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Abstract 

Customer dissatisfaction has been the subject of ample research since the 1960’s, yet very 

little of it specifically targets the fashion industry. This study is an attempt to gain insight into 

the behavioral patterns of young consumers faced with customer dissatisfation in the Swedish 

fashion retail market.  

62 consumers in between the ages of 18 and 25 completed a short survey in which they were 

to recall and describe a specific occasion of customer dissatisfation. The subjects  answered 

questions regarding their actions in response to  a dissatisfying purchase: Whether they’d 

returned the item in question to the retailer, engaged in negative word-of-mouth, or chose to 

avoid the brand or retailer.  

The results from our survey were compared to various larger studies. Some of them focused 

on customer dissatisfaction in the retail market at large, others provided comparable data 

about our target group of  18-to-25-year olds. While we cannot claim our results to 

substantially deviate from this earlier research, our study none the less fails to confirm young 

consumers as a particularly vulnerable customer segment. The study does manage to shed 

some light on the reasons for refraining from complaint behaviour. It is further possible to 

dismiss customer avoidance as a substantial threat to the retailer. While negative word-of-

mouth appears to be more prevalent than expected in our group of study, it is up for debate 

just how detrimental this is for the retailer, or whether an increase in returns would help to 

still it.  
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Introduktion 

Inledning 
Utifrån tidigare forskning är det känt att en missnöjd kund kan bli en kostsam affär för ett 

företag. Inte bara till följd av förlorad försäljning och kostnader för att rekrytera nya kunder, 

utan också genom att den missnöjde kunden sprider negativ word-of-mouth om företaget. 

(Hernant & Boström 2011 s 258) En kund som faktiskt gör en reklamation eller framför sitt 

klagomål till butik är enligt dessa teorier att föredra framför den som avviker i tysthet. 

(Stephens & Gwinner 1998, s 1-2) 

Det finns forskning om konsumenters benägenhet att framföra klagomål till butik, och om de 

olika variabler som gör det mer eller mindre sannolikt att en kund klagar. Dessa 

undersökningar talar för att det finns ett stort antal kunder som av en eller annan orsak avstår 

från att reklamera eller från att framföra klagomål. (Hernant & Boström 2011 s 258-259) 

Mycket av forskningen förutsätter att de här kunderna inte kommer att återvända till företaget 

i fråga. (Stephens & Gwinner 1998, s 1-2) 

Det är rimligt att anta att anledningarna till att aktivt ta avstånd från ett företag ofta baseras på 

mer än ett misslyckat köp i sig. Gissningsvis krävs det en känslomässig reaktion av något 

slag, som att känna skam över att ha blivit lurad att köpa en produkt av framfusig personal, 

eller att uppleva att man blivit misstänkliggjord vid reklamation. Att på djupet gå in och 

kartlägga den missnöjda kundens känsloliv är omöjligt att göra i någon större skala. Däremot 

borde det vara möjligt att genom en enkätundersökning ta reda på hur omfattande 

företeelserna i sig är: Hur vanligt är det till exempel att kunder blir så missnöjda att de helt 

slutar att handla hos ett företag? Hur lång tid har det i så fall tagit för dem att återvända?  

Finns det något samband mellan reklamation och bojkott av en butik? Är en kund mer 

benägen att undvika en affär efter att de reklamerat en vara, eller tvärtom om de inte vågat 

eller varit för osäkra på reglerna kring reklamation och därför avstått?  

Likadant borde det vara möjligt att kartlägga skillnader i reklamationsbeteende hos olika 

konsumentgrupper, för att på så sätt kunna avgöra om det finns några gruppspecifika behov. 

Vilken åldersgrupp är mest benägen att reklamera, och vilka är de bakomliggande orsakerna? 

Finns det någon kundgrupp som är kostsammare att förarga än en annan? Varje företag som 

riktar sig mot en specifik kundgrupp eller flera borde ha ett intresse av ny forskning inom 

detta område. 
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Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur benägna unga konsumenter är att reklamera kläder som inte 

lever upp till deras förväntningar, samt hur händelsen påverkar konsumentens framtida 

relation till företaget.  

Frågeställningar 
Huvudfråga: Vad får konsumenter i åldern 18-25 att reklamera eller avstå från att reklamera 

ett plagg som de är missnöjda med? 

Delfrågor:  

Hur påverkas de unga konsumenternas attityd till ett företag i och med ett misslyckat 

klädesköp? 

Går det att se skillnader i reklamationsbeteendet hos kvinnliga och manliga konsumenter i 

ålderskategorin? 

Avgränsningar 
Kundmissnöje och reklamationer är ett brett ämne som berör hela handelsvärlden och därför 

är det viktigt för oss att avgränsa vår undersökning. Vi har därför valt att fokusera på 

reklamationer inom klädbranschen, för att kunna undersöka företeelsen mer i detalj, och för 

att lättare kunna dra slutsatser av det material vi samlar in. Till exempel kan vi genom att 

begränsa oss till ett handelsområde ta reda på vilken reklamationsorsak som är vanligast 

förekommande för en viss typ av produkter.  

För att ytterligare avgränsa oss i vår undersökning har vi valt att studera just unga 

konsumenters missnöje och benägenhet till att reklamera. Begreppet unga konsumenter kan 

tolkas på olika sätt, men med unga konsumenter menar vi de som befinner sig i åldrarna 18-25 

år. Även om vi anser att också de yngre tonåringarnas konsumtionserfarenheter är intressanta, 

har vi valt bort denna grupp. Framför allt beror detta på att dessa ännu inte kan hållas 

ansvariga för sina köp enligt lag, och därför inte heller kan förväntas hantera sina 

reklamationer utan målsmans hjälp.  

Att undersöka både män och kvinnor ger oss inte bara en snabbare datainsamling, utan 

dessutom en möjlighet att jämföra svaren för att se om det möjligtvis finns några skillnader i 

reklamationsbeteendet mellan könen.  

