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Förord 

Först och främst vill vi skänka ett stort, stort tack till Länsförsäkringar Västernorrland 

som gav oss av deras tid och således gjorde denna studie möjlig. Det var otroligt 

intressant och roligt att få ta del av era berättelser! 

Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Sofia Isberg som varit en ovärderlig 

hjälp under denna process!  

Alla förträffliga tisdagsfikan tillsammans med de kära brudarna har också gjort sitt för 

att vi skulle hålla blodsockret och humöret uppe under denna termin! Tusen tack till er, 

fina vänner! 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för allt ert stöd och er hjälp med korrekturläsning!  

 

TACK! 

Rebecca & Anna 
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Sammanfattning 
Kunder som beter sig dysfunktionellt i tjänstemötet har fått en allt större plats inom 

forskningen, där vissa forskare har motsatt sig den vedertagna utgångspunkten att 

kunden alltid beter sig rationellt i mötet med företag. Forskning har också visat att 

dysfunktionella kundbeteenden kan medföra ökad stressnivå för kundkontaktpersonalen 

som blir utsatta för det och även leda till utbrändhet. Detta medför också en problematik 

från individnivå till samhället i stort. I denna studie har vi valt att undersöka fenomenet 

dysfunktionellt kundbeteende djupare med fokus på hur kundkontaktpersonalen 

hanterar detta. 

 

Studien är genomförd inom försäkringsbranschen och de tjänstemöten som undersökts 

är de som sker mellan skadereglerare och kund. Då kunder i regel kontaktar 

skadeavdelningen då något inträffat, innebär det att kunderna kan befinna sig i en utsatt 

och känslig situation redan innan tjänstemötet, vilket kan påverka deras beteende.  För 

att undersöka hur hanteringen ser ut av dysfunktionella kundbeteenden i denna bransch 

valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie på Länsförsäkringar Västernorrland. Vi 

intervjuade tio skadereglerare inom olika skadeområden, samt tre gruppchefer och den 

övergripande skadechefen.  

 

Studien har initialt utgått från tidigare forskning inom ämnet, vilket utgjorde en 

kunskapsgrund. Denna forskning inkluderar teorier om tjänstemötet och rollerna som 

utgör det. Vidare presenteras också forskning beträffande de tjänstemöten då kunden 

beter sig dysfunktionellt och hur personalen hanterar det, samt vilka ledningsstrategier 

som används. Då tidigare forskning utförts inom andra branschkontexter fann vi att våra 

resultat inte helt speglade den tidigare forskningen, vilket innebar att vi fick komplettera 

med ytterligare forskning efter insamlingen av empiri.  

 

Studiens resultat visade att ett dysfunktionellt kundbeteende i försäkringsbranschen 

utgörs av att kunden kan vara arg och upprörd, ofta på grund av en nekad ersättning, 

men framförallt att kunderna kan vara känslomässigt påverkade av den situation de 

befinner sig i. Resultatet visar också att de taktiker som skadereglerarna använder för att 

hantera dysfunktionella kundbeteenden är att låta kunden prata ut, avbryta samtalet för 

att återkomma vid ett senare tillfälle, eller att vidarebefordra samtalet till gruppchefen 

eller någon annan skadereglerare. Ett delsyfte med studien har varit att undersöka vilka 

förutsättningar som präglade hanteringen. Dessa visade sig dels vara de personliga 

erfarenheterna som skadereglerare anskaffat genom tiden i branschen och i rollen som 

skadereglerare. Vidare visade resultatet att det även var organisatoriska förutsättningar 

som upplevdes av värde vid hanteringen, såsom ett stödjande arbetsklimat där kollegor 

och chefer alltid finns nära till hands.  
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1. INLEDNING 
Den forskning som presenteras i detta inledande kapitel inkluderar bland annat en 

definition av tjänstemötet och övergripande utveckling kring detta, samt forskning 

gällande dysfunktionella kundbeteenden och en beskrivning av vilket problemområde 

uppsatsen har fokus på. Slutligen delges vårt val av studiekontext vilket mynnar ut i ett 

identifierat forskningsgap, vår forskningsfråga och vårt syfte.    

 

1.1 Problembakgrund 
Den välkända frasen ”kunden har alltid rätt” myntades på tidigt 1900-tal av Gordon 

Selfridge, verksam inom detaljhandeln i England (Mosley, 2007, s. 123-124). Denna 

fras har kommit att prägla en stor del av många grundläggande teorier inom 

marknadsföring och kundhantering där den huvudsakliga tanken bygger på att 

tillgodose kundens behov. Vi ser att frasen inte nödvändigtvis innebär att kunden alltid 

har rätt, utan snarare att det ger en vägledning för hur företag bör hantera sina kunder, 

inte minst i situationer då problem uppstår.  

 

Den ökade konkurrensen inom många branscher har medfört höjda krav för företagen 

att bibehålla sina kunder, bland annat genom god service och produkt- och 

tjänsteutveckling. Denna utveckling har således också inneburit ett ökat fokus på 

interaktionen mellan kund och företag, eftersom det enligt Bitner, Booms & Stanfield 

Tetreault (1990 s. 71) är detta tillfälle som, utåt sett för kunden, är synligt och av 

betydelse för upplevelsen av tjänsten. Forskning har dessutom visat att 

kundkontaktpersonal som väl kan hantera sociala interaktioner, kan påverka hur pass 

nöjda kunderna blir och även kundens långsiktiga lojalitet till företaget (Delcourt, 

Gremler, van Riel & van Birgelen, 2013, s. 14). Det kan således tydas att 

kundkontaktpersonalen som representerar företaget, har ett stort ansvar att i slutändan 

göra kunden nöjd för att företaget ska stå sig i konkurrensen. Denna målsättning menar 

vi emellertid kan sättas på prov under mötets gång, i synnerhet då det uppstår problem 

mellan personal och kund. Vare sig mötet mellan personal och kund sker personligen 

eller via mail och telefon menar vi att samspelet mellan människor ibland kan medföra 

konsekvenser. 

 

Interaktionen mellan kund och kundkontaktpersonal kommer vi fortsättningsvis kalla 

tjänstemöte. Denna term beskrivs ytterligare i kommande del. 

 

1.1.1 Tjänstemötet och de roller som utgör det 
Den interaktion kunder har med företag har en stor betydelse i den fortsatta relationen 

dem emellan, samt för att förebygga att kunden inte vänder sig till ett konkurrerande 

företag (Grönroos, 2008, s. 38). Termen tjänstemöte (service encounter) definieras av 

Shostack (1985, refererad i Bitner et al., 1990, s. 72) som "a period of time during 

which a consumer directly interacts with a service."  Vi ser dock att Shostack´s 

definition bortser från den ömsesidiga interaktion som uppstår vid ett tjänstemöte. 

Istället ser den endast till interaktionen från kunden till företaget, men inte vice 

versa.  För att även belysa den ömsesidiga aspekten av tjänstemötet ser vi till 

definitionen på tjänstemöte från Surprenant & Solomon (1987, s. 87) vilken är ”the 

dyadic interaction between a customer and a service provider”.  I denna uppsats ser vi 

tjänstemötet som en ömsesidig interaktion, där både kunden och kundkontaktpersonalen 

har en betydande roll för utfallet. 
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Ett tjänstemöte kanske man normalt tänker sig utspelar sig face-to-face, det vill säga ett 

fysiskt möte mellan kund och personal från företaget. Genom den tekniska 

utvecklingen, ser vi dock att tjänstemötet gått från fysiska till att även vara i digital form 

genom exempelvis mail, hemsidor och sociala medier. Genom detta, ser vi även att 

företag förväntas vara tillgängliga för sina kunder i allt större utsträckning. I och med 

det menar vi att det ställs allt högre krav på kundkontaktpersonalen, vars uppgift är att 

bemöta kunderna genom flera olika kommunikationskanaler både muntligen och 

skriftligen. Redan 1985 konstaterades att tjänstemötet ska ses som en ömsesidig process 

mellan kund och tjänsteleverantör, vilka tillsammans bidrar till utfallet av mötet 

(Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985, s. 101). Även om den ömsesidiga 

processen understrukits och kundens roll i mötet diskuterats, så har stor del av 

forskningen genom bland andra Cronin, Brady & Hult (2000) och Setó-Pamies (2012), 

varit inriktad på hur företag kan skapa värde för sina kunder och därmed göra dem 

nöjda och långsiktigt lojala. Det kan därför diskuteras huruvida kundens roll i mötet 

anses vara en likvärdigt bidragande part i interaktionen som personalen.  

 

Tjänstemötet har genom historien studerats utifrån flertalet olika aspekter. Detta 

inkluderar bland annat ett fastställande av kundkontaktpersonalens betydelse för 

företaget, vilka har stort inflytande på kundens övergripande uppfattning om företaget 

och tjänsten (Lewis & Entwistle, 1990, s. 43; Grönroos, 2008, s. 81; Lloyd & Luk, 

2011, s. 176). Det har följaktligen konstaterats att företag ska vara noggranna i sin 

rekrytering av kundkontaktpersonal, vilka måste besitta nödvändiga egenskaper för att 

hantera tjänstemöten (Lewis & Entwistle, 1990, s. 44). Vidare har forskare gett 

rekommendationer att kundkontaktpersonalen ska tränas för att göra kunderna 

avslappnade i tjänstemötet, samt att de ska uppvisa ett vänligt bemötande och vara 

förstående gentemot kunden (Lloyd & Luk, 2011, s. 184-185).   Utöver detta ska 

företaget alltjämt överträffa kundernas förväntningar, inge förtroende och få dem lojala 

mot företaget (Setó-Pamies, 2012, s. 1267). Vi menar att dessa aspekter påvisar den 

viktiga roll som innehas av kundkontaktpersonal där de inte endast förväntas vara 

ständigt tillgängliga genom flera kommunikationskanaler, utan även bistå med allt 

bättre service till kunderna. 

   

Vi kan se att flertalet aspekter spelar roll för tjänstemötets utfall där framförallt de 

personerna som sitter med kontinuerlig kundkontakt har en betydande roll. Denna 

uppsats intar fokus till en viss typ av tjänstemöte; ett sådant där kunden uppvisar vad 

som uppfattas av personalen som ett dysfunktionellt beteende. 

 

1.1.2  Dysfunktionellt kundbeteende i tjänstemötet 
Tidigare forskning har bland annat kommit att handla om hanteringen av missnöjda 

kunder och begrepp som service recovery har tillkommit bland de kundorienterade 

teorierna genom bland andra Grönroos (2008). Service recovery ses som en utveckling 

av den traditionella klagomålshanteringen och bygger på att lösa problem som uppstått i 

tjänsten med möjligheten att göra kunden ännu mer nöjd än om inget problem uppstått 

alls (Grönroos, 2008, s. 130). Hantering av ett servicemisslyckande har också berörts 

genom forskning av Chuang, Cheng, Chang & Yang (2012), samt av Nguyen, McColl-

Kennedy & Dagger (2012), vars inriktning var hur klagomålshantering ska anpassas 

efter kundens preferenser och förväntningar. I jämförelse med denna 

forskningsinriktning har inte lika stort forskningsfokus legat på hanteringen av möten 

som präglas av att kunden beter sig illa, också känt som dysfunktionellt kundbeteende. 
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Däremot har intresset för denna inriktning med tiden ökat och fokus har riktats även 

mot kundens stundtals dåliga beteende gentemot personalen och hur det kan hanteras av 

företaget (Bishop & Hoel, 2008; Grandey, Dickter & Sin, 2004; Fullerton & Punj, 1993; 

Harris & Reynolds, 2003). Därmed ser vi att forskning allt mer kommit att ifrågasätta 

påståendet om att kunden alltid har rätt. Vi menar vidare att en del av problematiken 

landar i viljan hos företag att bibehålla sina kunder, men också se till 

kundkontaktpersonalens välmående i de fall de blir utsatta för kunder som beter sig 

illa.   

 

Den förväntan företaget har på att kundkontaktpersonalen ska göra kunden nöjd är inte 

något vi sätter oss emot med denna uppsats, då vi anser att kundorienterade företag 

gynnar såväl företaget som kunderna. Vårt ifrågasättande kommer snarare av det 

underförstådda i teorierna att kunderna alltid beter sig rationellt och logiskt, vilket inte 

alltid är fallet, och hur personalen ska hantera dessa situationer. Vi menar att strävan 

efter att kunden ska bli nöjd kan stundtals innebära en påfrestning för 

kundkontaktpersonalen, då de exempelvis kan hamna i kläm mellan viljan att göra 

kunden nöjd och de direktiv och riktlinjer de har att följa då de fattar beslut.  

 

Under åren har flera benämningar på dysfunktionella kundbeteenden kommit att 

användas av forskarna, såsom deviant customers (Moschis & Cox, 1989), aberrant 

consumer (Fullerton & Punj, 1993), problem customers (Bitner, Booms & Mohr, 1994) 

och jaycustomers (Lovelock, 1994 refererad i Harris & Reynolds, 2003). Förklaringen 

till de olika uttrycken är alla snarlika, där Lovelock (1994, refererad i Harris & 

Reynolds, 2003, s. 144) beskriver jaycustomers med: 

 

”dysfunctional customers who deliberately or unintentionally disrupt service in a 

manner that negatively affects the organization". 

 

Således, när vi diskuterar dysfunktionellt kundbeteende, syftar vi på kundens beteende 

inom en specifik situation och inte på personen bakom beteendet eller vad som påverkar 

personens beteende. Denna beskrivning av kunder som beter sig illa ser vi även tar det 

omedvetna dysfunktionella kundbeteendet i beaktning. Med det omedvetna beteendet 

syftar vi till att kunden inte nödvändigtvis alltid har för avsikt att bete sig illa gentemot 

personalen, men att personalen ändå av någon anledning känner sig utsatt. Vidare finner 

vi det även intressant att definitionen även belyser att det dysfunktionella kundbeteendet 

påverkar organisationen och inte bara personerna som befinner sig i tjänstemötet, vilket 

tyder på att problematiken också berör organisationen på en aggregerad nivå. Vi anser 

att denna relativt vida beskrivning bäst sätter ord på det vi ämnar undersöka med denna 

uppsats, då vi är medvetna om att uppfattningen av vad som anses som dysfunktionellt 

kan skilja sig åt mellan människor. För att vi inte ska låsa oss vid en viss typ av 

beteende, har vi därför valt att använda oss av denna bredare beskrivning av begreppet. 

