förståelse. Detta tillät oss 

även att få ta del av detaljerad information från det endast ett fåtal respondenter berättat 

vilket vi ansåg vore mer begränsat med en kvantitativ metod. 

 

På grund av ovan framförda för- och nackdelar bör framtida studier vara än mer 

djupgående, förslagsvis via ostrukturerade intervjuer, etnografi eller deltagande 

observation. Det vill säga att vi eftersöker mer kvalitativ forskning då vi saknat sådan 

forskning i den litteratur vi tagit del av vilket har medfört att majoriteten av de 

vetenskapliga artiklarna vi refererat till varit av en kvantitativ art (Bilaga A). Sådan 

forskning har enligt vår mening gått miste om att fånga upp en förståelse för helheten i 

situationer där ett servicefel uppstått. Detta då forskare i kvantitativa metoder undersöker 

ett forskningsproblem med hjälp av ett fåtal variabler för att sedan studera relationen 

mellan dessa vilket vi bedömt varit studier som enbart fått fram resultat inom ett begränsat 

område av en större kontext. Således fann vi i vår hermeneutiska utgångspunkt att vårt 

metodval har varit till gagn i sökandet efter en ökad förståelse då det medförde en mer 

djupgående helhetsbild.  
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Teoretiskt bidrag 

Utifrån det som har skildrats under intervjuerna tillsammans med tidigare forskning av 

bland annat Balaji et al. (2017), Voorhees et al. (2006) och Chebat et al. (2005) har vi fått 

en ökad insikt för vad som låg bakom ett icke-klagande beteende. Den förståelse vi 

erhållit kring detta har framhävt det faktum att orsaker kring valet att ej klaga är komplext, 

vilket vi ansåg gav belägg för behovet av en mer djupgående förståelse för kundens 

känslor. Sammanfattningsvis ansåg vi i enlighet med Schoefer och Diamantopoulos 

(2008) att en ökad insikt för rollen av känslor och det efterföljande beteendet leder till 

mer korrekta förutsägelser om kundens faktiska respons till ett servicefel.  

 

Med utgångspunkt från den modell vi presenterade i teoriavsnittet (Figur 2) har vi kommit 

till insikten om att det råder en skillnad mellan insamlad teori och empiri. Detta då vi 

uppfattat att tidigare forskning har förklarat tjänsternas händelseförlopp som någonting 

linjärt medan empirin har visat att det är en ständigt pågående process. Med andra ord har 

vi bedömt att processen är av en mer cirkulär karaktär då den varken har en tydlig början 

eller ett tydligt slut. Följaktligen ansåg vi att modellen krävde en annan design som kunde 

återspegla detta på ett bättre sätt. Förändringarna berör även att känslorna har fått en större 

plats då de nu förekommer på fler ställen. Detta i och med att vår tolkning är att känslor 

finns med under hela serviceupplevelsen. Vi har därmed reviderat modellen (Figur 2) i 

teoriavsnittet som utgått från vår uppfattning av tidigare forskning till följande 

översiktliga modell för en serviceupplevelse enligt ett kundperspektiv (Figur 5):  
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Figur 5. Översiktlig modell för en serviceupplevelse. (Egen) 

 
Vår ambition med ovanstående modell var att illustrera den helhetsbild vilken vi strävat 

efter att finna under studiens gång. Med utgångspunkt från vår tolkning av den teori vi 

tagit del av samt den empiri vi samlat in, har den individuella kundens upplevelse av en 

specifik servicesituation agerat som dennes förförståelse till nästa besök. Vidare har vi 

tolkat att individens förförståelse innefattat tidigare erfarenheter av tjänster, oavsett om 

dessa upplevts som lyckade eller ej, samt oberoende av om ett klagomål uttryckts eller 

inte. Därtill har vi uppfattat att all information som kunden tagit del av via WOM och 

eWOM haft en inverkan över serviceupplevelsen genom att påverka dennes 

förväntningarna innan tjänsten. Sammanfattningsvis influerar dessa aspekter individens 

inställning inför framtida serviceupplevelser. Detta har vi kopplat an till hermeneutikens 

sätt att se på världen då individens uppfattning av tjänster ständigt förändras utifrån de 

intryck som upplevs efter varje servicetillfälle. 