Vi har även att begränsat oss såtillvida att vi endast har undersökt missnöje gällande plagg 

som är inhandlade i Sverige. Anledningen till detta är att reglerna för returer och reklamation 
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skiljer sig åt länder emellan, och att det av naturliga skäl blir svårare att reklamera något som 

man köpt på till exempel semesterresan eller som man beställt genom en utländsk webbshop. 

Material 
Våra primärdata utgörs av resultaten från dels en webbenkät, samt att vi låtit studenter runt 

om på skolan få fylla i enkäten i pappersform. Webbenkäten gjordes via hemsidan 

www.surveymesh.se och för att sprida den publicerade vi en länk på våra facebooksidor.  

Våra sekundärdata är framför allt sprungna ur boken Lönsamhet i butik (2011) av Mikael 

Hernant och Margareta Boström. Utöver denna bok har vi tagit starkt intryck av 

Konsumentverkets rapport Att klaga eller inte klaga? (2011a), och i mindre grad rapporten 

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion från samma år. Att klaga eller inte klaga 

är en omfattande undersökning, där materialet är insamlat genom en webbenkät med 1 990 

deltagare. Den är gjord på uppdrag av Konsumentverket vid Högskolan i Borås, av forskare 

på Institutionen för data- och affärsvetenskap. 

Metod 

Teoretisk metod 

Med hjälp av det teoretiska material vi hittat i litteraturen har vi definierat objektet för vår 

undersökning: Den unga konsumenten. Samtidigt har vi försökt klarlägga anledningen till att 

denna grupp är intressant att studera, och förklara för varför kundmissnöje och 

reklamationsbeteende är ett relevant forskningsområde. Vi har redogjort för vad tidigare 

forskning har att säga om just de unga konsumenternas beteende i en potentiell 

reklamationssituation, och jämfört våra empiriska resultat mot denna kunskap. Slutligen har vi 

försökt förklara eventuella skillnader mellan teori och resultat, samt försökt resonera kring 

vilka implikationer våra fynd kan tänkas ha för konfektionsbranschen. 

Empirisk metod 
Svaren på enkäten samlades in via internet och på högskolan. De svar som vi fått på 

högskolan förde vi sedan in via surveymesh.se för att kunna sammanställa dem med hjälp av 

enkätprogrammet. Med hjälp diagram över resultatet i enkäten har vi kunnat dra slutsatser om 

målgruppens köpbeteende. Vi har även tittat på ifall det går att hitta några skillnader mellan 

männen och kvinnorna i deras svar.  

 

http://www.surveymesh.se/
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Undersökningsmetod 

Vi har undersökt våra frågeställningar med hjälp av en enkät, vilket innebär att vi använt oss 

av en kvantitativ metod. En stor anledning till att vi valt att göra undersökningen i enkätform 

är att svaren från dessa går fortare att bearbeta jämfört med tiden som krävs för att gå igenom 

intervjuer. (Bryman 2011, s. 228) För att hitta respondenter har vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval för att så snabbt som möjligt samla ihop ett tillräckligt svarsunderlag.  

Utformning av enkäten 

Vi har skapat en relativt kort enkät med tydlig översikt, för att respondenterna inte ska 

skrämmas iväg av dess längd. Vi har använt oss av en blandning av flervalsfrågor och av 

öppna frågor. De öppna frågorna ger utrymme för en större variation av svar som vi kanske 

själva inte skulle valt att ha med som svarsalternativ i en sluten fråga. (Bryman 2011, s.244) 

När vi valde svarsmodell för varje fråga strävade vi efter att använda det alternativ som ska 

vara lättast och snabbast för respondenten att fylla i. I och med blandningen av flervalsfrågor 

och öppna frågor har vi samlat in såväl kvalitativ data där den svarande får uttrycka sig själv, 

som kvantitativ data som vi har mätt i diagram. (Backman 2008, s 33)  

De två flervalsfrågorna har ganska många olika alternativ och kan för den svarande kanske 

kännas lite mastiga att läsa igenom. Anledningen till mängden svarsalternativ är att vi ville få 

ut så mycket som möjligt under samma fråga för att begränsa totala antalet frågor i enkäten. 

Vi ville också vara säkra på att vi har fått med de flesta relevanta potentiella svaren som vi 

tror är aktuella. 

Frågorna om ålder och om vilken typ av plagg kunden varit missnöjd med (fritext) hade som 

främsta funktion att möjliggöra för oss att gallra bort respondenter som faller utanför 

åldersspannet, respektive produkter som vi valt att inte inkludera i undersökningen.  

Vi hade önskat att man kunde ha en fritextruta längst ner på flervalsfrågorna så att de som 

ville fylla i ett eget alternativ kunde göra det. Detta var dock inte möjligt på den webbsida vi 

gjorde enkäten på. Istället valde vi att bara lägga till alternativet ”annat” i slutet av 

svarsalternativen på dessa frågor.  Det ger oss tyvärr ingen information om vad deras svar 

innebär, men det förhindrar i alla fall att respondenten fyller i ett felaktigt alternativ för att 

svara på frågan.  
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Alternativa metoder 
Istället för att använda sig av en enkätundersökning hade möjligheten funnits att göra en 

kvalitativ studie och använda sig av intervjuer som undersökningsmetod. Detta hade gjort att 

vi hade kunnat gå djupare in på hur en missnöjd kund tänker och agerar utifrån ett misslyckat 

köp. Detta hade dock inte sagt lika mycket om målgruppen i stort eftersom vi inte hade haft 

lika stor möjlighet att tillfråga så pass många kunder som vi har genom att göra en enkät. Det 

hade även krävt mer tid för att utföra intervjuer.  

Teori 

Kundtillfredställelse 
Ett viktigt begrepp när det gäller kundens inköp är kundtillfredställelse. Kundtillfredställelse 

uppstår när kundens förväntningar innan köpet stämmer överens med produktens prestanda 

och köpets utfall.  Tillfredställelsen kan vara antingen ackumulerad eller transaktionsspecifik. 