 

1.1.3 Kundkontaktpersonalens hanteringstaktiker 
Då kundkontaktpersonalen befinner sig i tjänstemöten där de handskas med en kund 

med ett dysfunktionellt beteende visar forskningen att personalen själva tagit fram 

taktiker för att hantera detta. Inom servicebranschen har studier för att undersöka 

dysfunktionella kundbeteenden genomförts inom bland annat hotell- och 

restaurangbranschen (Harris & Reynolds, 2003; Reynolds & Harris, 2006), 

detaljhandeln (Harris & Daunt, 2013), samt en sammanställning av taktiker använda 
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ibland annat försäkrings- och transportbranschen såsom tunnelbana och buss (Echeverri, 

Salomonson & Åberg, 2012).  

 

Inom branscher där ett dysfunktionellt tjänstemöte förekommer ofta, såsom 

restaurangbranschen, har forskare identifierat inofficiella hanteringstaktiker, grupperade 

in i före, under och efter tjänstemötet, som används av kundkontaktpersonalen 

(Reynolds & Harris, 2006, s. 99). Före tjänstemötet handlar det till stor del om mental 

förberedelse. Detta innebär alltifrån valet av kläder till att observera kunderna i 

restaurangen för att på så sätt kunna identifiera en potentiellt besvärlig kund (Reynolds 

& Harris, 2006, s. 99). Under tiden för själva tjänstemötet tar bland annat personalen 

hjälp av varandra, men det förekommer även att personalen helt sonika ignorerar kunder 

som de uppfattar som besvärliga (Reynolds & Harris, 2006, s. 101). Slutligen, efter det 

dysfunktionella tjänstemötet ägt rum, innebär personalens inofficiella taktiker att de 

bland annat söker stöd hos varandra, alternativt till och med söka hämnd på de kunder 

som de uppfattar har upprört dem (Reynolds & Harris, 2006, s. 104-105). 

 

Vi menar att dessa exempel på taktiker tydliggör att kundkontaktpersonal ibland kan ta 

till taktiker som inte nödvändigtvis angriper problemet på ett effektivt sätt. Av denna 

anledning ser vi behovet av att studera ämnet mer djupgående. 

 

1.1.4 Ledningens strategier 
Även om kundkontaktpersonalen kommer vara fokus för denna uppsats, i och med att 

de befinner sig mitt i den arena som studeras, anser vi det väsentligt att få en inblick i 

vilka ledningsstrategier som är förekommande bland företag för att underlätta och stödja 

de anställda i samband med dysfunktionella kundbeteenden.  

 

En av de strategier som används bland ledning är att tillhandahålla någon form av 

övning för kundkontaktpersonalen (Harris & Daunt, 2013, s. 288). Övningarna 

inkluderar enligt forskarna exempelvis rollspel, diskussioner tillsammans med övriga i 

kundkontaktpersonalen och inspelningar av kundsamtal i syfte att ta lärdom från 

tidigare händelser. Vidare menar forskarna att specificering av särskilda riktlinjer för de 

tillfällen då personalen kommer i kontakt med en otrevlig kund också är en aspekt som 

används för att underlätta för personalen. Forskarna belyser även att höja 

ersättningsnivån, alternativt ge andra förmåner, för personalen som utsätts för dessa 

tjänstemöten. I linje med detta hävdar Gong et al. (2014, s. 112) på samma sätt att 

belöning till personalen är väsentligt och ska ges i proportion till hur mycket de får utstå 

från kunderna.  Däremot anser vi att det kan diskuteras om denna strategi är en form av 

kompensation till de anställda som utsätts för dysfunktionella kundbeteenden snarare än 

ett stöd för att angripa problemet. Ytterligare ledartaktiker är att ge beröm till sin 

personal och att erbjuda rådgivning, samt samordna personalen i arbetsgrupper där de 

kan stödja varandra (Harris & Daunt, 2013, s. 289). Taktikerna ovan berör forskning 

gjord inom detaljhandeln (Harris & Daunt, 2013) och telekommunikationsindustrin 

(Gong et al., 2014). Vi kan därmed se att forskning visar att det är en rad olika strategier 

som används från ledningen; allt ifrån förberedelse i form av träning till belöning i 

efterhand. 

 

1.1.5 Påverkan på kundkontaktpersonalen - ett samhällsperspektiv 
Kunder som beter sig illa och är otrevliga är ett problem som dagligen berör och 

påverkar personalen i tjänstemötet (Echeverri et al., 2012, s. 428). Att kunder beter sig 

illa gentemot kundkontaktpersonalen är något som inom vissa branscher kan ses som en 
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regel snarare än ett undantag, då det förekommer så pass ofta (Reynolds & Harris, 2006, 

s. 106). Återkommande otrevliga kunder har visat sig påverka personalens stressnivå 

och bidra till utbrändhet (Grandey et al., 2004, s. 412; Ben-Zur & Yagil, 2005, s. 93). 

Ytterligare en negativ aspekt är att kunder som beter illa även medför kostnader för 

företagen i form av tid och resurser, samt sämre upplevd trivsel på arbetet för 

kundkontaktpersonalen (Harris & Daunt, 2013, s. 290). Med det i åtanke menar vi att 

det medför en större problematik än att det endast påverkar personerna som befinner sig 

i tjänstemötet. Genom utbrändhet och psykisk ohälsa ser vi att dysfunktionellt 

kundbeteende även kan innebära sjukskrivningar och således kostnader för samhället. 

Eftersom tjänsteindustrin är präglad av mycket kundkontakt och i linje med vad vi 

diskuterade tidigare om företagens ökande tillgänglighet för kunderna, innebär det att 

det är ett stort antal individer som kan beröras av detta problem. Genom detta ser vi att 

dysfunktionella kundbeteenden kan utgöra ett problem från individnivå till samhället i 

stort och vi kan därmed se att vårt valda problem även är relevant ur ett samhälleligt 

perspektiv. 

 

Ben-Zur & Yagil (2005, s. 81-82) menar att det är vedertaget i samhället att kunderna 

inte har samma skyldighet som personalen att uppvisa ett gott beteende. Detta anser vi 

är en orimlig syn och det kan diskuteras huruvida denna norm är acceptabel i samhället. 

Vi ser en självklarhet i att kundkontaktpersonal förväntas hålla ett visst beteende, men 

vi menar också att det bör vara en ömsesidig respekt i tjänstemötet. Att endast 

personalen i tjänstemötet ska förhålla sig till kunden och de oskrivna reglerna gällande 

bemötande, är ohållbart för företagen, dess personal och därmed i förlängningen även 

samhället. De dysfunktionella kundbeteendena kommer emellertid alltid i någon grad att 

existera i samhället och vi är väl medvetna om att det är svårt för företag att begära att 

kunder beter sig rationellt i alla möten med kundkontaktpersonalen. Däremot anser vi 

att ett uppmärksammande av detta problem och genom att undersöka att personalen 

besitter vetskapen om hur dessa möten ska hanteras är ett sätt att minimera problemet. 

 

1.1.6 Forskningsgap och vald studiekontext 
Trots att problemet är angeläget och ett vanligt förekommande sådant enligt den 

forskning vi beskrivit, finns det ännu inte tillräckligt mycket forskning som undersökt 

ämnets alla aspekter och kontexter. Reynolds & Harris (2006 s. 108) ger exempel på att 

framtida forskning även vore intressant i övriga serviceyrken utöver 

restaurangbranschen, vilket var deras valda bransch att studera. De menar att det inte är 

säkert att deras studier som gjorts i ämnet är överförbara till andra branscher (Reynolds 

& Harris, 2006, s. 108), vilket därmed innebär att andra kontexter behöver beröras. Just 

hotell- och restaurangbranschen är välutforskade branscher enligt Echeverri et al. (2012, 

s. 443), varpå vi såg intresset att undersöka en annan kontext. Gong et al. (2014, s. 113), 

ger på samma sätt förslaget att studera andra kontexter, utöver deras utförda studie inom 

kundtjänst. Med detta i åtanke och för att undersöka en bransch där vi menar att 

tjänstemöten dagligen kan existera, har vi valt att använda försäkringsbranschen som 

studiekontext. Harris & Daunt (2013, s. 290) menar att specifika egenheter kan 

förekomma inom branscher, vilket innebär att det är svårt att generalisera resultat 

mellan de olika kontexterna och därför är det väsentligt att studera olika kontexter. Vi 

menar att den aspekten att kunderna som kontaktar försäkringsbolaget befinner sig i en 

form av utsatt situation genom den inträffade skadan, är en sådan specifik 

branschegenhet som kan innebära att detta tjänstemöte inte är helt likt de i övriga 

branscher. Tjänstemötet inom försäkringsbranschen kan, beroende på den inträffade 

skadan, dessutom pågå under en längre process där kontinuerlig och ibland långvarig 
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kontakt mellan kunden och bolaget sker. Det är dessa två aspekter som gör att vi 

personligen upplever försäkringsbranschen som intressant att studera. Echeverri et al. 

(2012, s. 443), har också berört denna bransch. Till skillnad från deras studie som 

innefattade en sammanfattning från flertalet branscher, har vi valt att endast studera 

försäkringsbranschen för att få en djupare kunskap inom just den. Det tjänstemöte som 

kommer att beröras är det som sker mellan kund och en skadereglerare, vilka är de på 

bolagen som mottar samtalen från kunderna som vill anmäla en inträffad skada. När de 

fått information om vad som hänt bedömer skadereglerarna därefter, utefter villkor och 

avtal, vad som kan ersättas i skadan. Försäkringsbranschen präglas av kontinuerlig 

kontakt med kunder, vilka i regel kontaktar bolaget när någonting negativt inträffat; 

såsom exempelvis en personskada, brand, eller stöld. En försäkring kan ses som ett 

nödvändigt ont för den enskilda personen, men också som en stor trygghet ifall något 

oförutsett skulle inträffa.  Försäkringar kan införskaffas både för sin egendom och för 

sig själv som individ (Svensk försäkring, 2013).  

 

Reynolds & Harris (2006 s. 108) påpekar att helheten är av betydelse och att det därför 

kan vara klokt att studera hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden ur både 

lednings- och kundkontaktpersonalens perspektiv. Vår studie har därför för avsikt att 

beröra både ledning och kundkontaktpersonal, för att erhålla båda infallsvinklar. Vilka 

vi syftar på när vi pratar om ledning i denna studie, är de chefer som arbetar närmast 

skadereglerarna; det vill säga deras gruppchefer och den övergripande skadechefen. 

Deras roller förklaras närmare i ett senare kapitel. 

 

1.2 Forskningsfråga 
Hur hanterar kundkontaktpersonalen dysfunktionellt kundbeteende? 

 

1.3 Syfte 
För att kunna angripa vår forskningsfråga har vi brutit ner den i flera syften. Ett av dessa 

är att undersöka och få en djupare förståelse för hur kundkontaktpersonalen hanterar 

sitt uppdrag att möta kunden då mötet redan innan är präglat av att kunden befinner sig 

i en utsatt situation. Det innebär att vi också syftar vi till att få en uppfattning om vilka 

förutsättningar som influerar hanteringen av tjänstemöten med dysfunktionellt 

kundbeteende, för att slutligen kunna ge praktiska rekommendationer till ledningen på 

företaget, som kan vara till nytta i utformningen av stöd och riktlinjer.   
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
För att tydliggöra för läsaren vilken form av kunskapsgrund och synsätt som gett prägel 

åt vår undersökning, redogör vi nedan för våra förkunskaper, verklighetssyn och 

kunskapssyn. Vi beskriver också vilket angreppssätt vi haft i studien för att tydliggöra 

vårt tillvägagångssätt under processen. 

 

2.1 Ämnesval 
Det var ett specifikt rättsfall som gav oss inspiration till vårt ämne för denna uppsats. 

Den 2 mars 2009 klev fyra poliser in på barnintensiven på Astrid Lindgrens barnsjukhus 

på Karolinska sjukhuset i Solna. Framför patienter, deras föräldrar och sina kollegor 

arresterades en kvinnlig narkosläkare misstänkt för mord på en tre månader gammal 

flicka som av och till varit patient på avdelningen sedan födseln i juni året innan 

(Haverdahl & Löfgren, 2009). Detta skulle bli början på en över två och ett halvt års 

lång påfrestande process där läkaren blev uthängd i media, men som slutligen ledde till 

att läkaren blev frikänd från alla misstankar om mord (Gunnarsdotter, 2011). Efter 

frikännandet berättar narkosläkaren själv i en dokumentär gjord av P3 (Sveriges Radio, 

2013) hur hon fått stöd från läkarkollegor, men att hon upplevde att ingen från 

ledningen på Karolinska Sjukhuset uttalat sig i media, eller gett henne någon form av 

uppbackning under processens gång. Däremot är det viktigt att påpeka att ord står mot 

ord då den tidigare chefen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus uttalat sig om hennes 

hantering av fallet. Hon menar att hon gjorde allt hon kunde internt för att säkerställa att 

tryggheten skulle finnas kvar i sjukvården och hos de anställda, samtidigt som hon var 

medveten om att vissa saker kunde gjorts annorlunda (Askeberg, 2013).  Den anklagade 

narkosläkaren upplevde emellertid att hon var helt utlämnad under dessa två år och fick 

ensam stå till svars för anklagelserna trots att flera läkarkollegor hela tiden hävdat, och 

slutligen även rätten, att hon följt praxis vid vård i livets slutskede.  

 

Denna händelse fungerade som en språngbräda då vi tillsammans diskuterade vad vi 

ville att vår uppsats skulle behandla. Vi insåg hur illa behandlad läkaren ifråga 

upplevdes bli av agerandet från ledningen och blev intresserade av att studera 

situationer där personal hamnar i en utsatt situation. Vi blev intresserade av det unika 

tjänstemöte som uppstår mellan en läkare och en patient, där läkaren bland annat 

besitter ett kunskapsövertag gentemot patienten. Vi ville således studera ett tjänstemöte 

med liknande speciella förutsättningar och fann att försäkringsbranschen skulle vara en 

intressant studiekontext. Vi drog kopplingen till ett tjänstemöte mellan en 

skadereglerare och kund, och ville fokusera på hur det dysfunktionella kundbeteendet 

hanteras och hur det i förlängningen också kan underlättas för personalen. 