 

Med modellen ämnade vi även att illustrera den överskådliga bild vi ansåg att föregående 

modeller som skapats av tidigare forskning hade missat. Mer precist saknade vi en 
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helhetsbild av betydelsen för den individuella kundens känslor i en serviceupplevelse. 

Detta då vi ansåg att föregående forskning endast har tagit med de undersökta variablerna 

vilket vi har uppfattat berott på att de modellerna konstruerats utifrån en kvantitativ 

forskningsansats (Bilaga A). Enligt vår uppfattning har det medfört att modellerna fått en 

sekventiell design med en distinkt början och slut, vilket begränsat en illustration av 

helhetsbilden (Bilaga A). Exempelvis har Kim och Tang (2016) i sitt ramverk bara tagit 

med rättvisedimensioner och därmed gått miste om andra aspekter som påverkar kundens 

känslor, såsom personliga egenskaper och förväntningar. Ett annat exempel är Ro (2015) 

som i sin modell ej tagit hänsyn till känslornas roll överhuvudtaget trots att studien 

undersökt orsakerna till varför kunder inte klagar. Ändock har Ro (2015) i sin slutsats 

diskuterat kring att känslor är en central del i att förstå kundens beteende. Slutligen kan 

det utifrån Nikbin et al. (2015) framställda ramverk uppfattas att det är enbart aspekter 

kring misstaget som påverkar en kunds negativa känslor efter ett servicefel. Dessa 

faktorer beskrivs som hur kontrollerbart felet upplevts vara och vem som ansetts varit 

ansvarig för felet. Sammanfattningsvis har det enligt vår mening medfört att tidigare 

kvantitativ forskning enbart fångat upp de undersökta orsakssambanden vilket medfört 

att de har förbisett kringliggande påverkansfaktorer. Därmed ämnade vi med vår 

kvalitativa studie och icke-linjära teoretiska modell påvisa nya möjligheter för framtida 

forskning att se på tidigare teorier utifrån ett vidgat perspektiv. Vi hade således en 

ambition om att studien med hjälp av detta teoretiska ramverk skulle bidra till en ökad 

insikt för känslornas roll inom forskningsområden som berör kundbeteende och 

tjänstemarknadsföring.  
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Praktiska implikationer  

Med utgångspunkt från insamlad teori och empiri har vi funnit följande konkreta 

praktiska implikationer till serviceföretag: utbilda personal för att öka deras kunskap och 

kompetens, utveckla en servicekultur som främjar synpunkter från kunder samt skapa 

lättillgängliga tillvägagångsätt för kunder som föredrar att klaga anonymt. 

 

Kunskap och kompetens inom serviceföretaget 

I såväl tidigare forskning av Shahriar et al. (2018), Voorhees et al. (2006) och Hart et al. 

(1990) samt som i vår empiriska analys har det påvisats att frontpersonal har en betydande 

roll i en serviceupplevelse. Detta menar vi tillsammans med Kim och Tang (2016) samt 

Grönroos (2015) betonar vikten av att serviceföretagets chefer och ledning bemyndigar 

de anställda då det ger dem förutsättningar att leverera tillfredsställande 

serviceupplevelser. Därtill är det även grundläggande att serviceföretag utbildar de 

anställda så att de kan hantera kunderna på det sätt som är lämpligt för den individuella 

kunden vilket Grönroos (2015) och Krishna et al. (2011) överensstämmer med. Detta 

anser vi i enlighet med Balaji et al. (2017) kan hjälpa frontpersonal att tyda hur kunder 

kan reglera sina känslor. Personal bör både kunna hantera situationer där kunden upplever 

tjänsten som lyckad samt när denne bedömer att ett misstag inträffat. Frontpersonal 

behöver även utbildas inom kundens behov av upplevd rättvisa då vi med utgångspunkt 

från empirin samt Weun et al. (2004) uppfattat att det haft en inverkan över kundens 

känslor, beteende och efterföljande handlingar.    