Transaktionsspecifik kundtillfredställelse betyder att kunden enbart grundar detta på en 

specifik och enstaka upplevelse. Den ackumulerade kundtillfredställelsen innefattar det totala 

intrycket som flera olika upplevelser ger kunden. Detta gör att en kund inte påverkas särskilt 

mycket om han eller hon någon enstaka gång skulle känna sig missnöjd med till exempel ett 

varumärke eller en butik där han eller hon ofta handlar. (Hernant & Boström 2011 s 251) 

Det finns olika sätt som en kund kan reagera på när de har gjort ett inköp som de inte känner 

sig nöjda med. De kan till exempel: 

- Undvika säljaren eller butiken i framtiden 

- Försöka reklamera varan i butiken 

- Kontakta tillverkaren av produkten 

- Berätta för vänner och familj om missnöjet med produkten 

- Uttrycka sitt missnöje över internet 

- Helt strunta i att agera 

Hur kunden agerar beror till stor del av hur stort ekonomiskt engagemang som finns och hur 

missnöjd kunden faktiskt är. Om produkten inte kostade särskilt mycket och kunden bara är 

något missnöjd så klagar han eller hon oftast inte. Förutom kundens ekonomiska engagemang 

och graden av missnöje påverkas också beslutet om kunden ska klaga eller inte av till 

exempel: 
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- Kundens personlighet 

- Kundens erfarenhet och grad av utbildning 

- Vem som uppfattas som skyldig (Hernant & Boström 2011 s 258) 

Unga konsumenter 
Kundens sätt att hantera sitt missnöje hänger även ihop med utbildningsnivå och erfarenhet. 

En undersökning från 1966 visade att det var konsumenterna med liten erfarenhet av liknande 

situationer, samt de med den lägsta respektive allra högsta utbildningsnivån som oftast 

uppgav att de upplevde stress när de stötte på problem i handeln. (Stephens & Gwinner 1998, 

s 8). Stephens och Gwinner teoretiserar i sin undersökning vidare att detta skulle vara en av 

orsakerna till att lågutbildade, unga, och oerfarna konsumenter mer sällan valde att framföra 

klagomål. 

Konsumentverket har under år 2011 låtit göra två undersökningar som behandlar 

kundmissnöje och klagomål, Att klaga eller att inte klaga: En kartläggning av missnöjda 

konsumenters agerande och Hur handlar unga: En studie om ungas konsumtion. Bägge låter 

förstå att konsumenter under 24 års ålder är en särskilt utsatt konsumentgrupp. Att klaga eller 

inte klaga är en bred kartläggning om reklamationsbeteende i åldrarna 18-74, men finner att 

konsumenterna i åldern 18-24 var missnöjda med sina köp oftare än de äldre konsumenterna i 

undersökningen. Trots detta framför åldersgruppen 18-24 år mer sällan än de äldre sina 

klagomål till företaget de handlat hos: Så få som varannan respondent i åldersgruppen 18-24 

hade klagat senast de hade varit rejält missnöjda. (Konsumentverket 2011a s 27) 

Undersökningen fann vidare att unga konsumenter oftare än de äldre misslyckades med att få 

kontakt med företaget som de avsett att framföra klagomål hos, samt att de i lägre grad visste 

vart de skulle vända sig för att få råd och stöd vid konsumenttvister. (Ibid, s 19) 

De unga var också den åldersgrupp i undersökningen som var mest benägna att vända sig till 

släkt och vänner för att få hjälp, - delvis ett tecken på att de är i större behov av omgivningens 

stöd, men också intressant i och med att de därmed har störst potential att sprida negativ 

word-of-mouth om ett företag. Denna slutsats stöds även av att de unga dessutom var gruppen 

som var mest benägen att göra sitt missnöje allmänt känt genom olika kanaler på internet. 

(Ibid, s 34-35) 

Den andra undersökningen, Hur handlar unga? – en studie om ungas konsumtion 2011, 

studerar istället köpvanorna hos ungdomar 15-17 år, och finner att en ännu större andel, 62 
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procent av ungdomar som varit missnöjda med sina köp avstått från att reklamera och klaga. 

Just kläder och skor var enligt denna undersökning den produktkategori som de unga 

respondenterna hade mest klagomål på, och den främsta anledningen till klagomålen var 

brister i kvalitet. (Konsumentverket 2011b, s 88) 

Männens och kvinnornas beteende 
Konsumentverkets undersökningar visar båda två på att beteendet när det gäller missnöje 

kvinnorna och männen emellan skiljer sig till viss mån. Hur handlar unga? (Ibid, s 82) visar 

på skillnader mellan pojkarnas och flickornas missnöje; bland flickorna uppgav 31 procent att 

de varit missnöjda med modeköp och bland pojkarna hade endast 14 procent känt missnöje.  

Även hur de agerar vid missnöje skiljer sig åt enligt rapporten, den visar att 35 procent av 

flickorna avstod från att reklamera medan 11 procent av pojkarna agerade på samma sätt. 

(Ibid, s 86) Också resultatet i Konsumentverkets andra rapport Att klaga eller inte klaga 

(2011a, s 40) visar på att kvinnor i större mån avstår från att reklamera.  