 

2.2 Förförståelse 
Den bakgrund forskaren har, i form av exempelvis utbildning, präglar dennes åsikter 

och förhållningssätt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Vad vår utbildning handlar om 

anser vi därför vara väsentligt att redogöra för, så att läsaren kan få en förståelse för 

vilken form av grundinställning som är bakomliggande i uppsatsen och även få en 

förståelse för varför vi valt de teorier vi kommer att presentera. Vi är båda inne på vår 

åttonde och sista termin av Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 

Management på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vår utbildning fokuserar på 

marknadsföring och ledarskap och är specifikt riktad mot tjänstesektorn. Den handlar 

om att utforma tjänsten och företagets interna processer med kunden i fokus, för att på 
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så sätt kunna möta och överträffa de förväntningar kunden har och stärka relationen. För 

att kunna överträffa förväntningarna innebär det att allt ifrån ledarskapet, rekryteringen, 

såväl som den externa- och interna kommunikationen ska präglas av detta tankesätt. Vår 

utbildning har således till stor del genomsyrats av kundfokus och en genomgående 

servicementalitet. Utöver vanliga ekonomiska ämnen har vi även läst 

beteendevetenskap, ledarskap & organisation, och tjänstedesign. Vi upplever att den här 

mentaliteten även har kommit att påverka oss i vår syn på service och tjänstemöten och 

samarbetet som krävs inom företagets alla avdelningar för att personalen i kundkontakt 

ska få de bästa förutsättningarna att i slutändan ge kunden en bra upplevelse. Genom vår 

utbildning har vi alltså insett den stora rollen som kundkontaktpersonalen har under 

tjänstemötet och av den anledningen ville vi bearbeta ett ämne som berörde de. Vi ser 

som väsentligt att redogöra för att vi båda genomgått samma utbildning, så att läsaren 

vet om att det är ett relativt koncentrerat synsätt som präglar studien, i den bemärkelsen 

att vi har kunskap inom samma område utan infallsvinklar från någon annan akademisk 

inriktning. Hur vår utbildning har påverkat uppsatsen menar vi tydligt kan ses genom de 

valda teorierna, vilka innefattar delar av ämnen vi diskuterat under utbildningens gång. 

Däremot ser vi inte att detta på ett negativt sätt har inverkat på resultatet, utan snarare 

tvärtom genom att vi har vår servicementalitet som grund.   

 

Utöver utbildning, kan även praktiska erfarenheter påverka vilken inställning forskare 

har till saker och ting (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Vi har båda arbetat flera år med 

jobb som innebär kundkontakt, bland annat i kundtjänst och i butiker. Genom våra 

arbetslivserfarenheter har vi emellertid upplevt att det ibland kan skilja en del mellan 

teorier kring kunder och tjänstemöten och hur det är i praktiken. Som vi tidigare nämnt 

antas ofta ett rationellt beteende från kunden i teorier rörande hur personal ska möta 

kund. Att kunden alltid beter sig väl är emellertid något vi upplevt inte alltid är fallet 

eftersom kunder även beter sig illa och även irrationellt vissa gånger. Av denna 

anledning anser vi detta ämne om dysfunktionella kundbeteenden vara en intressant och 

väsentlig komplettering till vår kunskap från utbildningen. Eftersom vi båda har varit 

med om det vi upplevde som dysfunktionellt kundbeteende på våra arbetsplatser vid 

flertalet gånger och därmed vet vilken utsatthet det stundtals kan innebära, ser vi 

problemet som ett intressant sådan att undersöka närmare. De sammanhang som våra 

tjänstemöten ägt rum i har varit både fysiska möten och via telefon, där vi upplevt 

frustrationen av att hamna i kläm mellan kunden beter sig illa gentemot oss och 

förväntningarna på att ge god service. 

 

Vi anser det väsentligt att ha redogjort för vår förförståelse eftersom den, tillsammans 

med både verklighetssyn och kunskapssyn enligt Johansson Lindfors (1993, s. 23) kan 

prägla studien som forskaren genomför. Våra beskrivna erfarenheter, både teoretiska 

som praktiska, ser vi utöver teorivalen, också har haft en påverkan på vår studie genom 

att vi lättare kunnat känna empati och ha en förståelse för den kundkontaktpersonal vi 

intervjuade. Vi anser att den därför var till vår fördel, då vi kunde sätta oss in i 

respondenternas situation på bättre sätt. Däremot är vi också medvetna om att vissa 

ställningstaganden kan skina igenom i vissa fall, vilket beror på både den förförståelse 

vi bildat genom vår utbildning och våra arbetslivserfarenheter inom kundkontakt. 

 

2.3 Verklighetssyn 
Verklighetssyn innebär den syn forskaren har på den verklighet som ska studeras 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). Då vår forskningsfråga innebar att vi sökte svar på 

hur skadereglerarna hanterar kunder som beter sig illa och vilka förutsättningar som kan 
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influera detta, eftersträvade vi svar från individer som gav sin individuella syn på 

problemet och på så vis gav oss en djupare kunskap i vad som kan ha en inverkan vid 

hanteringen. Vårt syfte med studien var således att undersöka och få en mer ingående 

förståelse för problemet, varpå vi ansåg att personliga samtal var lämpliga att använda. 

Vårt praktiska tillvägagångssätt kommer däremot att redogöras för i ett senare kapitel. 

Eftersom vår studie således var kvalitativ, där mänskliga faktorer har enorm inverkan, 

menar vi att sociala fenomen spelat in och att vår verklighetssyn därmed är subjektiv. 

Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 131) presenterar två olika verklighetssyner: 

Objektivism och subjektivism. Forskare som har ett objektivt synsätt tar inte i beaktning 

det sociala och mänskliga, medan ett subjektivt synsätt innebär att sociala fenomen är en 

del av verkligheten, exempelvis det språket vi använder eller material som förmedlar 

betydelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 39). När människor varit så inblandade i 

studien, vilket är fallet med intervjuer, menar vi att många olika sociala aspekter spelat 

in, både under intervjutillfällena, men även den bakgrund som både respondenterna och 

vi själva haft med oss in i intervjun.  

 

En syn på att kunder och tjänsteleverantörer tillsammans bidrar till den tjänst som 

produceras, är typiskt ett subjektivt synsätt (Saunders et al., 2012, s. 132), vilket vi ser 

kan relateras till den utbildning vi genomgått som är en del av vår förförståelse. Vi 

menar också att det kan relateras till det faktum att vi även redogjort för kundens roll i 

tjänstemötet, vilket vi ser är ett exempel på hur vår subjektiva världssyn har präglat 

uppsatsen. Den verklighetssyn man som forskare har, påverkar sedan hur man ser på 

kunskap (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10) vilket kommer att diskuteras nedan. 

 

2.4 Kunskapssyn 
Beroende på vilken verklighetssyn forskarna har, skiljer sig även synen på kunskap 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 11). Vidare menar författaren att den kunskapssyn 

forskare har därefter påverkar hur de ser på studier och arbeten, där två vanligt 

förekommande kunskapssyner är positivism och hermeneutik. Med positivistisk 

kunskapssyn har forskaren oftast en objektiv verklighetssyn, där sociala aktörer inte 

anses spela in (Saunders et al., 2012, s. 140). Som beskrivet gällande vår verklighetssyn, 

såg vi att sociala aktörer har haft stor inverkan i vår kvalitativa studie i och med det 

mänskliga deltagandet. Därför kan vi dra slutsatsen att vi inte anammat ett positivistiskt 

synsätt, som dessutom enligt Saunders et al. (2012, s. 140) är mer kopplat till rena fakta 

och samband, där forskarna har målet att generalisera sina resultat, vilket inte varit vår 

ambition. Då vi genomförde en kvalitativ studie där vi analyserade och tolkade svaren, 

passade en hermeneutisk kunskapssyn bättre i vårt sammanhang. Med hermeneutisk 

kunskapssyn ska forskaren agera budbärare, på det sättet att denne tolkar och förmedlar 

information som ges från respondenten och låter denne därmed mer öppet berätta och 

beskriva (Fejes & Thornberg, 2009, s. 62). Då vårt intresse legat i att besvara 

forskningsfrågan genom att ha tagit del av berättelser från skadereglerare och deras 

chefer, samt därefter analyserat deras svar, ansåg vi det lämpligt att vi intog ett 

hermeneutiskt synsätt på kunskap. Med hermeneutisk kunskapssyn menar också Patel & 

Davidson (2003, s. 29) att fokus ligger på tolkning av människors beteenden, vilket vi 

upplever var precis vår ambition med denna studie. Som forskare med ett hermeneutiskt 

synsätt bör man vara väldigt mottaglig för den information som ges och visa stort 

intresse för informationskällornas svar (Patel & Davidson, 2003, s. 29). Vi insåg därför 

att det var viktigt hur vi agerade i intervjutillfällena för vi skulle underlätta att 

respondenten kände sig bekväm och kunde ge den information denne vill. Därför 

försökte vi skapa en lättsam stämning under intervjuerna så att de snarare skulle liknas 
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vid ett intressant, naturligt samtal. En djupare beskrivning av intervjutillfället ges även 

det senare.   

 

2.5 Studiens angreppssätt 
Patel & Davidson (2003, s. 23) anger tre olika angreppssätt för att jämföra mellan teori 

och empiri, vilka kan antas vid en vetenskaplig studie; deduktivt-, induktivt- eller 

abduktivt angreppssätt. Ett deduktivt angreppssätt vid en studie innebär enligt Olsson & 

Sörensen (2007, s. 32) att forskarna utgår från befintliga teorier inom ett visst ämne för 

att undersöka hur de kan överföras in på verkligheten. Detta angreppssätt har varit vår 

utgångspunkt. I vår uppsats utgick vi nämligen från teorier och forskning rörande 

hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende som var insamlat inom andra 

branschkontexter än den vi undersökte, för att få en förståelse för ämnet. Teorierna har 

sedan varit en grund för skapandet av vår intervjuguide för att undersöka vårt problem i 

en bransch med egna särskiljande drag. 

 

Från intervjuerna visade det sig därefter att informationen vi fick fram inte helt kunde 

liknas vid den forskning vi initialt utgått ifrån. Då stor del av den forskning vi utgått 

ifrån behandlat hotell-, restaurangbranschen och fristående barer (Harris & Reynolds, 

2003), samt restaurangbranschen (Reynolds & Harris, 2006) och detaljhandeln (Harris 

& Daunt 2013), insåg vi efter vår undersökning att resultaten från dessa inte helt kunde 

speglas i försäkringsbranschen. Den utmärkande aspekten för exempelvis 

restaurangbranschen, är att servering av alkoholhaltiga drycker kan medföra 

problematiska kundbeteenden (Harris & Reynolds, 2003, s. 147), vilket inte var något 

som präglade vår studiekontext. Detta, och andra specifika karaktärsdrag för 

branscherna, betyder att de skiljer sig väldigt mycket åt och vi noterade att vissa 

egenheter relaterade till försäkringsbranschen, var betydande för hanteringen och de 

förutsättningar som influerade den. Vi såg därför behovet att se vad forskningen sa om 

vissa av de aspekter som kommit fram genom vår informationsinsamling, för att 

anpassa oss mer efter vår undersökta bransch. Det visade sig till följd därav att vi fick 

göra en skiftning i angreppssättet. En sådan form av samverkan mellan empiri och teori 

kallar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 59) som en slags medelväg, vilken hon menar är 

vanligt förekommande i studier. Däremot menar Johansson-Lindfors (1993, s. 59) 

vidare att forskaren initialt bör ha bestämt sig för om utgångsläget ska vara ifrån teorin 

eller empirin. Vi såg utgången från teori, och således den deduktiva ansatsen, som 

nödvändig till en början då vi genom det fick en kunskapsgrund att stå på inför vår 

kommande empiri-insamling. Därefter såg vi som nämnt att vi behövde söka och 

använda mer forskning i vår analys för att förklara vissa företeelser som visade sig vara 

förekommande i försäkringsbranschen. Detta betydde att vi återigen fick vända oss till 

teorierna, men denna gång med nyfunnen kunskap. Denna form av tillvägagångssätt 

benämner Patel & Davidson (2003, s. 23) som ett abduktivt sådant. I analysen senare 

kommer vi mer specifikt redogöra för vad vi fann som utmärkande i vår studiekontext 

och där vi således valde att utöka med ytterligare forskning. 

 

2.6 Studiens perspektiv 
De praktiska rekommendationerna som denna studie kommit fram till, riktar sig till 

ledning i försäkringsbranschen och är således det perspektiv som studien antagit. Vårt 

intresse har legat i att undersöka hur skadereglerarna hanterar tjänstemöten som präglas 

av att kunden beter sig illa och även vilka förutsättningar som ligger till grund för 

hanteringen. Vår undersökning har tagit del av både skadereglerarnas berättelser, vilka 
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är en av aktörerna i den arena som studien undersökt. Vidare har vi också tagit del av 

chefernas berättelser, vilket medfört att båda sidor i slutändan legat till grund för de 

rekommendationer som presenteras i slutet av uppsatsen riktade till ledning inom 

försäkringsbranschen. 

 

2.7 Litteratursökning och granskning av teorival 
När vi sökt litteratur för denna uppsats har vi använt oss av de databaser som görs 

tillgängliga via Umeå universitet, såsom Ebsco och Scopus, samt sökmotorn som 

tillhandahålls av Umeå universitetsbibliotek. De artiklar som forskare använder måste 

vara tillförlitliga och granskade (Umeå universitetsbibliotek, 2014). Vår litteratur består 

därför av vetenskapliga artiklar, vars innehåll är kollegialt granskade (peer-reviewed). 

Detta innebär att ett antal forskare som är kunniga inom området bedömt artikeln och 

dess kapitel (Umeå universitetsbibliotek, 2014). När vi sökt efter artiklar har det varit 

enkelt att förfina sökningen genom att kryssa i att sökmotorn endast ska visa granskade 

artiklar. Vi har även använt oss av böcker som behandlar forskningsmetoder som har 

blivit rekommenderade i Handelshögskolans uppsatsmanual.  