 

Utifrån tidigare teorier som Krishna et al. (2011) och Hocutt et al. (2006) presenterat och 

det som framgått under intervjuerna har önskvärd och serviceinriktad personal beskrivits 

ha ett genuint, artigt och omtänksamt uppförande. Detta samtidigt som de är effektiva och 

kompetenta. Därtill är det enligt Singh (1990) i likhet med vår empiri viktigt att 

frontpersonal visar mottaglighet när ett servicefel uppstått. Baserat på Spago’s (2016) 

kategorisering av frågor bör serviceföretag enligt vår mening även utbilda personal att 

ställa informationssökande frågor istället för retoriska frågor. Detta för att få fram 

kundens egentliga känslor kring serviceupplevelsen vilket underlättas av de 

informationssökande frågorna i och med att de aktivt söker efter ett svar. De retoriska 

frågorna är som vi tidigare nämnt endast ämnade för frågandets skull snarare än att 

besvaras. 
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Ytterligare ett område som personal behöver utbildas inom berör kulturella olikheter 

vilket Sharma et al. (2010) samt Chan och Wan (2008) belyst i sina tvärkulturella studier. 

Med utgångspunkt från detta samt från vår empiri är det enligt vår mening av vikt att 

chefer och ledning har en insikt om att det råder kulturella skillnader bland kunderna så 

att de kan erbjuda personalen utbildning. En sådan insikt är enligt Sharma et al. (2010) 

centralt då de menar att det kan hjälpa servicepersonal att förstå varför kunder beter sig 

olika i liknande situationer. Det kan även bidra till utvecklandet av strategier för hur 

personalen bör hantera kunden på ett lämpligt sätt. Detta visar Sharma et al. (2010) studie 

betydande skillnader kring då kundernas respons efter ett servicefel har visat stora 

variationer. Därtill har Chan och Wan (2008) forskning visat att individualister 

(amerikaner) tenderat att klaga högt medan kollektivister (kineser) valt att dölja missnöjet. 

Dessutom menar Chan och Wan (2008) att kollektivister kan uppleva servicefel i högre 

grad än individualister då de är mer känsliga för den sociala miljön. Således fann vi med 

vår empiri likheter med Chan och Wan (2008) forskning då intervjuerna har påvisat att 

det var ett typiskt svenskt beteende att ej klaga, vilket vi som tidigare nämnt kopplat an 

till kollektivism.  

 

Utöver att utbilda personalen ansåg vi i enlighet med Hess et al. (2003) att serviceföretag 

bör engagera sig i kundrelationer. Detta då lojala kunder uppvisar en högre tolerans mot 

servicefel och har lägre förväntningar på återupprättningen vilket Hess et al. (2003) menar 

leder till en högre tillfredsställelse efteråt. Därtill har Varela-Neira et al. (2008) betonat 

att serviceföretag bör prioritera att bibehålla befintliga kunder snarare än att attrahera nya. 

En sådan prioritering kommer enligt Varela-Neira et al. (2008) att generera ekonomiskt 

positiva implikationer. Detta då lojala kunder har en större benägenhet att återkomma 

samt sprida positiv WOM. Lojala kunder blir även med tiden mindre känsliga för 

prisskillnader då de värdesätter relationen de har med företaget högre. Detta menar vi 

med stöd av Keramati et al. (2018) och Varela-Neira et al. (2008) även minskar företagets 

marknadsföringskostnader då de ej behöver värva nya kunder i lika stor utsträckning. 

Dock är det enligt Keramati et al. (2018) i praktiken ett större fokus på att attrahera så 

många kunder som möjligt vilket enligt vår mening betonar vikten av en kundcentrerad 

servicekultur. 
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Serviceföretagets kultur – En servicekultur?  

Utifrån Phau och Baird (2008) och Patterson et al. (2006) råder det enighet om att 

klagomål bör ses som en möjlighet snarare än som en kostnad. Genom att se detta som 

feedback och uppmuntra åsikter kommer kunden enligt Plymire (1991) se att företaget 

har en kundfokuserad kultur samt att de värdesätter relationer med kunden. Därav bör 

ansvariga för organisatorisk utveckling på företaget, exempelvis chefer och ledning enligt 

vår mening utveckla en företagskultur som främjar att kunder klagar. Detta menar Plymire 

(1991) kommer generera positiva ekonomiska följder genom exempelvis ökad försäljning 

då personalen är mer serviceorienterad. 