Rapporten visar också att 27 procent av kvinnorna var benägna att berätta för vänner och 

bekanta om missnöjet medan bara 22 procent av männen svarade samma sak. Men däremot 

verkar männen vara mer benägna att uttrycka sitt missnöje via nätet, 11 procent av männen 

angav att de gjort detta medan bara 5 procent av kvinnorna angivit samma sak. (Ibid, s 36) 

Butikens roll 
När kunden väl bestämt sig för att reklamera eller klaga på en produkt är det för butiken 

viktigt att möta detta på bästa sätt. Förutom att det i allra största grad påverkar kundernas 

uppfattning om butikens service så kan butiken lära sig mycket av att hantera missnöjda 

kunder. Det är viktigt att som säljare försöka lösa problemet på bästa sätt för att kunden ska 

gå därifrån så nöjd som möjligt. I en undersökning av W. Wilkie från 1986 svarade 40 procent 

av de svarande att de var nöjda eller mycket nöjda med den ersättning de fick vid klagomålet, 

men oroväckande nog svarade även 40 procent att de var missnöjda. (Hernant & Boström 

2011 s 259)  

Det är få butiker som idag arbetar konkret med klagomålshantering, de flesta har inga 

riktlinjer när det gäller detta område. (Ibid s 260)  

Word-of-mouth 
Även om en kund inte bestämmer sig för att reklamera den produkt de känner sig missnöjda 

med så hindras de inte från att berätta för andra om missnöjet som uppstått. Detta är något 
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som kan vara mycket förödande för butiken eftersom ett dåligt rykte sprids genom så kallad 

word-of-mouth, och företaget kan tappa många potentiella eller till och med nuvarande 

kunder. (Hernant & Boström 2011, s 258)  

I en undersökning gjord av D. I. Hawkins m.fl. (2004) visade det sig att 54 procent av de 

missnöjda kunderna som deltagit inte skulle handla av varumärket i framtiden, och 45 procent 

svarade att de skulle varna närstående om produkten. (Ibid) 

En undersökning från 1981, om kundmissnöje på den amerikanska konsumentmarknaden i 

stort, visade att en missnöjd konsument berättade om det misslyckade köpet för i genomsnitt 

nio personer i sin omgivning. Samma undersökning drog slutsatsen att en butik i genomsnitt 

förlorar hela 10-15 % i potentiell försäljning som ett resultat av negativ word-of-mouth. (Kim, 

C., Kim, S., Im, & Shin 2003, s 1)  

Resultat 
Vårt insamlade material utgörs av totalt 62 enkätsvar. 32 av dem har inkommit via nätet under 

perioden 2014-04-24 till 2014-05-03, och 30 enkäter har delats ut i pappersform 2014-05-02 

till 2014-05-05. Samtliga felaktigt ifyllda enkäter har blivit bortsorterade, likaså de svar som 

faller utanför åldersgruppen som vi velat undersöka.   

Respondenterna utgjordes av 20 män (32 %) och 42 kvinnor (68 %).  Åldersmässigt fördelade 

de sig enligt tabellen nedan, med en medelålder om 22,05 år och en medianålder på 22 år.  

Antal 

 

Figur 1. Diagram 'Åldersfördelning' 

 

Nedan följer en sammanställning av samtliga enkätfrågor med svar,  med början på fråga tre 

eftersom de två första frågorna bestod av ålder och kön.  
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3. Minns du något tillfälle då du gjort ett inköp av ett klädesplagg (i Sverige) som du har 

varit missnöjd med?  Vad var det som gjorde att du var missnöjd med produkten? 

Här fick respondenterna ge ett fritextsvar. Majoriteten av respondenterna, 77 procent, angav 

brister i kvalitet som en orsak till missnöjet. Av dessa 48 svar var det 13 stycken (21 %) som 

specificerade att plagget blivit förstört i samband med tvätt. Andra vanliga svar var att plagget 

snabbt gick sönder, var trasigt redan vid köp eller snabbt blev noppigt efter användning. 

I diagrammet nedan redovisas även svaren som inte gick att kategorisera under kvalitet: 

 

Figur 2. Diagram 'Orsak till missnöje' 

 

4. Vilken typ av klädesplagg var det? (fritextsvar) gav följande svar: 

 

Tröja  15 

Klänning  8 

Jacka   8 

T-shirt/topp   8 

Blus  4 

Byxor  4 

Jeans  4 

Kofta  4 

Linne  2 

Bh  1 

Bikini  1 

Jeansshorts  1 

Pyjamasbyxor  1 

Strumpbyxor  1

 

Fråga 5. Var köpte du produkten? 

Majoriteten av plaggen var inköpta i butik, enligt resultatet nedan.

 

 
Figur 3. Diagram 'Inköpsställe' 
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Kund kände sig påtvingad att
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Eget fel

81% 
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3% 

Butik

Internet

Postorder

Annat 0%
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6. Hur mycket kostade plagget?  

Den prismässiga fördelningen är enligt följande, med övervägande svar att produkten kostade 

mellan 100-300 kr.  

 

Andel i 
procent 

 
Figur 4. Diagram 'Prismässig fördelning' 

 

7. Hur agerade du?  

Denna fråga var en flervalsfråga, och respondenterna har alltså kunnat välja samtliga 

alternativ som de upplevt stämma in på sin situation.  Diagrammet visar att 43 % av 

respondenterna gjorde en reklamation av den aktuella produkten.  

 
Figur 5. Diagram 'Hur agerade du?' 
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8. Om du börjat undvika butiken/kedjan/varumärket efter missnöjet, hur lång tid tog 

det innan du återvände? 

23 respondenter fyllde i ett svar på denna fritextfråga. 18 % av dessa har ännu inte återvänt till 

butiken i fråga.  Vi har grupperat svaren på följande vis: 

 

 

Figur 6. Diagram 'Undvikande av butik' 

 

9. Om du inte reklamerat, varför gjorde du inte det? 

Procentandelen är beräknad utifrån det antal respondenter som inte angett att de gjort en 

reklamation under fråga sju. (36 stycken) Det svar som flest har angett är att det var för 

besvärligt att returnera produkten i fråga.  

 

 

Figur 7. Diagram 'Skäl till att inte reklamera' 
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10. Om du gjort en reklamation, hur upplevde du bemötandet vid kontakten med 

företaget?  

På denna fritextfråga har 27 respondenter svarat. Majoriteten (78%) av respondenterna 

beskrev sin upplevelse av bemötandet som positivt, medan en mindre del kom ihåg det som 

mer eller mindre negativt. 