 

En sekundärkälla innebär information från en forskare, som i sin tur fått sin information 

från en annan forskare och användandet av sådana kan påverka trovärdigheten i 

slutsatserna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 117-118). I allra största mån har vi gått 

tillbaka till originalkällor för att säkerhetsställa att vi inte tagit del av förvrängd, eller 

omskriven information och för att därigenom ge mer tyngd till uppsatsen. I de fall vi 

inte använt originalkällan, utan en sekundärkälla, beror det på att vi trots försök inte 

kommit åt originalkällan. Detta gäller specifikt källor som är väldigt gamla, varpå vi 

märkt att de inte finns lika tillgängliga som mer moderna källor. Vid de tillfällen då en 

sekundärkälla använts, har vi överlagt hur stor del den har i uppsatsen och kommit fram 

till att den inte skadar innehållet, men samtidigt är nödvändig att användas. De sökord 

som i huvudsak är använda i litteratursökningen är: 

 

Service encounter kombinerat med employee(s), fronline employee(s), dysfunctional 

customer’s och dysfunctional customer behavior kombinerat med både employee tactics 

och management strategies. Vidare har även sökorden: Deviant customers, customer 

misbehavior, co-producer och empowerment använts i stor utsträckning. 

 

Att välja litteratur som kan relateras till det ämne studien behandlar, är en väsentlig sak 

att tänka igenom så att möjligheten finns att uppfylla syftet (Saunders et al., 2012, s. 

107). Vidare menar forskarna att det även är av vikt att använda modern litteratur inom 

ämnet om det är ett forskningsområde som berörts länge och av många. I vår studie har 

vi försökt använda mycket modern forskning, eftersom vi uppfattat att ämnet är ett stort 

och relativt nytt forskningsområde, vilket betyder att modern forskning finns att tillgå 

genom att den ständigt pågår. Att tjänstemötet är väl utforskat betyder dock att det även 

finns mycket äldre forskning inom området. Av den anledningen fann vi det därför 

också väsentligt att läsa och ta med teori från forskare som är väldigt erfarna och 

välkända inom ämnet, för att belysa det djup som faktiskt finns kring forskning om 

tjänstemötet. I vår problembakgrund och teoridel har vi därför haft som ambition att 

delge referenser ifrån olika författare och år, med avsikten att skapa en större bredd och 

ett djup i kapitlen. Vår förhoppning är att genom detta skapa en starkare trovärdighet. 

 

Då det är ett väl utforskat ämne, fanns dock också risken för att utesluta väsentlig 

forskning. Detta är en avvägning vi gjort, genom att vi diskuterat vilken information vi 
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behöver för att uppfylla vårt syfte. För att utvärdera litteraturen som är vald, är det några 

viktiga faktorer att ta i beaktning. Förutom det vi precis diskuterat gällande moderna 

källor, så menar Saunders et al. (2012, s. 108) också att det är viktigt att se om 

författarna har refererats i annan forskning. Detta är något vi tagit till oss, då stor del av 

vår använda litteratur blivit refererad i den forskning vi läst och på så sätt ofta lett oss 

vidare i sökningen. Detta gällde framförallt från start då vi ville beskriva utvecklingen 

av tjänstemötet och många av forskarna refererat till varandra och främst mycket äldre 

forskning från 1980- och 1990-talet. Vi känner att vi genom denna referering bland 

forskarna till varandra, har fått en god uppfattning under vår litteraturinsamling om 

vilka forskare som är de mest kända. Framförallt vill vi gärna lyfta fram Mary Jo Bitner, 

vars artiklar rörande tjänstemötet från tidigt 1990-tal och framåt har flera hundra 

citeringar. Vidare innefattar dessa kända forskare även exempelvis Michael R. Solomon 

och Carol Surprenant (se exempelvis: 1987), som också bidragit till den tidiga 

forskningen gällande tjänstemötet. Fortsättningsvis förtjänar också framförallt Lloyd C. 

Harris, men även Kate L. Reynolds och Kate Daunt att lyftas fram som de främsta i 

samband med forskning kring dysfunktionella kundbeteenden (se exempelvis: Harris & 

Reynolds, 2003, 2006; Harris & Daunt, 2013). Dessa nämnda forskare har skrivit flertalet 

vetenskapliga artiklar, varav några använts i detta arbete. Det går att kritisera vårt 

teorikapitel rörande dysfunktionella kundbeteenden genom att det saknas en bredd i 

referering till olika författare. Vi ser självklart detta som en nackdel på så sätt att det är 

centrerat kring enstaka forskares undersökningar och resultat. Däremot vill vi samtidigt 

belysa att ämnesområdet är relativt outforskat och ämnet fått uppmärksamhet nu under 

2000-talet genom framförallt ovan nämnda forskare.  

 

Saunders et al. (2012, s. 33) menar att forskaren bör ha vetskap om vilket 

forskningsområde som är aktuellt för studien, för att en sökning av vetenskapliga 

artiklar ska kunna underlättas och genomföras. Vi har tidigare under utbildningen 

kommit i kontakt med några av de forskare som vi använt oss av i denna studie. Vi 

upplever därför att vår tidigare kännedom om många av författarna inom 

forskningsområdet har förenklat vår sökning och medfört att vi vetat att flertalet är 

ansedda forskare. Självklart har dock även några, för oss, okända forskare använts i 

denna uppsats, mestadels i slutskedet av analysen då vi behövde komplettera med 

ytterligare forskning, vilken vi gärna såg var relativt ny. Användandet av dessa, för oss, 

okända forskare kan därför kritiseras. Vi har dock som nämnts noga förhållit oss till det 

kriteriet att all använd forskning ska vara fackgranskad.  

  

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Solomon%2c+Michael+R.+&vl(2951191UI0)=creator&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Surprenant%2c+Carol+&vl(2951191UI0)=creator&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel presenteras teorier rörande tjänstemötet och mer ingående rollerna i 

mötet. Därefter behandlas tjänstemötet som präglas av att kunden beter sig 

dysfunktionellt. Vi kommer att beskriva vilka taktiker kundkontaktpersonalen använder 

sig av för att hantera kunder som de uppfattar beter sig illa och även vilka strategier 

som råder bland ledning för att underlätta för kundkontaktpersonal i deras hantering av 

dysfunktionella kundbeteenden. 

 

3.1   Tjänstemötet   
Inom forskningen har tjänstemötet bland annat kommit att kallas sanningens ögonblick 

och syftar till det tillfället då kunden och tjänsteleverantören interagerar med varandra 

(Normann, 2011, s. 29). Vidare menar Normann att mötets utfall helt och hållet ligger i 

händerna på de personer som samspelar med varandra i mötet, där 

kundkontaktpersonalens förmåga att agera med kunden och hur denne beter sig sätts på 

prov. Som vi tolkar det har alltså kundkontaktpersonalen en relativt ansvarsfull roll, där 

denne behöver förlita sig på sina erfarenheter och sin kunskap i mötet med kunden. 

 

Att tjänstemötet är en väsentlig del i företags verksamhet ser vi också att en stor del att 

forskningen redogjort för. Bland annat visar forskning att ett tjänstemöte är ett tillfälle 

att stärka företagets varumärke, genom att personalen i tjänstemötet har möjlighet att 

påverka kundens uppfattning om varumärket och således företaget i stort (Sirianni, 

Bitner, Brown & Mandel, 2013, s. 119). Vi tolkar således att det är av hela företagets 

intresse att uppmärksamma tjänstemötet och prioritera kundkontaktpersonalen, eftersom 

de har en betydande roll för hur företagets service uppfattas av kund. Digitala 

kommunikationskanaler, såsom telefon, mail och digitala medier, har dessutom gjort 

företagen allt mer tillgängliga för sina kunder, vilket medfört att kontakten mellan 

företag och kund möjliggjorts än mer (Seck & Philippe, 2013, s. 565). Denna utveckling 

kan ses som positiv ur tillgänglighetssynpunkt och även ett sätt för företagen att på ett 

enklare sätt erbjuda tjänster till kunderna. En annan aspekt i detta kan emellertid även 

vara att kraven på kundkontaktpersonalen ökar i och med att de i regel har i uppgift att 

bemöta kunder genom flera olika kommunikationskanaler. När kunderna enkelt kan 

interagera med företaget, ser vi det också som sannolikt att kundkontaktpersonalen får 

allt större antal kunder att bemöta. I takt med denna utveckling kan det därför diskuteras 

om vilka förutsättningar som kan influera kundkontaktpersonalen för att hantera 

tjänstemöten, däribland de som uppfattas som dysfunktionella, oavsett via vilken 

kommunikationskanal de sker. 

 

Tjänstemötet har inom forskningen även blivit jämfört med ett scenframträdande på en 

teater, där samspelet mellan mänsklig samverkan och fysisk miljö har en betydande roll 

för utfallet (Grove & Fisk, 1992, s. 455-456). I detta framträdande utgör personalen i 

kundkontakt skådespelarna på scenen och publiken utgörs av kunden (Grove & Fisk, 

1992, s 457). Med denna parallell menar forskarna att både skådespelarna och publiken, 

spelar en roll för att påverka utfallet. Det finns också personal bakom kulisserna som 

har som uppgift att stödja skådespelarna på scen, vilket enligt forskningen liknas vid 

ledningen (Grove & Fisk, 1992, s 457). Vad vi menar tydliggörs genom jämförelsen 

med en teaterföreställning, är hur kundkontaktpersonal, ledningen, interna processer och 

kunder, det vill säga samtliga roller, behöver samspela med varandra för att resultatet 

ska bli önskvärt för alla inblandade. Grove & Fisk (1992, s. 457) menar att alla ska 
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verka som ett lag och stödja varandra. I linje med denna gestaltning kommer de två 

rollerna i tjänstemötet presenteras ytterligare, där vi börjar med kundkontaktpersonalen. 

 

3.1.1 Kundkontaktpersonalens roll i tjänstemötet   
Som vi nämnde ovan är en del i kundkontaktens roll att vara företagets ansikte utåt, och 

således besitter denne en roll i att representera varumärket gentemot kunden. I relation 

till detta är det viktigt att även komma ihåg att i kundkontaktpersonalens vardagliga 

uppgifter inkluderar bland annat att bemöta kunder när felaktigheter inträffat, varpå 

deras hantering kan påverka om kunderna blir nöjda eller missnöjda (Bitner et al., 1994, 

s. 94). Vi ser därmed rollen som kundkontaktpersonal oerhört ansvarsfull och vissa 

gånger även utsatt. Fortsättningsvis ska personalen i tjänstemötet också gärna överträffa 

kundens förväntningar på tjänstemötet (Bitner et al., 1990, s. 75). Än en gång påvisas 

kraven på kundkontaktpersonalen, där erfarenhet belyses som en fördelaktig del av 

Echeverri et al. (2012, s. 439) för att avväga vilka konsekvenser ett visst handlande kan 

få och således vilken hantering som är väsentlig. Vi ser samtidigt att det ställer krav på 

en fungerande organisation som stödjer personalen i dessa tillfällen. Detta menar vi kan 

relateras till den teaterföreställning vi precis beskrivit, där alla delar är väsentliga.  

 

Vi anser att det även är väsentligt att visa hur forskning menar att 

kundkontaktpersonalen själva uppfattar och tolkar sin roll i tjänstemötet. Forskning 

visar att kundkontaktpersonal ser olika på sin roll, där tre olika tolkningar har 

konstaterats (Mascio, 2010, s. 63). En av tolkningarna bland kundkontaktpersonal 

innebär att de uppfattar att deras roll är att serva kunderna så att de får vad de önskar, 

andra anser att sin roll är att uppnå företagets försäljningsmål och den tredje tolkningen 

innebär att personalen gemensamt med kunden ska verka för att skapa en god relation 

och arbeta för att lösa dennes problem (Mascio, 2010, s. 67). Det vi anser vara intressant 

med dessa tolkningar är att det framgår hur olika kundkontaktpersonal kan se på sin roll 

i tjänstemötet, där det endast är en av tolkningarna som även påpekar kundens roll i 

mötet. Genom att belysa detta, kan det relateras till vår undersökning för att se vad 

skadereglerarna har för syn på deras roll i mötet och om denna är liknande med 

chefernas syn. Vidare kan det också diskuteras om kundkontaktpersonal reagerar olika 

på kunder som beter sig illa, beroende på vad kundkontaktpersonalen själva anser att 

deras roll i mötet är, men också vilken roll de anser att kunden har. 

 

3.1.2 Kundens roll i tjänstemötet   
Utöver synen på att kunden ska jämföras med en publik på en teaterföreställning som 

nämnts ovan, har ett synsätt kallat Service-Dominant logic (Vargo & Lusch, 2004) 

presenterats inom forskningen. Service-Dominant logic speglar en förändring från fokus 

på produkten och den transaktion som sker, till en mer tjänstepräglad syn där relationen 

och tjänsten i sig är i centrum (Vargo & Lusch, 2004, s. 2). Detta menar vi visar på att 

relationen i tjänstemötet mellan kunden och personalen också tagit allt större plats i 

forskningen. Tjänstemötet präglas i detta synsätt av att båda tillsammans aktivt bidrar i 

interaktionen för att utfallet ska bli lyckat (Edvardsson, Tronvoll & Grubers, 2011, s. 

334). Utifrån detta synsätt kan det diskuteras kring om kunden också har en viktig roll i 

tjänstemötet, då ansvaret för tjänstemötet vilar på alla som deltar i det. I linje med detta 

hävdar Vargo & Lusch (2004, s. 12) vidare att kunden är en medskapare i tjänsten, 

något som de benämner som co-producer, vilket ytterligare stödjer resonemanget om att 

kunden besitter en väsentlig roll. Edvardsson et al. (2011, s. 337) redogör emellertid för 

att de enskilda individernas behov, preferenser och värderingar påverkar hur de 

samverkar med varandra under tjänstemötet och hur de ser på sin roll i mötet. Vi ser att 
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detta kan vara en aspekt som kan försvåra i kundens och personalens utbyte med 

varandra, där de båda parterna kan ha olika syn på hur man bör bete sig gentemot den 

andre på grund av exempelvis olika bakgrund eller utgångslägen. Det kan diskuteras 

huruvida båda parter har ett ansvar att trots sin bakgrund och de normer man lever efter, 

visa respekt för den andre i mötet. När kunden varit i kontakt med företaget, lär den sig 

emellertid hur företaget förväntar sig och vill att denne ska bete sig (Grove & Fisk, 

1992 s. 459), samt hur kunden ska se på sin roll som medskapare (co-producer) i 

tjänsten (Edvardsson et al., 2011, s. 337). Vi ser att detta kan vara en intressant aspekt i 

förhållande till dysfunktionella kundbeteenden, där möjligtvis kunden kan lära sig i 

kontakt med företaget vilket beteende som är acceptabelt och inte hos just detta företag, 

om hanteringen från kundkontaktspersonalen är konsekvent.  