 

Ett konkret förslag till företag i främjandet av en sådan servicekultur är att utmana 

anställda att se hur mycket feedback de kan få av kunder under en viss tidsperiod, till 

exempel en månad eller vecka. Därifrån kan det inom företaget diskuteras vad personalen 

kunde ha gjort annorlunda samt för att undvika att samma misstag händer igen. Därtill 

kan chefer och ledning uppmuntra personalen att skriva ner kundklagomål som vidare 

kan sammanföras till en form av kunddatabas. Med sådan värdefull information menar 

Patterson et al. (2006) att företag kan använda system för Customer Relationship 

Management (CRM) ansluten till kundprofiler. Utifrån detta kan personal lättillgängligt 

få vägledning om lämpliga åtgärder, exempelvis när en kund framför ett klagomål, gör en 

förfrågan eller en bokning.  

 

Serviceföretag bör även göra det tillgängligt att klaga anonymt för att få fram åsikter från 

de som ej vill uttrycka sina synpunkter direkt till personalen. Sådana strategier och system 

bör enligt Voorhees et al. (2006) även ta så lite tid som möjligt då tid och ansträngning är 

för en del kunder en anledning till att inte klaga. Därtill har det framgått under 

intervjuerna att det funnits ett behov av att kunna ge feedback anonymt då kunden ej varit 

bekväm med att uttrycka missnöjet högt. För att underlätta detta menar vi att 

serviceföretag kan skicka ut anonyma formulär för utvärderingar av en tjänst via epost 

eller sms. Ett sådant utskick bör även vara enkelt att fylla i vilket Voorhees et al. (2006) 

menar kommer att underlätta att kunden genomför den. Ett annat förslag är att 

serviceföretag skapar ett forum på företagets webbsida eller sociala medier där en kund 

anonymt kan framföra vad de tycker varit bra eller mindre bra med serviceupplevelsen. 

För att uppmuntra till feedback ansåg vi i enlighet med Voorhees et al. (2006) att kunden 
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kan belönas för en genomförd recension. Förslagsvis kan detta vara en rabatt på nästa köp 

eller en gåva, till exempel en värdekupong. 

 
För att sammanfatta de praktiska implikationerna anser vi i enlighet med Phau och Baird 

(2008) att serviceföretag med fördel prioriterar att utbilda och bemyndiga de anställda 

närmast kunden. Samtidigt menar vi att chefer och ledning bör utveckla en servicekultur 

som ser återupprättning av servicefel som en strategisk möjlighet. En sådan kultur menar 

Plymire (1991) ökar sannolikheten att kunderna klagar när de är missnöjda. Ett ökat antal 

registrerade klagomål ses därför av Voorhees et al. (2006) och Plymire (1991) som en 

ovärderlig informationskälla till förbättringar i tjänsten. Därtill anser vi att det även 

medför möjligheter att återställa servicefelet, att personalen kan lära sig av situationen 

och förhoppningsvis undvika att sådana fel uppstår i framtiden.  
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Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång fann vi två vidare inriktningar till framtida forskning: fokus på icke 

verbala signaler samt aspekter kring kulturella skillnader. Förslagsvis ansåg vi att dessa 

inriktningar lämpligen studeras med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. 

 

Icke-verbala signaler 
Studien har belyst att känslor har en stor inverkan på individens upplevelse av en 

servicesituation och därmed efterföljande beteende. Därav föreslår vi att framtida 

forskning bör fokusera på att identifiera situationer som utlöser negativa känslor hos 

individer samt studera relaterade icke-verbala signaler som kunden utsänder. Detta i och 

med att icke-verbala signaler står för mer än hälften av kommunikationen i interaktionen 

mellan kund och anställd vilket forskning av Mattila och Enz (2002) påvisat. Vi bedömer 

att om frontpersonalen kan tyda kroppsspråk och ansiktsuttryck kan de med hjälp av 

proaktiva handlingar agera innan kunden upplever att ett servicefel inträffat. En sådan 

insikt skulle i sin tur kunna leda till en inblick i kundens reella tolkning av en 

serviceupplevelse. På så sätt kan det bidra till ytterligare möjligheter för serviceföretag 

att undvika missnöjet samt minimera risken att misstag uppstår. 