 
Figur 8. Diagram 'Upplevt kundbemötande vid reklamation' 

 

11. Hade du gjort någon reklamation innan?  

Ja    36   (58 %)   

Nej    26   (42 %)   

 

12. Har du gjort någon reklamation efter händelsen?  
 

Ja    20   (32 %)  

Nej    42   (68 %)   

 

Jämförelse mellan kvinnornas och männens svar på enkäten 

Här nedan redovisar vi för kvinnorna och männens svar på enkäten separat. Vi har dock valt 

att endast visa de frågor vars svar har gett oss möjligheten att uttyda intressanta skillnader 

utifrån.   

 

7. Hur agerade du?  

Denna fråga var en flervalsfråga, och respondenterna har alltså kunnat välja samtliga 

alternativ som de upplevt stämma in på sin situation. De allra flesta männen har svarat att de 

inte gjorde någonting som följd av det misslyckade köpet, medan det mest frekventa svaret 

bland kvinnorna var att de gjorde en reklamation. Detta alternativ var tätt följt av alternativet 

att de berättade för vänner och bekanta om den dåliga produkten.  

78% 

22% 
Postivt

 Negativt
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Figur 9. Diagram 'Hur agerade du- kvinnor/män' 

 

9. Om du inte reklamerat, varför gjorde du inte det?  

Även denna fråga var en flervalsfråga som gjorde det möjlighet att svara flera alternativ. 

Det alternativ som flest svarat är att det var för besvärligt att returnera den aktuella produkten, 

detta gäller hos båda könen.  

 
Figur 10. Diagram ’Skäl till att inte reklamera- kvinnor/män' 
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11. Hade du gjort någon reklamation innan?    

  Kvinnor   Män 

Ja    29 (69,0%)   7 (35,0%) 

Nej    13 (31,0%)    13 (65,0%) 

 

12. Har du gjort någon reklamation efter händelsen?  

Kvinnor   Män  

Ja    16 (38,1%)    4 (20,0%) 

Nej    26 (61,9%)    16 (80,0%) 

 

Analys 

Vad får konsumenter i åldern 18-25 att antingen reklamera eller avstå från att 

reklamera ett plagg som de är missnöjda med? 

I enlighet med resultaten i Hur handlar unga? (Konsumentverket 2011b, s.88) beror 

missnöjet hos de flesta av våra respondenter på att deras förväntningar på produktens kvalitet 

inte blivit infriade.  

Även utan att studera sambanden mellan orsak till missnöje och genomförd reklamation går 

det att se att många av konsumenterna avstått från att reklamera även om de med stor 

sannolikhet skulle ha haft rätt till det enligt konsumentköplagen. På fråga nio om varför 

kunden inte reklamerat är det överlägset vanligaste svaret att kunderna ansett det vara för 

besvärligt att returnera varan. 22 av 36 angav detta som en orsak till att de inte reklamerat. 

Var fjärde respondent hade inget inköpsbevis att visa upp, och cirka en femtedel var osäkra på 

om de hade rätt att reklamera. Däremot var det få som hade valt alternativen att de var rädda 

för att inte bli trodda eller att de var osäkra på om de själv bidragit till problemet med varan. 

Kunderna var inte heller nämnvärt rädda för butikspersonalens åsikter om dem som personer; 

endast två medgav att de inte ville framstå som snåla, medan ett något högre antal (sju 

stycken) inte ville bli betraktade som besvärliga.  

Trettiosex av samtliga respondenter hade gjort en reklamation före det inträffade; således 

även en hel del av de som den här gången valt att avstå. Bristande erfarenhet kan alltså inte 

vara någon huvudsaklig faktor till att dessa konsumenter lät bli att reklamera.  

Våra resultat ger inget stöd till teorin ur Lönsamhet i butik (2011) om att det ekonomiska 

engagemanget skulle ha stor betydelse för kundens benägenhet att klaga. Om man ser på 



18 
 

sambandet mellan antal reklamationer och de olika prisgrupperna i våra resultat, fördelar sig 

reklamationerna i procent på detta sätt:  

(Siffrorna som är inom parantes är antalet respondenter som har angett att produkten var i den 

prisgruppen) 

Under 100 kr (1) 0 %  

100-300 kr (26) 38,5 %  

300-600 kr (16) 56,3 % 

600-1000 kr (12)  33,3 %  

Över 1000 kr (7) 42,9 % 

 

Eftersom bara en respondent har angivit att produkten kostat under 100 kronor ger vår 

undersökning inget rättvist resultat över den här prisgruppen. Men om man ser till resten av 

prisgrupperna ligger antal procent reklamationer ungefär på samma nivå, och det går inte att 

se någon tendens till fler reklamationer ju högre upp i prisklasserna man kommer.  

 

Hur påverkas de unga konsumenternas attityd till ett företag i och med ett misslyckat 

klädesköp? 

Närmare 34 procent av respondenterna kryssade i alternativet ”Gjorde ingenting” under 

flervalsfrågan om hur de hanterat sitt misslyckade klädesinköp. Om vi granskar resultatet 

utifrån teorin om ackumulerad och transaktionsspecifik kundtillfredsställelse såsom den 

presenteras i Lönsamhet i butik, (2011) räcker den transaktionsspecifika svackan i 

kundtillfredsställelse alltså inte till för att rubba den ackumulerade kundtillfredsställelse som 

de här kunderna upplever i förhållande till företaget de handlat hos. 

De övriga svarsalternativen på flervalsfrågan är lättare att kombinera sinsemellan. 26 

personer, - eller 42 procent av respondenterna - hade gjort en reklamation. Detta ligger i linje 

med Konsumentverkets undersökningar, där 38 respektive 50 procent av de unga kunderna 

hade reklamerat/framfört klagomål. (2011b, 2011a) Många av de som har gjort reklamationer 

har utöver reklamationen även reagerat på andra sätt på det misslyckade köpet.  

Om man räknar bort gruppen som reklamerat och de som inte säger sig ha gjort något alls får 

vi dessutom en tredje grupp om 15 personer (24 %) som alltså inte tog kontakt med 

försäljaren, utan hanterade besvikelsen på sätt som enligt tidigare forskning får negativa 

följder för företaget, det vill säga undvikande eller negativ word-of-mouth. 
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Av det totala antalet respondenter var det 27 personer (44 %) som berättat om det misslyckade 

köpet för människor i sin omgivning. Detta överensstämmer väl med resultaten från 

undersökningen av Hawkins m.fl., där 45 procent ämnade varna närstående om produkten. 