 

3.2 Dysfunktionella kundbeteenden   
Som diskuterats under problembakgrunden, är försäkringsbranschen en relativt 

outforskad kontext inom ämnet dysfunktionella kundbeteenden, varav denna form av 

kundbeteende inom branschen inte kan sägas vara helt definierade. Däremot har det sätt 

som kunder som beter sig illa kunnat beskrivas i andra branscher och exempelvis en 

studie inom hotell-, restaurang-, och flygbolagsbranschen (Bitner et al., 1994) har tagit 

fram fyra olika kategorier av dysfunktionellt kundbeteende. Anledningen till varför det 

specifikt är kategorierna från Bitner et al. som lyfts fram är för att vi ser artikelns 335 

citeringar i övrig forskning som ett tecken på att den är trovärdig, samt att dessa 

kategorier även används i forskning av Harris & Reynolds (2003, s. 145), vilka enligt 

oss kan ses som pionjärer inom området dysfunktionella kundbeteenden.  

 

Med ambitionen att förtydliga ytterligare om vad som kan uppfattas som ett 

dysfunktionellt kundbeteende har vi därför för avsikt att belysa några av de beteenden 

som betonats inom hotell-, restaurang-, och flygbolagsbranschen. Bitner et al. (1994, s. 

97-98) lyfter fram 377 incidenter i interaktionen där kundkontaktpersonalen upplevt att 

kunderna varit missnöjda. Missnöjet delades vidare in i grupper varpå en av grupperna 

då rubricerades till ”problem customer behavior”, som innefattade de fyra nedan 

följande kategorierna: 

 

1) Berusning – Då kunden är märkbart berusad och av den anledningen försvårar 

processen av tjänstemötet.  

2) Verbal eller fysisk misshandel – Då kunden verbalt eller fysiskt angriper personalen 

eller andra kunder.  

3) Inte följa lagar eller regler satta av företaget – Då kunden väljer att inte ta hänsyn 

till lagar och regler. 

4) Icke samarbetsvilliga kunder – Då kunder är ovilliga att tillmötesgå personalen och 

istället sätter upp motstånd eller ställer orimliga krav.  

 

Vi ser risken att alla dessa fyra dysfunktionella kundbeteenden kan förekomma inom 

branscher där kunder exempelvis serveras alkohol och där de möter personal både 

fysiskt och via andra kanaler. Redan här är det dock en märkbar skillnad mellan vår 

vada studiekontext, där berusning inte kan relateras till försäkringsbranschen på samma 

sätt, eftersom alkohol inte är en del i tjänsten då den inte erbjuds som i 

restaurangbranschen. Därigenom vill vi poängtera att kategorierna inte nödvändigtvis 

behöver representera alla branscher, utan att de kan användas i vår studie genom att 

fylla en grundförståelse för hur ett dysfunktionellt kundbeteende kan se ut i vissa 
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branscher, för att de sedan kan sättas i relation till våra respondenters uppfattning av 

dysfunktionellt kundbeteende.  

 

3.2.1 Personalens taktiker för hantering av dysfunktionellt kundbeteende 
Kundens beteende kan många gånger vara en källa för frustration eller till och med ilska 

för personalen i tjänstemötet (Reynolds & Harris, 2006, s. 104). Av denna anledning ser 

vi risken att det i vissa situationer kan vara svårt för personalen att bortse från sina egna 

känslor och bemöta en kund som beter sig illa på ett rationellt sätt. Forskning visar att 

det som styr hur personalen agerar då kunden beter sig illa och vilka egna taktiker de 

anammar till stor del styrs av de känslor som rörs upp i tjänstemötet (Echeverri et al., 

2012, s. 428). Vidare hävdar Echeverri et al. (2012, s. 434) att en insyn i 

kundkontaktpersonalens underförstådda kunskaper, alltså kunskaper grundade i tidigare 

erfarenheter eller egna förmågor, också är viktiga för att genom dessa få en förståelse 

för varför personalen handlar som de gör i dessa utsatta situationer. En intressant aspekt 

som kan diskuteras utifrån personalens agerande i dessa situationer är huruvida 

hanteringen av ett dysfunktionellt tjänstemöte kan bli inkonsekvent från företaget men 

också hur personalens erfarenhet spelar in i hanteringen. Echeverri et al. (2012, s. 435-

436) beskriver vidare att kundkontaktpersonal vid vissa tillfällen agerar rent 

rutinmässigt, vilket ibland innebär att de exempelvis lägger på luren utan att lösa 

problemet, eller börjar argumentera med kunden. Vidare är också en använd taktik att 

hänvisa till regelverk för att på så sätt undvika personliga påhopp och därmed försvara 

sig själv (Echeverri et al., 2012, s. 436). 

 

Som vi tidigare nämnt har forskning av Reynolds och Harris (2006) syftat till att 

identifiera vilka taktiker som anammas av personal med kundkontakt i 

restaurangbranschen, vilket således innebär serveringspersonal. Denna bransch är känd 

för tuffa arbetsförhållanden med flertalet tjänstemöten under ett arbetspass och även att 

kunder i vissa fall kan vara påverkade av alkohol som i sin tur kan påverka kundens 

beteende. Efter intervjuer med 64 personer, både inom kundkontakt såväl som personal 

i ledningspositioner, framgick det att endast ett fåtal av personalen i servering fått 

riktlinjer från ledningen om hur de bör hantera ett dysfunktionellt kundbeteende, där de 

blev tillsagda att helt enkelt sympatisera med kunden (Reynolds & Harris, 2006, s. 97). 

På grund av denna vaga hanteringsteknik visade det sig att personalen istället tagit fram 

egna taktiker som de använde sig av då de bemöttes med dysfunktionellt kundbeteende, 

något som kunde kategoriseras in i före, under och efter tjänstemötet (Reynolds & 

Harris, 2006, s. 99). De identifierade taktikerna kundkontaktpersonalen anammar 

påvisar att personalen kliver in i en helt annan roll än den de har privat, för att på så sätt 

skydda sig själv (Reynolds & Harris, 2006, s. 107). Före ett arbetspass angav 

personalen, förutom mental förberedelse, även att flertalet brukar både alkohol och 

nikotin innan arbetsdagens början (Reynolds & Harris, 2006, s. 99). Forskarna visar 

vidare att även de som inte rökte eller drack alkohol till vardags angav att det är ett sätt 

för dem att stålsätta nerverna för de eventuella konflikter som kan uppstå under ett 

arbetspass. Dessa medel serveringspersonalen använder sig av, menar vi återigen visar 

på att dysfunktionella kundbeteenden kan ses som ett samhällsproblem. 

 

Att ignorera det dysfunktionella kundbeteendet och således att låtsas att allt är som 

vanligt visade sig också vara en använd taktik under tjänstemötet (Reynolds & Harris, 

2006, s. 101). Tvärtemot denna taktik visar forskarna också att kunder som beter sig illa 

i vissa fall blir belönade av kundkontaktpersonalen genom att bli erbjudna ytterligare 

service för att på så sätt motverka att kundens beteende eskalerar (Reynolds & Harris, 
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2006, s. 101-102). Echeverri et al. (2012, s. 436) fann även de att kundkontaktpersonal 

ofta ignorerar kundens negativa beteende snarare än att försöka lösa problemet. Av 

dessa taktiker att döma ser vi anledning att undersöka hur olika förutsättningar kan 

underlätta för kundkontaktpersonalens hantering av det som de uppfattar vara 

dysfunktionella kundbeteenden och således ge personalen ett hanteringssätt till det 

negativa kundbeteendet snarare än att ignorera det och lämna det olöst. 

 

Ytterligare en aspekt i kundkontaktpersonalens hantering av dysfunktionellt 

kundbeteende var att de kliver in i ett onaturligt känslomässigt läge för att väga upp den 

egentliga, ett verktyg som kallas emotional labor (Reynolds & Harris, 2006, s. 102). 

Emotional labor är en taktik som ofta används av personal, speciellt i kundkontakt, där 

de helt sonika pressar undan eventuella känslor av ilska eller frustration för att istället 

beter sig överdrivet trevligt gentemot den kund som visar ett dysfunktionellt beteende 

(Hochschild, 2003, s. 132; Harris & Reynolds, 2003, s. 150). Till skillnad från de 

tidigare nämnda taktikerna där kundens beteende ignorerades och problemet inte 

adresserades, ser vi snarare att denna metod är mer destruktiv för personalen och att det 

kan diskuteras om påfrestningen blir större i längden då de ständigt måste bortse från 

sina egna känslor. Med detta menar vi inte att personalen ska få behörighet att agera ut 

sin frustration mot kunden som beter sig illa. Vi är medvetna om att personalen många 

gånger måste bortse från sina egna känslor vid mötet med andra människor, men vi ser 

dock risken för en negativ påverkan på personalens hälsa och välbefinnande att ständigt 

behöva bortse från sina känslor. 

 

I stadiet efter mötet mellan personalen och kunden som betett sig illa, visar även 

forskning vissa taktiker som använts av personalen för att, i efterhand, kunna hantera de 

känslor och frustrationer som uppstått (Reynolds & Harris, 2006, s. 104). Det 

förekommer i vissa lägen att personalen söker hämnd på kunderna som de uppfattat 

betett sig illa, något som både kunde ske impulsivt, men även vara utarbetade planer 

(Reynolds & Harris, 2006, s. 105). Att personalen ofta vänder sig till destruktivt 

beteende, såsom alkohol eller hämnd, för att dämpa sin frustration menar vi lägger 

ytterligare vikt vid att belysa denna problematik för personalen i kundkontakt och för 

samhället i stort. Genom forskningen ser vi således att flertalet taktiker som personalen 

själva anammar ofta, på ett eller annat sätt, är destruktiva antingen för personalen själv 

eller för företaget i stort. Att diskutera händelser med kollegor inom företaget, som har 

en unik förståelse för situationen, var ännu ett sätt för personalen att i efterhand bearbeta 

situationen (Reynolds & Harris, 2006, s. 104-105). Att ta hjälp av andra visade även 

Echeverri et al. (2012, s. 437) vara en taktik i deras studerade kontext, genom att 

kundkontaktpersonal vidarebefordrar kunden som beter sig dysfunktionellt till någon 

annan på företaget.  

 

Forskning visar även att kundkontaktpersonal söker rättvisa efter, eller under, möten 

med kunder som beter sig illa (Gong et al., 2013, s. 104). Med detta menar forskarna 

vidare att personalen som bemöter dysfunktionellt kundbeteende söker stöd hos 

ledningen. Utan riktlinjer för hur personalen ska hantera dysfunktionellt kundbeteende 

blir de egna taktiker som används, utöver att personalen i vissa fall bortgår från sina 

egna värderingar, också långsiktigt olönsamma för företaget (Reynolds & Harris, 2006, 

s. 106). Vidare, i relation till de teorier vi tidigare nämnt rörande sanningens ögonblick, 

menar vi att tillfället att visa vad företaget går för och göra kunden nöjd mycket väl kan 

uppstå i ett tjänstemöte där kunden uppvisar ett dysfunktionellt beteende. Det kan därför 
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diskuteras om dessa ögonblick kan tas tillvara på och möjligheten kan ges för att 

personalen ska känna sig bekväma i situationen och samtidigt även göra kunden nöjd.  

 

3.2.2 Ledningens strategier   
Trots att forskning presenterar hur vanligt förekommande dysfunktionella 

kundbeteenden är, har strategier från ledningen för att hjälpa sina medarbetare att 

hantera detta ännu inte tagit stor plats i forskningen (Harris & Daunt, 2013, s. 281-282). 

Ledningen är emellertid så gott som tvungen att vidta åtgärder för att hjälpa sin 

kundkontaktpersonal med problemet att hantera dysfunktionella kundbeteenden för att 

framförallt minska stress bland personalen enligt Gong et al., (2014, s. 111). Vidare 

menar samma författare att den minskade stressen då medför mer belåtna och lojala 

medarbetare. Harris & Daunt (2013, s. 287-289) presenterar ett antal strategier som 

använts av ledning, vilka har för avsikt att underlätta hanteringen av dysfunktionella 

kundbeteenden för kundkontaktpersonal. Den första strategin handlar om vikten av att 

rekrytera personal med kundkontakt som har den personligheten som klarar av att 

bemöta kunder som beter sig illa (Harris & Daunt, 2013, s. 288). De egenskaper som 

enligt samma författare är önskvärda hos kundkontaktpersonalen, är framförallt ett gott 

självförtroende och förmågan att uttrycka sig verbalt. Vi menar dock att det samtidigt 

kan diskuteras huruvida även okänsliga individer, som inte tar åt sig personligen i mötet 

med dysfunktionellt kundbeteende, ändå kan bli påverkade av kontinuerliga 

dysfunktionella kundbeteenden. I längden förmodar vi att det kan bli utmattande, samt 

påverka både hälsan och arbetsinsatsen även hos dessa.  

 

Ytterligare en strategi använd av ledning är träning i olika former för 

kundkontaktpersonalen med syftet att förbättra deras förmåga att bemöta kunden i 

tjänstemötet (Harris & Daunt, 2013, s. 288). Träningen inkluderar enligt forskarna att 

öva tjänstemöten genom rollspel, det vill säga när det inte är skarpt läge med kunden. 