Kulturella skillnader 
Vidare visade studien att ett icke-klagande beteende uppfattas som ett typiskt svenskt 

beteende. Detta påvisar att det kan råda skillnader för hur individer från olika kulturer 

upplever en situation där ett servicefel inträffat. Därav anser vi att framtida forskning bör 

öka förståelsen för om kulturella skillnader påverkar hur individen vill bli bemött i olika 

situationer där ett misstag uppstått. Våra fynd i enlighet med Sharma et al. (2010) samt 

Chan och Wan (2008) belyste exempelvis att en individs nivåer av kollektivism och 

individualism hade en inverkan över dennes beteende. En ökad insikt för detta i forskning 

kan därmed bidra till att utveckla strategier för hur det kan hanteras.  

Mer kvalitativ forskning  
I enlighet med Liljander och Strandvik (1997) anser vi att det råder brist på kvalitativ 

forskning inom området för återupprättning av servicefel. Detta menar vi har medfört att 

tidigare forskning missat att fånga upp den underliggande förståelsen för hur individens 

känslor påverkar hela klagomålsprocessen och det efterföljande beteendet. Följaktligen 

är vårt förslag att framtida forskning söker efter en ökad förståelse för kundens känslor 

genom ostrukturerade intervjuer, etnografi och deltagande observationer. Vi ansåg att 
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detta med fördel kan undersökas via ostrukturerade intervjuer som tillåter respondenten 

prata än mer fritt än vid semistrukturerade intervjuer. Förslagsvis kan intervjun undersöka 

händelser som precis, eller mer nyligen inträffat då vi i vår studie fann att det ibland var 

svårt för respondenten att minnas situationen. Framtida forskning kan även genomföra 

etnografiska undersökningar för att fånga upp de kulturella skillnader som påvisats i vår 

empiri. Slutligen anser vi att deltagande observation kan bidra med studier av 

verkligheten vilket kan handla om att forskaren agerar som frontpersonal i ett 

serviceföretag, till exempel som servitör eller receptionist. 
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Bilaga A - Sammanställning av forskning 

En sammanställning över refererad tidigare forskning som tillämpat en kvantitativ respektive 

kvalitativ forskningsmetod. 

 

Kvantitativ 
forskningsmetod 

Kvalitativ 
forskningsmetod 

 
 

Litteraturgenomgång 

Best och Andreasen (1977) 
Oliver (1977) 

  

Rusbult et al. (1988)   
Singh (1990)   
Keaveney (1995)   
Zeithaml et al. (1996)  Kowalski (1996) 
Liljander och Strandvik 
(1997) 
Bennett (1997) 

  

Gross (1998) 
Tax et al. (1998)  
Webster och Sundaram 
(1998) 

Sundaram et al. (1998)  

 Bagozzi et al. (1999)  
McCollough et al. (2000)   
Lau och Ng (2001) 
Liu och McClure (2001) 

Ojasalo (2001)  

Smith och Bolton (2002) 
Mattila och Enz (2002) 

  

DeWitt och Brady (2003) 
Hess et al. (2003) 

De Witt och Brady (2003)  

Wang och Fesenmaier 
(2004) 
Weun et al. (2004) 
Wirtz och Mattila (2004) 

  

Chebat et al. (2005) 
Chebat och Slusarczyk 
(2005) 
Schoefer och Ennew (2005) 

  

Bodey och Grace (2006) 
Hocutt et al. (2006) 
Patterson et al. (2006) 

Voorhees et al. (2006)  

Phau och Baird (2008) 
Chan och Wan (2008) 
DeWitt et al. (2008) 
Varela-Neira et al. (2008) 
Schoefer och 
Diamantopoulos (2008) 

  

Lee och Youn (2009) 
Silber et al. (2009) 

Silber et al. (2009)  

Chang och Chang (2010)   
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Sharma et al. (2010) 
  Krishna et al. (2011) 
Wu och Lo (2012) Wu och Lo (2012)  
Hülsheger et al. (2013)   
Huang et al. (2014) 
Zhang et al. (2014) 

  

Budeanu (2015) 
Nikbin et al. (2015) 
Ro (2015) 

  

Kim och Tang (2016) 
Spago (2016) 

 Kwiatkowski (2016) 

Balaji et al. (2017) 
Pollack (2017) 

  

Keramati et al. (2018) 
Migacz et al. (2018) 

Keramati et al. (2018) 
Shahriar et al. (2018) 
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Bilaga B - Intervjuguide 
Denna bilaga visar den intervjuguide som användes som hjälp till de semistrukturerade 

intervjuerna. Initialt informerades respondenterna om anonymitet och godkännande av 

inspelning samt att dom fick avbryta intervjun när som helst. Intervjuerna inleddes med en kort 

förklaring om vad återupprättning av servicefel handlar om för att ge respondenten en inblick i 

vårt valda ämne. 