(Hernant & Boström 2011 s 258). Till detta tillkommer tre personer som uttryckt sitt missnöje 

över internet. Närmare hälften av respondenterna medger alltså att de spridit negativ word-of-

mouth.  

Mindre än en fjärdedel av de som fyllt i att de reklamerat beskrev bemötandet i negativa 

ordalag. Detta kan jämföras med att hela 40 procent av deltagarna fortfarande var missnöjda 

efter att de framfört sitt klagomål till butik i den undersökning av Wilkie (1986) som Hernant 

och Boström hänvisar till i sin bok.  

Undvikande av butik visade sig vara en förhållandevis ovanlig reaktion från respondenternas 

sida. En dryg fjärdedel nöjde sig med att sluta köpa plagg av samma typ från företaget i fråga. 

Endast 11 personer (18 %) började undvika varumärket/företaget i sin helhet. I den mån 

svaren från fråga åtta går att generalisera till samtliga former av undvikande är det också 

tydligt att många av kunderna förr eller senare återgått till att handla som tidigare. Eftersom 

det dessutom är troligt att många av fallen som respondenterna valt att beskriva är relativt 

nya, är det också sannolikt att även en del av dessa kunder kommer att återvända i framtiden. I 

jämförelse med undersökningen av Hawkins m.fl. (Hernant & Boström 2011 s 258), där 54 

procent hävdade att de skulle undvika varumärket i fortsättningen är våra 18 procent en 

påfallande låg andel.  

Går det att se skillnader i beteende hos kvinnliga och manliga konsumenter i 

ålderskategorin? 

Om man granskar kvinnornas och männens svar kan man studera om det möjligtvis finns 

några skillnader när det gäller deras missnöje och benägenhet till att reklamera.   

Vårt resultat visar att kvinnorna faktiskt är mer villiga att göra reklamationer än vad männen 

är, av kvinnorna svarar 55 procent att de gjort en reklamation medan bara 15 procent av 

männen reklamerade den aktuella produkten.  De två avslutande frågorna i enkäten visar på 

samma tendens, där har 69 procent av kvinnorna gjort en reklamation innan den specifika 

händelsen och 38 procent har reklamerat efter händelsen. Hos männen har bara 35 procent 

respektive 20 procent gjort reklamationer före och efter.  
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Om man jämför resultatet av benägenheten att reklamera med konsumentverkets 

kartläggningar Att klaga eller inte klaga och Hur handlar unga visar det sig att vi har fått ett 

motsatt resultat. I båda rapporterna från konsumentverket är resultatet att kvinnor i större mån 

än män faktiskt avstår från att reklamera. Enligt Hur handlar unga avstod tillexempel 35 

procent av flickorna i undersökningen från att reklamera medan bara 11 procent av pojkarna 

avstod. (Konsumentverket 2011b, s.86)  

Även om kvinnorna i vår undersökning är mer erfarna när det gäller att göra reklamationer så 

är fler kvinnor än män osäkra på huruvida de hade rätt att göra en reklamation. 14 procent av 

kvinnorna svarade att de var osäkra på sin rätt att reklamera produkten jämfört med bara 5 

procent av männen.  

Den största anledningen till att avstå att reklamera är den samma hos båda könen. Både 

kvinnorna och männen har övervägande svarat att det var för besvärligt att gå eller skicka 

tillbaka produkten i fråga. Bland männen svarade 55 procent detta och bland kvinnorna 26,2 

procent. Här kan man dock se att männen i betydligt större mån än kvinnorna svarar att de 

valt att inte reklamera för att det är besvärligt.  

När det handlar om att sprida negativ word-of-mouth är det kvinnorna som visar störst 

benägenhet. På frågan hur de agerat svarar 52 procent av kvinnorna att de har berättat för 

vänner och bekanta om den dåliga produkten, medan 25 procent av männen svarar samma 

sak. Detta resultat överensstämmer med det som konsumentverket rapporterat om där 

kvinnorna också var de som var mest benägna till att berätta om sitt missnöje. Dock är 

skillnaden i procentsatsen mellan de båda könen betydligt större i vårt fall. Konsumentverkets 

rapport visade att 27 procent av kvinnorna var benägna att sprida missnöjet vidare medan 22 

procent av männen svarade samma sak. (Konsumentverket 2011a, s.36) Det är i det fallet 

endast en skillnad på 5 procent mellan könen medan vårt resultat visar en skillnad på hela 27 

procent.  

När det gäller att uttrycka sitt missnöje på nätet har 7 procent av kvinnorna gjort detta medan 

ingen av de tillfrågade männen har svarat samma sak. Jämför man detta resultat med 

rapporten Att klaga eller inte klaga visar vårt resultat motsatta skillnader mellan könen. I 

konsumentverkets rapport har fler män (11 %) än kvinnor (5 %) angivit att de uttryckt sitt 

missnöje på nätet. (Ibid.) En förklaring till skillnaden kan emellertid vara att 

Konsumentverkets undersökning omfattade flera olika typer av produktkategorier.  
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Avslutande diskussion 
Vad är det då som får missnöjda kunder i vår målgrupp att göra en reklamation? 

För den stora merparten av undersökningsdeltagarna var den faktiska orsaken till missnöje 

brister i kvalitet. Priset verkar inte spela någon större roll för benägenheten att reklamera – 

och anges inte heller i någon högre grad som en orsak för att låta bli.  

Våra respondenter är inga oerfarna reklamerare. Många har gjort reklamationer tidigare, även 

om de låtit bli vid det beskrivna tillfället. Det är också svårt att tänka sig att de i någon större 

omfattning skulle ha blivit avskräckta av dess tidigare reklamationserfarenheter, eftersom våra 

resultat visar att de som faktiskt reklamerade övervägande var nöjda med 

reklamationshanteringen. Bristande erfarenhet är alltså ingen viktigt anledning till att låta bli 

att reklamera, - och inte heller ålder: 

Här var våra resultat i det närmaste negativa: Vårt resultat om 42 procent reklamerare ligger 

närmare 15-17-åringarnas än 18-24-åringarnas svar i Konsumentverkets undersökningar. 