Den sortens tjänstemöten som ska iscensättas och övas på är enligt forskarna framförallt 

sådana där kunden beter sig illa eller missförstånd uppstått.  I vår studie ser vi det som 

intressant att se om någon slags träning på tjänstemöten är förekommande inom 

studiekontexten. Det kan även diskuteras om denna strategi kan vara allt mer nödvändig 

när företaget gjort nyanställningar, för att tydliggöra för dessa medarbetare redan från 

start hur de förväntas bemöta kunder som beter sig illa. Vidare kan denna strategi sättas 

i relation till det vi påvisade ovan om att Grove & Fisk (1992) konstaterat att kunder lär 

sig hur de ska bete sig under sin kontakt med företaget. Om kundkontaktpersonalen 

tillåts träna på tjänstemöten kan det diskuteras huruvida det kan möjliggöra ett 

konsekvent arbetssätt gentemot kunderna, där många då med tiden kan lära sig hur de 

förväntas bete sig mot kundkontaktpersonalen och vilket beteende företaget därmed 

accepterar. Vidare visar forskningen att det framförallt är chefer som arbetar relativt 

nära kunder, som bättre lyckas anordna verklighetstrogna övningar (Harris & Daunt, 

2013, s. 288). Med det menar forskarna att de använder sig av övningar som även 

speglar det faktumet att kunderna inte alltid beter sig efter normen. Fortsättningsvis 

påpekar forskarna att det även visat sig att det i större organisationer mer ofta övas på 

att bemöta kunder som beter sig illa, till skillnad från mindre företag där dysfunktionella 

beteenden då mer sällan togs hänsyn till i träningssammanhang. Specifika riktlinjer i 

organisationen för vilka kundbeteenden som inte ska accepteras, visade sig finnas hos 

de flesta av företagen i studien gjord av dessa forskare, men däremot endast i en mer 

informell form. Formella riktlinjer var däremot sällsynta enligt forskarna och åsikterna 

kring vilka kundbeteenden som ska accepteras och inte, varierade både mellan 

företagen, men även internt. 
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Vidare menar forskarna också att träningen inkluderar diskussioner angående emotional 

labor med personalen, samt diskussioner kring hur man som kundkontaktpersonal på 

bästa sätt kan resonera med kunden (Harris & Daunt, 2013, s. 288). Ännu en 

ledningsstrategi som presenteras av Harris & Daunt (2013, s. 289) innefattar också 

diskussioner mellan varandra, där både ledning och kundkontaktpersonal, formellt och 

informellt, diskuterar händelser. På samma linje är Gong et al. (2014, s. 112) som menar 

att social support såsom handledning är något som ska erbjudas till medarbetarna med 

kundkontakt.  

 

Ett annat strategiskt tillvägagångssätt har också visat sig vara att företag kan förändra 

miljön där tjänstemötet äger rum (Harris & Daunt, 2013, s. 289). Den fysiska miljön på 

företaget, även benämnt Servicescape (tjänstelandskap), har nämligen inverkan på både 

personal och kunder (Bitner, 1992, s. 67). Tjänstelandskapet kan provocera fram vissa 

känslor (Bitner, 1992, s. 62) och påverka interaktioner mellan människor (Bitner, 1992, 

s. 61). Ett genomarbetat utformande av tjänstelandskapet menar Bitner (1992, s. 67) 

vidare kan bidra till att företaget upplevs tilltalande för kundens sida, men också att 

uppmuntra sociala interaktioner internt. Huruvida tjänstelandskapet skapar 

förutsättningar för just hantering av dysfunktionella kundbeteenden i vår studiekontext, 

ser vi är av intresse att ta del av.  

 

Ytterligare en strategi som används från ledningen innebär att uppmuntra 

kundkontaktpersonalen genom att ge extra lön till dem som blir utsatta för 

dysfunktionella kundbeteenden, samt att alternera arbetstiderna i den mån det går 

(Harris & Daunt, 2013, s. 288-289). Då denna strategi var förekommande enligt 

forskningen ansåg vi det viktigt att belysa, men däremot ser vi att det kan diskuteras om 

ekonomisk uppmuntran är ett bra sätt för att skapa förutsättningar som kan prägla 

hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden, eller mer ett kortsiktigt sätt att bortse 

från problemen som det faktiskt kan orsaka. Förutom denna ekonomiska belöning 

visade det sig att även en annan form av uppmuntran till personalen används, vilket är 

att ledningen berömmer dem och talar om för dem att de gjort ett bra arbete (Harris & 

Daunt, 2013, s. 288-289).  Fortsättningsvis påstår också Gong et al. (2014, s. 112) att 

belöning till kundkontaktpersonal som blir utsatta för dysfunktionellt kundbeteende är 

en viktig faktor för att de ska uppleva en rättvis behandling ifrån företagets sida. Vidare 

menar författarna att ledningen kontinuerligt behöver prata med sin 

kundkontaktpersonal för att veta vad de anser vara en rättvis belöning. Vi kan därmed 

konstatera att det utöver Harris & Daunt (2013) ovan, även är fler forskare som påvisar 

belöning som ledningsstrategi. 

 

Ännu en strategi innebär att sammansätta medarbetarna i olika arbetsgrupper med syftet 

att stödja varandra när de blir utsatta för dysfunktionella kundbeteenden (Harris & 

Daunt, 2013, s. 289). Det tolkar vi som att det finns möjlighet att använda medarbetare 

för att stödja varandra för att kunna ge varandra råd, stöd och beröm. Forskning har 

nämligen också visat att lagarbete kan vara till fördel för företagen i och med det 

faktumet att både servicekvaliteten och tillfredsställelsen hos de anställda kan öka om 

gruppen är väl sammansatt (Sheng, Tian & Chen, 2010, s. 1298). Vidare har man sett att 

när människor arbetar i grupp och får stöd ifrån gruppmedlemmarna engagerar de sig i 

arbetet i högre grad (Sheng et al., 2010, s. 1304-1305). Vi ser ett tämligen stort intresse i 

att undersöka om denna strategi, med syftet att stödja varandra och tillsammans 

resonera kring möjliga strategier, används inom vår studiekontext. 
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Bland andra Gong et al. (2014, s. 112) och Bitner et al (1990, s. 82) hävdar att företaget 

ska präglas av empowerment. I ett företagssammanhang innebär detta att medarbetarna 

ges större handlingsfrihet och får i högre grad medverka i beslutsfattandet på företaget 

(Johnson, 1994, s. 18). Detta betyder också att personal ges ansvar att självständigt 

agera och tänka mer fritt för att lösa problem, medan ledning tar en mer stöttande och 

assisterande roll (Johnson, 1994, s. 18-19). Vi ser användandet av empowerment som en 

övergripande strategi från ledning för att skapa en företagsmiljö där de förlitar sig på 

kundkontaktpersonalen och deras förmåga att hantera dysfunktionella kundbeteenden på 

ett lämpligt sätt, utifrån riktlinjer kan behöva finnas till hands som stöd. Utöver detta 

har det även visat sig att empowerment bland kundkontaktpersonalen minskar risken för 

utbrändhet bland dem (Ben-Zur & Yagil, 2005, s. 92). Vidare menar Ben-Zur & Yagil, 

(2005, s. 85) att när medarbetarna ges möjlighet att ta egna beslut och får större 

handlingsfrihet, skapas en uppfattning bland dem att företaget står bakom dem i de 

tillfällen då de behöver handskas med kunder som beter sig illa. Relaterat till vår studie 

ser vi därmed att vi bör analysera huruvida empowerment tillämpas i företaget och 

därmed hur pass stor handlingsfrihet kundkontaktpersonalen upplever att de har, samt 

hur stor handlingsfrihet ledningen uppfattar att de ger dem. 

 

Slutligen presenterar Gong et al., (2014, s. 112) en strategi som är en mer skarp sådan. 

Denna innebär enligt forskarna att företag kan vägra ge service till kunder som 

fortlöpande beter sig illa gentemot personalen i tjänstemötet, varpå forskarna menar att 

tydliga grundprinciper för detta ifrån ledning kan minimera risken att 

kundkontaktpersonalen utsätts för dysfunktionella kundbeteenden. I relation till denna 

strategi menar vi att det kan diskuteras hur pass viktigt det är att riktlinjerna är helt 

tydliga för all kundkontaktpersonal, så de vet när och hur de är tillåtna att neka kunder 

service. 

 

3.2.3 Påverkan på personal och samhällsproblematik 
För att ytterligare belysa vikten av en fungerande hantering av ett dysfunktionellt 

kundbeteende, ser vi det även som nödvändigt att visa på forskningen gjord för att visa 

konsekvenserna från ett dysfunktionellt kundbeteende. Flertalet forskare (Harris & 

Reynolds, 2003; Fullerton & Punj, 1993, 2004) tar bland annat upp den monetära 

kostnaden av fysisk vandalisering eller stöld, gjord av kunder som beter sig illa. Denna 

problematik ämnar vi dock inte att belysa ytterligare då vi istället vill belysa den 

psykiska och fysiska påverkan som ett dysfunktionellt kundbeteende medför på den 

personal som sitter i tjänstemötet. Personal som ofta kommer i kontakt med 

dysfunktionellt kundbeteende uppvisar bland annat en minskad motivation att utföra 

sina arbetsuppgifter (Harris & Reynolds, 2003, s. 151). Den minskade motivationen ser 

vi som ännu en indikator på att det är viktigt att angripa problemet. 

 

Flera forskare har belyst kopplingen mellan mötet med dysfunktionellt kundbeteende 

och den psykiska såväl som den fysiska påfrestningen för kundkontaktpersonalen 

(Fullerton & Punj, 2004; Grandey et al., 2004; Harris & Reynolds 2003; Reynolds & 

Harris 2006).  Det har visat sig att om kundkontaktpersonalen ofta får utstå 

dysfunktionella kundbeteenden, är det en bidragande faktor till långvariga psykiska 

problem på arbetsplatsen (Harris & Reynolds, 2003, s. 149). Vi ser även kopplingen till 

den forskningen vi tidigare nämnde från Reynolds & Harris (2006, s. 99) och brukandet 

av alkohol innan arbetspasset, vilket vi menar tyder på att kunder som beter sig illa har 

en tydlig negativ psykisk inverkan på kundkontaktpersonalen, vilket i sin tur kan 
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påverka personalens välmående under en lång tid. En stor del av stressen och den 

psykiska påfrestningen kundkontaktpersonalen upplever härstammar från att behöva 

trycka undan känslor och sin personlighet för att istället visa upp ett neutralt beteende 

gentemot kunden (Harris & Daunt, 2013, s. 285). Den psykiska påfrestningen som 

kundkontaktpersonalen upplever har en stark koppling till att personalen i sin tur känner 

en stor del frustration och missnöje på sin arbetsplats (Harris & Daunt, 2013, s. 286). 

Denna källa till missnöje har också visat att möten med kunder som beter sig illa, i 

längden även är en betydande faktor till varför personal säger upp sig (Fullerton & Punj, 

2004, s. 1244; Grandey et al., 2004, s. 402) 

 

Att som kundkontaktpersonal utsättas för dysfunktionella kundbeteenden, kanske till 

och med flera gånger dagligen, anser vi kan komma att påverka personalens upplevelse 

av arbetsmiljön. I arbetsmiljölagen (1977:1160) behandlas inte bara den fysiska 

ohälsan, utan även den psykiska. Där kan det bland annat noteras att ”… arbetsinnehåll 

skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar 

som kan medföra ohälsa eller olycksfall” (Notisum, 2 kap 1§). Forskningen har som 

nämnts visat att dysfunktionellt kundbeteende har negativ inverkan på 

kundkontaktpersonalens hälsa i och med det faktumet att de rent av kan bli utbrända. 

Det kan därför diskuteras om dysfunktionella kundbeteenden gentemot 

kundkontaktpersonal bör uppmärksammas ytterligare på arbetsplatsen, för att undvika 

den psykiska påfrestningen för kundkontaktpersonalen. Vidare kan det diskuteras om 

problemet bör tas i beaktning i samma grad som andra aspekter inom arbetsmiljön 

uppmärksammas. Att helt ändra arbetsinnehållet så att kundkontaktpersonalen slipper 

de dysfunktionella kundbeteendena och därmed ohälsan förenligt med dessa, är kanske 

inte rimligt eller möjligt, men vi ser det nödvändigt att undersöka om dysfunktionella 

kundbeteenden åtminstone kan underlättas genom att skapa de förutsättningar som 

krävs för att underlätta i hanteringen och således kunna förebygga psykisk ohälsa. 

 

3.2.4 Påverkan på organisationen i stort 
Förutom att dysfunktionellt kundbeteende har en negativ inverkan på personalens 

välmående ser vi också en anledning att belysa hur kunder som beter sig dysfunktionellt 

också påverkar företaget i stort. Den negativa effekten som dysfunktionella 

kundbeteenden för med sig, kan nämligen också bidra till ökade utgifter för företagen 

genom nedlagd tid och resurser (Harris & Daunt, 2013, s. 290). Vidare menar 

författarna också att arbetsmoralen kan bli försämrad bland personalen, vilket kan 

påverka företaget negativt ekonomiskt sett. Så förutom att kundkontaktpersonalens 

personliga hälsa påverkas vill vi även belysa den finansiella påverkan som 

dysfunktionellt kundbeteende har. 

 

Harris & Reynolds (2003, s. 154) belyser detta problem och hänvisar till både direkta 

och indirekta kostnader som dysfunktionellt kundbeteende ger företaget. De indirekta 

kostnaderna som uppstår är i form av den tid och energi som läggs av 

kundkontaktpersonalen på att hantera dysfunktionellt kundbeteende (Harris & 

Reynolds, 2003, s. 155). Vidare menar forskarna att den energi flertalet av personalen 

inom kundkontakt lägger ner på att själva hantera dysfunktionellt kundbeteende, i 

längden även påverkar hanteringen av övriga kunder. Ett bra bemötande från 

kundkontaktpersonalen är en av huvudaspekterna som styr det slutgiltiga utfallet av hur 

tjänsten uppfattas av kunden (Bitner et al., 1990, s. 72). Med detta i åtanke, ser vi 

därmed att företagets långsiktiga lönsamhet kan påverkas negativt av att flertalet andra 

tjänstemöten potentiellt kan påverkas genom att kundkontaktpersonalens motivation och 
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energi inte räcker för att ge andra kunder ett gott bemötande.  De direkta kostnaderna är 

mer precisa och konkreta i relation till företaget och även tjänstemötet. Kostnader som 

uppstår genom vandalisering, kompensation som egentligen inte är befogad, eller 

försäkringsbedrägeri är några exempel på dessa direkta kostnader som uppstår i 

samband med dysfunktionellt kundbeteende (Harris & Reynolds, 2003, s. 155). Således 

visar forskarna att det också finns en negativ påverkan på företagets lönsamhet och 

effektivitet kopplat till dysfunktionellt kundbeteende. 