 

NUMMER FRÅGA FIGUR 2 
1 Ålder 

Sysselsättning och tidigare erfarenheter 
Eventuell utbildning  

Individuella 
påverkansfaktorer 

2 Vilka förväntningar har du innan ett restaurangbesök? Individuella 
påverkansfaktorer 

3 Ibland kan det hända att det blir ett fel vid ett 
restaurangbesök. Hur förväntar du dig att restaurangen ska 
agera i en sådan situation? 

Individuella 
påverkansfaktorer 

4 Hur är din inställning/hur ser du på klagomål? Individuella 
påverkansfaktorer 

5 Berätta om en eller flera restaurangbesök där du blivit 
missnöjd men där du valde att inte klaga. 
 
Hur upplevde du valet att inte klaga? Vilka känslor uppstod 
inombords? 
 
Hur kände du dig efter att du upplevt en dålig service eller 
ett servicefel? Vilka känslor uppstod? Hur hanterade du de 
känslor som uppstod? 
 
Hur ofta besöker du den restaurangen? Hur tror du dina 
känslor hade förändrats om det var första besöket alt. ett 
ställe du besöker ofta? 
 
Vem anser du var ansvarig för situationen som uppstod? Hur 
påverkades du av det? 
 
Hur agerade restaurangen på sättet du upplevde situationen? 
Hur reagerade du på deras handlingar eller icke-handlingar? 
 
Hur förväntade du dig att restaurangen skulle agera? 
 
Hur troligt är det att du skulle berätta om din upplevelse för 
någon annan?  
 
Hur skulle du då prata om din upplevelse? 
 
Hur känns det efter att du spridit informationen vidare? 
 
Hur troligt är det att du skulle göra återbesök? 

Servicefel  
Känslor  
Beteende 
Handling efteråt  

6 Varför tror du att kunder väljer att inte klaga?  
 

Påverkansfaktorer 
Beteende  
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Hur väl stämmer det in på dig? (Ställ följdfrågan efter dom 
besvarat första frågan) 

7 Vad tror du skulle få dig att uttrycka ditt missnöje? 
 
Hur skulle det kännas att uttrycka missnöje? Varför? 

Påverkansfaktorer 
Känslor 

8 Finns det något som skulle påverka dig att berätta om 
missnöjet för andra personer? 

Påverkansfaktorer 
Beteende  

9 Om du klagade, hur skulle du då föredra att klaga? direkt till 
restaurangen eller ge betyg på exempelvis sociala medier, 
internet etc.? 

Beteende  

10 Vad är enligt dig det värsta servicefelet? Varför? Hur känner 
du dig när ett sådant fel uppstår? 
 
Hur ser du på att uppvisa ilska eller irritation efter ett 
servicefel? 
 
Hur skulle din tillfredsställelse kunna återställas när ett 
sådant servicefel uppstått? 
 
Hur skulle det kännas efteråt? Hur skulle du bete dig/agera 
efter restaurangbesöket?  

Påverkansfaktorer 
Servicefel  
Känslor 
Beteende  
Handling efteråt 
 

11 Vilka servicefel anser du mer acceptabla? Varför? 
Hur känner du dig när ett sådant fel uppstår? 
 
Hur skulle din tillfredsställelse kunna återställas när ett 
sådant servicefel uppstått? 
 
Hur skulle det kännas efteråt? Hur skulle du bete dig/agera 
efter restaurangbesöket?  

Påverkansfaktorer 
Servicefel  
Känslor 
Beteende  
Handling efteråt 
 

12 Vad anser du om följande uttalande? ” En kund kan bli mer 
nöjd efter en god och tillfredsställande kompensation av ett 
servicefel än om misslyckandet/felet aldrig hänt” 

Påverkansfaktorer 
Känslor  

 

 

 

 

 