(2011b, 2011a) Skillnaden skulle kunna förklaras med en felmarginal orsakad av vårt smala 

svarsunderlag. Frågan kompliceras emellertid något av att våra respondenter i genomsnitt 

varit såväl äldre som mer välutbildade än konsumentverkets slumpmässigt valda underlag. Ett 

sådant här resultat talar i så fall inte alls för att högre ålder och utbildningsnivå skulle göra 

konsumenter mer benägna att reklamera, utan snarare emot det.  

Överlag verkar våra respondenter ganska säkra på att de i det beskrivna fallet har haft rätt i 

sak angående produktens brister. Däremot har okunskap om regelverken kring reklamationer 

och den praktiska avsaknaden av kvitto i vissa fall hindrat dem från att hävda sin rätt. Den 

överlägset vanligaste anledningen till att låta bli att reklamera är emellertid att det varit för 

besvärligt att returnera varan. 

Vad får då det här för följder för företaget?  

En hel tredjedel av respondenterna hade valt alternativet ”Gjorde ingenting” som svar på hur 

de hanterat sitt misslyckade klädesinköp. Detta alternativ var placerat näst sist bland 

alternativen, före ”Annat” som stod allra sist. Vi vågar därmed hoppas att de som fyllt i detta 

alternativ hunnit läsa igenom och avfärda samtliga av de andra alternativen, och att vi kan 

vara någorlunda säkra på att de här 21 personerna faktiskt anser att det upplevda missnöjet 

inte har förändrat deras beteende gentemot företaget i fråga i något avseende.   
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Många kunder låter förvisso bli att reklamera, men följderna ter sig alltså inte alls lika 

negativa som den tidigare forskningen låter framstå. Om kunderna alls börjar undvika 

företaget/varumärket, återkommer de flesta inom en så kort tidsperiod att företaget troligen 

inte förlorar särskilt mycket i försäljning. I jämförelse med vår andel angav tre gånger så 

många av Hawkins m.fl. respondenter att de tänkte undvika varumärket i fortsättningen 

(Hernant & Boström 2011 s 258). Det är naturligtvis möjligt att fler av våra konsumenter 

också känt såhär strax efter det misslyckade köpet, men att de sedan inte håller sig till sin 

föresats, utan återkommer fortare än de tänkt sig när de upprörda känslorna mattats av.  

Enligt vår tolkning har negativ word-of-mouth en betydligt större potential att skada företaget: 

Med hjälp av uteslutningsmetoden kan vi komma fram till att minst elva av respondenterna 

som medgett att de spridit negativ word-of-mouth även gjort en reklamation av varan, och att 

minst fem av dessa elva måste ha varit nöjda med bemötandet de fått vid reklamations-

hanteringen. Det går alltså inte att dra några slutsatser om att en väl hanterad reklamation helt 

skulle förhindra negativ word-of-mouth. Däremot är det självfallet mycket troligt att ett 

bemötande som upplevts som dåligt får den missnöjde konsumenten att berätta om sitt 

missnöje till fler och att framställa företaget i än sämre dager.  

Det är tydligt att företagen som våra respondenter reklamerat hos har varit betydligt 

skickligare på att hantera reklamationssituationen än de i Wilkies undersökning från 1986 

(Hernant & Boström 2011 s 259). En stor majoritet av kunderna är nöjda med den service de 

fått, och de är inte heller oroliga för misstro eller för kritiska åsikter från personalens sida. 

Detta bör vara ett gott tecken, om att företagen allt mer fokuserar på att hantera reklamationer 

på ett bra sätt.  

Ur resultaten framträder en bild av konsumenter som upplever sig stå i en tämligen stark 

position i förhållande till företagen de handlat hos. Orsakerna till att avstå från reklamation 

attribueras den egna personen – att man varit för bekväm för att återlämna varan eller förbisett 

att spara kvittot. Mot denna bakgrund verkar det inte heller lika konstigt att så många av 

kunderna inte låter det misslyckade köpet påverka sin relation till butiken i någon högre grad.  

Ur de här resultaten skulle man också kunna dra en slutsats om att butiken inte har någon 

anledning att göra det enklare för kunden att reklamera, utan kan fortsätta att förlita sig till 

konsumentens inneboende lathet inför att returnera en vara eller att informera sig om regler. 

Däremot bör de inte göra avkall på ett gott bemötande när kunder väl tar kontakt med dem för 
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att reklamera: Vår undersökning har tydligt visat att de positiva reklamationsupplevelserna 

ingalunda faller i glömska. 

Finns det slutligen några skillnader mellan kvinnorna och männens reklamationsbeteende? 

Enligt vår undersökning så finns det en hel del som skiljer kvinnorna och männen åt när det 

gäller deras reklamationsbeteende. Kvinnorna är mer benägna både till att reklamera och till 

att berätta för vänner och bekanta om sina dåliga inköp. Vårt resultat i denna fråga har 

troligen påverkats av att många kvinnor som deltagit i enkäten är studenter vid 

Textilhögskolan och har därmed mer utbildning och vetskap om textilier och förmodligen 

även om reklamationsrätt. En annan parameter som kan ha påverkat är att kvinnor generellt 

sett är mer intresserade av mode och handlar ofta mer kläder än vad männen gör; på så sätt 

har de troligen också skaffat sig fler erfarenheter av produkter med bristande kvalitet.  

Det som talar emot kvinnornas erfarenhet och kunnighet i reklamationsfrågan är att det var 

fler kvinnor än män i vår undersökning som svarade att de var osäkra på sin rätt att reklamera. 