 

3.3 Sammanfattning av teori 
Innan vi lämnar teorikapitlet vill vi ge en kort sammanfattning av de centrala teoretiska 

utgångspunkterna och på så sätt redogöra för vad vi anser att läsaren bör ta med sig 

inför vidare läsning. 

  

Teoridelen har gett en beskrivelse av tjänstemötets betydelse för företagen, i och med 

faktumet att det har kommit att kallas sanningens ögonblick och visat sig vara ett 

tillfälle att stärka varumärket. Det kan tydas att teorierna grundats i ett fokus på kunden 

med ett synsätt på att denne alltid beter sig rationellt och logiskt. Däremot har forskning 

också skiftat till ett fokus till att belysa de tjänstemöten där kunden även ibland beter sig 

dysfunktionellt eller utanför normen. Detta innebär en svårighet att hantera för 

framförallt personalen i tjänstemötet, som också visat sig bli påverkade genom stress 

och utbrändhet i somliga branscher. Teorin har redogjort för att personalen därför tagit 

till taktiker för att hantera denna form av tjänstemöten, vilka ibland kan ha varit ett 

resultat för bristande riktlinjer från ledning. Utöver att personalen kan påverkas väldigt 

negativt av kunder som beter sig illa, har teorin även visat att företaget i stort berörs, 

vilket således visat på en samhällsaspekt i detta problem. Teorin presenterar även 

ledarstrategier som används för att stödja och ge förutsättningar för 

kundkontaktpersonalen i dessa lägen, vilka visat sig vara allt ifrån förebyggande träning 

till efterföljande konsultationer. Vi har även tagit del av vetskapen om att 

organisationen ska finnas som en bakomliggande support för de som deltar i 

tjänstemötet. 
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4. STUDIENS UTFÖRANDE 
I detta kapitel ges en beskrivning för hur vi gått tillväga under vår insamling av empiri. 

Vi förklarar metoden som är vald och hur vi tänkt när vi gjort vårt urval och vid 

utformningen av intervjuguiden. I detta kapitel diskuterar vi också de etiska 

förhållningssätt vi haft och hur vi behandlat accessen.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
Givet vår forskningsfråga “hur hanterar kundkontaktpersonalen dysfunktionellt 

kundbeteende då mötet redan innan är präglat av att kunden befinner sig i en utsatt 

situation?” ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst lämpad för att samla empiri. Den 

kvalitativa metoden används för att tillskaffa en mer djupgående informationsgrund till 

ett visst beteende eller fenomen (Bryman, 1997, s. 124), till skillnad från en kvantitativ 

studie, vilken till stor del bygger på att ta fram kvantifierbar och generaliserbar 

information (Bryman, 1997, s. 20). Genom att ha en kvalitativ metod ansåg vi att vi 

kunde få fram mer djupgående information om varför och hur kundkontaktpersonalen 

gör som den gör. Ett delsyfte med studien var också att ”få en uppfattning om vilka 

förutsättningar som influerar hanteringen av tjänstemöten med dysfunktionellt 

kundbeteende”, varpå vi valde att genomföra intervjuer med både skadereglerare såväl 

som med utvalda inom ledningen. Vilka som blev valda till intervju och hur de valdes 

beskrivs mer ingående senare i detta kapitel. 

 

4.1.1 Fallstudie 
I denna studie valde vi att studera dysfunktionellt kundbeteende i tjänstemötet, närmare 

bestämt hur detta hanteras av kundkontaktpersonal. Vårt val föll på att studera detta 

fenomen genom en fallstudie i kontexten av ett försäkringsbolag. En fallstudie ämnar 

undersöka en viss företeelse eller fenomen utifrån ett specifikt exempel eller kontext 

(Adelman, Jenkins & Kemmis, 1983, refererad i Merriam, 1994, s. 58). Tidigt i 

processen med vårt arbete hörde vi av oss till Länsförsäkringar Västernorrland genom 

en personlig kontakt och fick snabbt respons att de ville bistå med sin tid för att vara en 

del av vår undersökning. Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 självstyrda bolag, 

vilka tillsammans är störst på försäkringsmarknaden i Sverige (Länsförsäkringar A, 

2014). Totalt består Länsförsäkringar Västernorrland av fem kontor utspridda i länet 

(Länsförsäkringar A, 2014), men skadereglerarna är stationerade på kontoren i 

Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall.  Företagets kunder består både av både 

privatpersoner, företag och lantbrukare (Länsförsäkringar A, 2014). Skadereglerarna är 

uppdelade i olika avdelningar; Motor-, bygg-, företag- och personskador, samt privat 

egendom. Detta innebär att skadorna varierar allt ifrån en repad eller krockad bil till 

personer som skadat sig mer eller mindre illa. Vidare innebär det att vissa 

skadereglerare endast bemöter privatpersoner och andra endast företag, eller bådadera. 

För att kunna grundligt undersök dysfunktionellt kundbeteende i vår valda kontext 

genomförde vi alltså vår fallstudie på Länsförsäkringar Västernorrland och analyserade 

hur de hanterar och resonerar kring denna problematik. Som vi tidigare nämnde valde vi 

att göra denna fallundersökning genom att hålla intervjuer med skadereglerare såväl 

som ledning, vilket gav oss möjligheten att få en djupare insyn i just vårt specifika 

område. 

 

4.1.2 Intervjuer 
Vad man väljer för metod i sin fallstudie beror just på vad forskaren söker att få reda på 

(Merriam, 1994, s. 46). I vårt val av kvalitativ metod har vi valde att genomföra 
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intervjuer, närmare bestämt öppna intervjuer. En öppen intervju syftar till att samtalet 

mellan forskaren och respondenten inte hårt styrs av bestämda frågor (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 120) och är således en intervjuform som kännetecknas av att det inte 

finns någon standard för hur intervjuerna ska komma att se ut (Saunders et al., 2012, s. 

375). Den variant av öppen intervju vi valde att anamma i vår fallstudie var den 

semistrukturerade intervjun. I användandet av denna form av intervju har forskaren 

utarbetat ett antal teman som denne vill att intervjun ska inkludera, samt förberett några 

övergripande, öppna frågor (Saunders et al., 2012, s. 374). Genom att förbereda oss med 

en intervjuguide kunde vi säkerställa att vi tog upp liknande aspekter och frågor i varje 

intervju, men ändå var vi inte styrda i ett bestämt mönster. Vidare såg vi att vårt val av 

att genomföra öppna intervjuer var förenligt med den hermeneutiska kunskapssynen 

som präglat uppsatsen, eftersom vi önskade att låta respondenten öppet berätta och 

beskriva de olika dimensioner vi frågade om, som vi sedan kunde analysera och jämföra 

med befintlig teori. 

 

Semistrukturerade intervjuer är passande när syftet är att skapa förståelse för orsaker 

bakom beslut som är tagna eller åsikter som personen har (Saunders et al., 2012, s. 378). 

Anledningen till varför vi valde att göra semistrukturerade intervjuer var då vårt syfte 

med fallstudien innebar att bland annat få en förståelse för de förutsättningar som 

påverkar hanteringen för kundkontaktpersonalen, för att sedan kunna ge 

rekommendationer på hur hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden kan 

underlättas. Vi menar att vi genom en semistrukturerad intervju fick möjligheten att få 

en djupare inblick i vad varje enskild respondent hade för åsikter och upplevelser kring 

dysfunktionella kundbeteenden. Vi menar att vi inte skulle kunna få denna insikt om vi 

istället valt att ha en helt strukturerad intervju, eftersom vi inte då skulle haft 

möjligheten att individualisera intervjuerna och gå djupare in på de saker som berörts. 

Saunders et al. (2012, s. 376) menar att man genom en semistrukturerad intervju har 

möjlighet att få svar på frågan varför och inte endast vad och hur. Vi såg således detta 

som möjligheten att få ställa följdfrågor för att få de mer ingående svaren som vi söker. 

Vi önskade således inte att endast få en åsikt om något, utan även få svaren på varför 

respondenten tyckte så, vilket vi insåg att vi inte kunde få svar på genom en kvantitativ 

metod. Vidare valde vi att inte specificera vad vi anser vara ett dysfunktionellt 

kundbeteende för att inte låsa vårt synsätt inför intervjuerna och valde också att undvika 

det vid våra intervjuer. På så sätt lät vi istället skadereglerarna och gruppcheferna delge 

oss deras uppfattning. Då vi förde semistrukturerade intervjuer lät det oss behålla en 

viss typ av kontroll på samtalet, men det lät oss även justera samtalsföljden beroende på 

den informationen vi fick från respondenterna. 

 

En aspekt som forskaren bör ta i beaktning i utförandet av intervjuer är att denne själv 

kan påverka den information som ges från respondenten genom sättet forskaren agerar 

och ställer frågorna (Saunders et al.., 2012, s. 378). Denna påverkan kan vara i form av 

ett specifikt tonläge eller beteende under intervjun och kan enligt Saunders et al. (2012, 

s. 381) leda till något de benämner som ”interviewer bias”.  Vidare menar författarna 

att orsaken till detta är för att forskaren själv har uppfattningar och åsikter om 

studieämnet som kan skina igenom. Även om en kvalitativ undersökning förutsätter 

kontakt människor emellan, så menar vi, in linje med detta, att risken fanns för att vårt 

ställningstagande inom problemet kunde komma att påverka intervjuerna i den 

bemärkelsen att vi skulle råka ställa ledande frågor. Vi försökte därför i största mån 

undvika den sortens frågor och istället ställde dem mer öppna till respondenten. Genom 

att vi fattade beslutet att inte specificera en viss typ av beteende som dysfunktionellt, 
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eller fråga om någon specifik taktik kunde vi hålla oss från att leda in respondenten på 

något förutbestämt spår. Vidare ska inte en fallstudies resultat tolkas som att påvisa en 

helhet inom området det behandlar då det ofta endast behandlar en aspekt inom en 

kontext (Merriam, 1994, s. 47). Vi är som sagt medvetna om att slutsatserna dragna i 

denna uppsats endast är baserade på utsagorna från vårt fallföretag och således i vissa 

aspekter endast speglar den specifika miljön. En vidare diskussion om studiens 

överförbarhet presenteras i slutet. 

 

4.2 Val av respondenter 
Då vår forskningsfråga var att få en djupare förståelse för hur kundkontaktpersonalen 

hanterar dysfunktionellt kundbeteende, såg vi det inledningsvis som nödvändigt att 

fördjupa oss inom en specifik bransch. Genom detta såg vi att vi hade större chans till 

en bättre förståelse och större möjlighet att kunna förklara företeelsen, varpå vi fick 

kontakt med vårt fallföretag; Länsförsäkringar Västernorrland. För att förtydliga den 

urvalsprocess vi gjorde när företaget för fallstudien valdes ut, illustreras den med hjälp 

av nedanstående figur (Figur 1): 

 

Den första nivån av urval som gjorts 

utifrån den övergripande tjänstesektorn är 

val av bransch, vilket beslutades bli 

försäkringsbranschen. Anledningen till att 

försäkringsbranschen valdes som 

studiekontext var för att vi bedömde att 

branschen är präglad av mycket kontakt 

mellan bolaget och kunderna. Vi ansåg 

även den möjligheten att kunderna kan 

befinna sig i en utsatt situation innan de 

hör av sig till försäkringsbolaget som en 

intressant faktor rörande hur det kan 

prägla beteendet från kunden under 

tjänstemötet. Vi såg denna aspekt som 

utmärkande i branschen i jämförelse med 

några av de studier som gjorts inom ämnet dysfunktionella kundbeteenden inom hotell-, 

restaurang-, eller transportbranschen. Utifrån försäkringsbranschen valde vi därefter ut 

Länsförsäkringar Västernorrland. Vi tog kontakt med dem genom att höra av oss till en 

kontakt bland ledningen på företaget som var intresserad att medverka och ge av deras 

tid, samt organisera sina medarbetare till att medverka i undersökningen. Detta betyder 

att vi gjorde ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt Saunders et al. (2012, s. 281) går att 

göra om det är passande för forskningsfrågan. Ännu en anledning till varför detta 

försäkringsbolag enligt oss anses vara relevant för vår undersökning, är för att det är ett 

av de större bolagen i Sverige som därmed också har stor kundkrets och lång erfarenhet 

i branschen. Vi ser ett stort värde i att få en fördjupad kunskap i hur vårt valda företag 

arbetar med dessa frågor som en bidragande del i den fortsatta forskningen inom 

området. 

 

I det tredje steget behövde vi göra ett urval inom försäkringsbolaget och välja ut 

personer för intervjuerna. Vårt syfte med studien är bland annat att få en förståelse för 

vilka förutsättningar som influerar skadereglerarna i hanteringen av dysfunktionellt 

kundbeteende för att vi sedan ska kunna bistå med praktiska rekommendationer rörande 

stöd och riktlinjer för att underlätta under dessa tjänstemöten. Detta betyder att vi var i 

Figur 1. Urvalsmodell 
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behov av att personer från båda sidor medverkade i intervjuerna. Av den anledningen 

önskade vi att både skadereglerare och deras gruppchefer, samt även skadechefen som 

är ansvarig för all skadeverksamhet skulle vara med i intervjuerna. Saunders et al. 

(2012, s. 283) ger som förslag att en öppen intervju bör innefatta mellan 5-25 

respondenter, men menar samtidigt att det inte finns några helt specifika föreskrifter för 

hur många personer som ett urval ska inkludera. Författarna menar fortsättningsvis att 

det återigen är forskningsfrågan som avgör hur många personer som ska medverka i 

studien, samt vilket mål forskarna har med den. Vi fick inledningsvis reda på att 

skadeavdelningen var uppdelad i fem områden; bygg-, motor-, privat egendom-, 

företags-, och personskador. För att illustrera hur antalet skadereglerare var fördelade 

emellan dessa områden visas det i tabellen nedan (Tabell 1): 

 
Avdelning Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Totalt 

Byggskador 2 2 1 5 

Motorskador 6 3 0 9 

Privat egendom 1 1 1 3 

Företagsskador 1 1 0 2 

Personskador 5 0 0 5 
Tabell 1. Antal skadereglerare 

Vi fick tillgång till totalt 30 personer för intervju med alla inkluderade. Utöver 

skadereglerarna ovan (24 stycken) fick vi även tillgång till de tre gruppcheferna, 

skadechefen, en klagomålsansvarig, samt utredaren av oklara försäkringsfall. 