Detta resultat tyder på att männen i grund och botten kanske inte är så okunniga när det 

kommer till reklamationer, men att de i högre grad avstår på grund av att de inte orkar lägga 

ner energi och tid på det.  

Något annat som kan spela in är att männen i vår undersökning förmodligen inte har lika 

mycket kunskap om textila produkter och deras kvalitet som kvinnorna. Det kan medföra att 

männen inte är lika självsäkra när det kommer till att diskutera kvalitetsbrister hos textila 

produkter vid reklamation eller med andra i sin omgivning och på nätet.  

 

Validitet och reliabilitet 
Vi har gett samtliga bekanta i rätt ålder möjligheten att svara - även de som själv går 

textilrelaterade utbildningar. Som en följd av detta är det inte omöjligt att vi fått en övervikt 

av svar från textilkunniga och välutbildade konsumenter, som alltså enligt vårt 

referensmaterial skulle vara mer benägna att göra en reklamation eller framföra klagomål. 

Detta gör att det blir svårare att dra slutsatser om gruppen konsumenter 18-25 generellt. Det 

här problemet är med största sannolikhet inte alls lika stort bland svaren från de manliga 

respondenterna, då Textilhögskolan mestadels utgörs utav kvinnliga studenter.  Däremot bör 

man även vara försiktig med att dra slutsatser från männens underlag, eftersom antalet 

manliga svar varit förhållandevis litet (20 st.). 
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Däremot har vi fått ett bra representerat åldersspann i enkäten med respondenter från alla 

aktuella åldrar vilket gör materialet relativt representativt för den åldersgrupp vi valt.  

Medelåldern var 22,05 år vilket ligger ungefär i centrum av målgruppen.  

Eftersom enkäten var skriven på svenska har vi ohjälpligen missat de konsumenter som inte 

bemästrar språket - en grupp som skulle kunna tänkas ha problem med reklamationer just på 

grund av språkförbistringar.  

Vi har upptäckt under insamlingen av enkäterna att några av respondenter missuppfattat vissa 

frågor och bland annat antagit att det handlar om reklamationer i allmänhet och därför inte 

specificerat sig till ett enda tillfälle och en enda produkt. Till skillnad från när man intervjuar 

en person kan man inte hjälpa den som fyller i enkäten, och de har därför inga möjligheter att 

ställa frågor. Vi skulle ha behövt förtydliga vår inledning samt frågorna i enkäten för att 

förhindra detta. (Bryman 2011, s.229)  

Såhär i efterhand kan en del frågor också te sig något irrelevanta, eftersom de är utformade 

utifrån en ambition om att kunna jämföra samband mellan respondenternas svar på olika 

frågor. (Likt det vi gjort när vi jämfört prisklass och benägenhet till reklamation.) Det här har 

tyvärr inte varit möjligt att göra i någon större omfattning inom ramarna för det här arbetet.  

 

Framtida forskning 
Även om Konsumentverket i sin undersökning Att klaga eller inte klaga? (2011) 

framgångsrikt kartlagt de flesta aspekter av kundmissnöje, saknar rapporten frågor kring 

undvikande av butik och varumärke. (Denna fråga är naturligtvis inte heller lika intressant för 

det kundfokuserade Konsumentverket som för handeln, som i hög grad blir lidande av de 

förlorade kunderna.) Detta område - som vi i det här arbetet endast nuddat vid - skulle med 

fördel kunna undersökas vidare och kartläggas noggrannare. När vi delade ut 

pappersenkäterna slogs vi dessutom av hur många konsumenter som uppgav att de aldrig 

blivit missnöjda. Kanske borde fokus istället läggas på att undersöka vad dessa konsumenter 

och företagen de handlar hos gör rätt? 
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Bilagor 

Enkät 
 

Undersökning om kundmissnöje och reklamationer 

Denna enkät görs som en del av vårt examensarbete vid Textilhögskolan i Borås, och handlar 

om kundmissnöje inom klädbranschen i Sverige. För att delta vill vi att du ska vara mellan 18-

25 år och att du någon gång har köpt ett klädesplagg som du känt dig missnöjd med. 

 

1. Är du man eller kvinna?  

Man              Kvinna 

2. Hur gammal är du?   

3. Minns du något tillfälle då du gjort ett inköp av ett klädesplagg (i Sverige) som du har 

varit missnöjd med?  Vad var det som gjorde att du var missnöjd med produkten?  

 

4. Vilken typ av klädesplagg var det?  

 

 

5. Var köpte du produkten? 

Butik 

Postorder 

Internet 

Annat  

6. Hur mycket kostade plagget?  

Under 100 kr 

100-300 kr 

300-600 kr 

600-1000 kr 

Över 1000 kr 

7. Hur agerade du? (Flera svar tillåtna)  

Gjorde en reklamation 

Lät någon annan göra reklamationen åt dig 

Berättade för vänner och bekanta om den dåliga produkten 

Uttryckte ditt missnöje på nätet 
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Började undvika varumärket/kedjan 

Började undvika just den butiken 

Slutade handla samma typ av produkt i butiken (modell, material t.ex.) 

Gjorde ingeting 

Annat 

 

8. Om du börjat undvika butiken/kedjan/varumärket efter missnöjet, hur lång tid tog 

det innan du återvände?  

9. Om du inte reklamerat, varför gjorde du inte det? (Flera svar tillåtna)  

Jag var osäker på om jag hade rätt att reklamera 

Jag hade inget kvitto/inköpsbevis kvar 

Produkten var så billig att det inte spelade någon roll 

För besvärligt att gå/skicka tillbaka 

Jag ville inte framstå som besvärlig 

Jag ville inte framstå som snål 

Jag var orolig att inte bli trodd 

Det kan delvis varit mitt fel att produkten uppvisade bristande kvalitet 

Annat 

 

10. Om du gjort en reklamation, hur upplevde du bemötandet vid kontakten med 

företaget?  

 

 

11. Hade du gjort någon reklamation innan?  

Ja    Nej 

12. Har du gjort någon reklamation efter händelsen?  

Ja     Nej 

 