Skadereglerarna var utspridda över tre kontor inom Västernorrland; Sundsvall, 

Härnösand och Örnsköldsvik och gruppcheferna såväl som skadechefen hade sina 

kontor i Härnösand. Eftersom den största andelen av de tillgängliga personerna var 

koncentrerade i Sundsvall och Härnösand såg vi det således rimligt att fokusera på dessa 

kontor då vi skulle genomföra våra intervjuer. 

 

Vi valde att ta med samtliga gruppchefer och skadechefen i studien. Däremot valde vi 

att bortse från klagomålshanteraren och utredaren i studien eftersom vi såg att 

tjänstemötet för dem är mer präglat av bemötande av dysfunktionellt kundbeteende och 

därmed ett mer vanligt inslag än hos skadereglerarna. Detta betyder att vi ansåg att de 

hade en helt annan typ av tjänstemöte. Av det totala antalet skadereglerare vi fick 

tillgång till valde vi att intervjua tio stycken. Vi valde tio skadereglerare eftersom vi 

ansåg det rimligt att intervjua ungefär hälften av den totala mängden, och just tio blev 

en bra siffra för att vi också skulle få ett representativt urval ur varje skadeavdelning 

beroende på antalet. För att kunna välja ut vilka skadereglerare vi skulle ha med i 

undersökningen satte vi upp kriterier som vi meddelade till vår kontaktperson som 

skulle hjälpa oss fastställa vilka som skulle intervjuas. Det första kriteriet var att antalet 

från varje avdelning skulle vara i relation till hur många som arbetade inom respektive 

avdelning. Anledningen till detta var att få en rättvis fördelning bland respondenterna. 

Det andra kriteriet var att vi önskade en bredd bland de som intervjuas gällande hur 

länge de jobbat om det var möjligt. Detta för att vi ville se om erfarenheten hade någon 

betydelse i hanteringen. Som det framgår sedan i empirin har däremot samtliga 

skadereglerare en lång erfarenhet inom yrket. Vi blev införstådda i att 

personalomsättningen inom företaget inte var stor och att det för tillfället endast fanns 

en som var nyanställd sen några månader tillbaka. Vi fick emellertid inte möjlighet att 

intervjua denne skadereglerare då vi fick anpassa oss efter deras schema och 

tillgänglighet. För att kompensera för detta frågade vi emellertid de skadereglerare vi 

fick tillgång till hur deras hantering ändrats från dess att de var nyanställda. På så vis 
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kunde vi ändå få en uppfattning om hur deras erfarenhet påverkat deras hantering och 

vad de uppfattade att de saknade från början. 

 

Sammantaget bestod följaktligen vårt urval av 14 personer från Länsförsäkringar 

Västernorrland. För att ge en övergripande bild över vilka som deltog i vår 

undersökning har vi illustrerat det med nedanstående tabell (Tabell 2). 

 
Namn Position Avdelning Plats Datum Intervjulängd 

Adam Skadereglerare Byggskador Sundsvall 2014-03-26 29:22 

Barbro Skadereglerare Företagsskador Sundsvall 2014-03-26 27:45 

Cecilia Skadereglerare Byggskador Sundsvall 2014-03-26 31:20 

David Skadechef Skadechef Härnösand 2014-03-27 48:19 

Erik Gruppchef Bygg- & 

företagsskador 

Härnösand 2014-03-27 48:32 

Frida Skadereglerare Bygg- & 

maskinskador 

Härnösand 2014-03-27 21:44 

Göran Skadereglerare Personskador Härnösand 2014-03-28 32:52 

Hanna Skadereglerare Personskador Härnösand 2014-03-28 19:35 

Ivar Gruppchef Motorskador Härnösand 2014-03-28 24:54 

Jakob Skadereglerare Personskador Härnösand 2014-03-28 26:57 

Karl Gruppchef Person- & 

egendomsskador 

Härnösand 2014-04-01 53:47 

Louise Skadereglerare Motorskador & 

Reseskador 

Härnösand 2014-04-01 23:12 

Maria Skadereglerare Motorskador/tekniker Härnösand 2014-04-01 22:53 

Nina Skadereglerare Egendomsskador Härnösand 2014-04-01 33:31 

Tabell 2. Respondenter 

Namnen på respondenterna har ändrats helt för att säkerställa deras anonymitet och de 

nya namnen är helt oberoende av vilket kön de tillhör. Valet av namn är baserat på den 

tillvalda bokstav skaderegleraren eller chefen fått vid intervjun. Dessa personer från 

företaget blev alltså valda för att intervjuas av den anledningen att de endera har daglig 

kundkontakt eller besitter en ledningsposition vilken kan påverka det stöd som 

skadereglerare kan behöva i sin hantering av dysfunktionella kundbeteenden. Därmed 

får vi information utifrån två perspektiv. Nackdelen vi kan se med att företaget självt 

fick välja vilka som skulle delta i studien utefter våra kriterier är att det i värsta fall 

kunde inneburit att företaget medvetet skickar representanter som de vet ger en färgad 

bild av verkligheten. Vi förebyggde detta genom att inte delge för mycket information 

om vad intervjuerna skulle behandla. Vi upplevde också att företaget var väldigt öppna 

med att svara på våra frågor och pratade öppet rörande de ämnen vi berörde.  

 

Saunders et al. (2012, s. 283) menar att en forskare kan utöka sin informationsinsamling 

så länge som de märker att det tillför nytt fakta i studien som berikar den. I slutet av 

informationsinsamlingen upplevde vi att den information vi fick liknade varandra 

intervjuerna emellan och de varierade till största del genom de olika exempel som togs 

upp. Det gav oss en indikation på att vår informationsinsamling var tillräcklig och vi 

valde således att inte genomföra fler intervjuer än de initialt planerade. 
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4.4 Beskrivning av intervjutillfället   
Vi påbörjade intervjuerna genom att åka till Sundsvalls kontor där vi hade tre intervjuer 

med skadereglerare. De övriga elva intervjuerna hölls på kontoret i Härnösand under tre 

dagar.  Samtliga intervjuer utfördes i konferens- eller mötesrum på respektive kontor 

vilket gjorde att våra respondenter inte behövde ta sig till en annan plats för att delta, 

utan vi kunde ha en fast punkt att mötas på. Att genomföra intervjuerna på en plats där 

respondenterna i så liten grad som möjligt kan påverkas av yttre faktorer är viktigt 

(Saunders et al., 2012, s. 386). Inom ett stängt mötesrum upplevde vi att respondenterna 

inte distraherades av människor runt omkring, sin arbetstelefon, eller sina 

arbetsuppgifter på skrivbordet, varpå vi fann dessa mötesrum lämpliga för samtalen. 

Vår ambition med att besöka dem på deras kontor var, utöver att underlätta för dem, 

också att de skulle känna sig trygga under samtalen på sin hemma-arena. Denna aspekt 

är enligt Saunders et al. (2012, s. 386) viktigt att tänka på i valet av plats för intervjun. 

Vidare menar samma författare att platsen ska vara en tyst sådan för att både undvika 

både ljudlig distraktion, men även en försämrad ljudkvalitet på inspelningarna. Att 

rummen var avskilda ifrån alla möjliga ljud, gjorde att vi ostört fick genomföra 

intervjuerna och fick även en bra inspelning att lyssna på sedan vid transkriberingen. 

 

Eftersom vi genomförde intervjuerna tillsammans ansåg vi det även väsentligt att inför 

intervjuerna fördela roller oss emellan. Genom att göra detta kunde vi genomföra 

intervjun med en rollfördelning och utnyttja det faktumet att vi är två stycken som 

kunde motta den information som gavs. Uppdelningen vi gjorde var att den ena blev 

tilldelad att dels inleda intervjun och därefter vara den mer styrande parten i samtalet 

och således ställde den ena av oss majoriteten av frågorna utifrån intervjuguiden och 

styrde samtalet framåt. Den andres roll var då snarare att lyssna mer noggrant på svaren 

som ges från respondenten och inflika med eventuella följdfrågor eller funderingar 

kring något som var oklart beskrivet från intervjupersonen. Denne kunde således fånga 

upp detaljer som eventuellt den andra missade på grund av större fokus på vilka frågor 

som härnäst skulle ställas. 

 

Förberedelse är en nyckelfaktor för en lyckad intervju, vilket inkluderar att forskarna är 

pålästa om ämnet, att de skapar teman som intervjun kommer att behandla, väljer rätt 

miljö för intervjun och slutligen förbereder intervjupersonerna med nödvändig 

information inför intervjun (Saunders et al., 2012, s. 384). Dessa aspekter tog vi i 

beaktning vid förberedelserna då vi inför intervjuerna läste mycket av forskningen 

rörande dysfunktionella kundbeteenden vilket gav oss en relativt djup kunskap inom 

området. Vi tog även fram en intervjuguide, vilken beskrivs närmare i efterföljande 

rubrik.  

 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 113) är det väsentligt att respondenten ges 

information om studiesyftet och att denne får möjlighet att vara helt anonym i 

undersökningen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 113). Vi inledde därför varje intervju 

med att berätta om varför personen deltar i studien, att deras namn kommer att ändras, 

samt anledningen till att intervjun spelas in. Varje intervju varade från allt mellan 19 till 

53 minuter där tidsskillnaden beror på att vissa respondenter var mer öppna med att ge 

exempel och pratade fritt och andra var mer kortfattade och koncisa. Vid varje intervju 

ändrades ordningen på de ämnen intervjuguiden innehöll, eftersom vi anpassade 

frågorna efter flödet av samtalet. Vår intervjuguide underlättade dock i att säkerställa att 

det rådde en konsekvens i vad som bearbetades i varje intervju. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av en funktion på våra personliga telefoner. Eftersom vi spelade 
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in samtliga intervjuer gjorde det att vi kunde fokusera på att lyssna vid intervjuerna utan 

att missa något genom att föra ständiga anteckningar. Patel & Davidson (2003, s. 83) 

belyser även vikten av att spela in intervjuerna för att underlätta vid den efterkommande 

transkriberingen. 

 

Saunders et al. (2012, s. 289) beskriver också hur avgörande de första minuterna av en 

intervju är för att skapa ett lugn hos respondenten, vilket kan prägla hela samtalet. Vi 

hade diskuterat inför intervjuerna hur vi ville inleda för att få en lättsam stämning under 

intervjuerna. Dels skrev vi ihop en inledning, vars syfte var att vi framförallt ville 

komma ihåg att upp väsentliga delar såsom anonymitet, studiens syfte och förfrågan om 

att få spela in samtalet. Utöver detta ville vi även börja med att ställa en bred, men ändå 

lättsam fråga för att på ett sätt värma upp personen som skulle delta i intervjun. Hur 

intervjuguiden planerades och såg ut i sin helhet beskrivs i efterföljande del. 

 

4.5 Intervjuguide 
Inför intervjuerna sammanställde vi två intervjuguider; en för skadereglerarna och en 

för cheferna (se appendix 1: Intervjuguide skadereglerare samt appendix 2: 

Intervjuguide gruppchefer och skadechef). För att underlätta den efterkommande 

analysen behöll vi emellertid samma ämnesområden i de olika guiderna. De områden 

vår intervjuguide innefattade var: Personlig information, tjänstemötet och 

dysfunktionellt kundbeteende. Dessa teman valdes utifrån den teori vi läst och 

presenterat inom ämnet. Tanken med våra intervjuguider var att den skulle verka som 

ett stöttande underlag under intervjuerna. Vår ambition var att huvudfrågorna skulle 

vara så pass öppna så att respondentens svar i sin tur ledde intervjuns fortsatta riktning 

och att våra övriga frågor endast skulle verka som eventuella följdfrågor på svaren. Vår 

intervjuguide försökte vi således strukturera genom att börja bredare med en 

bakgrundsbeskrivning, därefter försöka gå vidare mot tjänstemötet och slutligen smala 

ner till tjänstemöten med dysfunktionellt kundbeteende. Detta menar vi är i linje med 

den ”tratt” som Johansson-Lindfors (1993, s. 112) menar att intervjun ska vara 

strukturerad som.  Vidare menar hon att intervjufrågorna inte får vara så många att 

respondenten tappar engagemanget under intervjun. Vi försökte förhålla oss till detta, 

men menar samtidigt att det var det den enskilda intervjun som bestämde i vilken 

ordning saker och ting skulle beröras eller inte beröras, samt hur länge samtalet pågick. 

Vi har även haft för avsikt att undvika att ta med ledande frågor, vilket enligt 

Johansson-Lindfors (1992, 112) är viktigt så att forskaren inte leder in respondenten på 

att ge specifika svar. För att undvika detta visade och diskuterade vi våra frågor med vår 

handledare och seminariegrupp innan vi påbörjade intervjuerna. 

 

4.5.1 Frågor skadereglerare 

Johansson-Lindfors (1993, s. 112) anser att en intervju ska starta mjukt med frågor som 

värmer upp respondenten. Av denna anledning inledde vi varje intervju med fråga ett, 

vars syfte var att låta respondenten berätta om dennes uppfattning om arbetsplatsen, sina 

arbetsuppgifter och sin erfarenhet inom yrket. Denna fråga ställde vi också för att få en 

känsla av hur arbetsklimatet upplevdes. Fråga två syftade mer till att få en uppfattning 

om personens utbildning relaterad till arbetsuppgifterna, både i början som 

skadereglerare men också regelbunden utbildning på bolaget. Med fråga tre ville vi få 

information om skadereglerarnas uppfattning om hur förberedda de kände sig inför sina 

tjänstemöten och hur företaget bidragit till det i form av exempelvis utbildning eller 

riktlinjer. Med denna fråga ville vi även gärna veta hur det såg ut från början, när 

skadereglerarna kom som ny på sin position. De inledande frågorna var därmed en 
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möjlighet för oss att få en bakgrundsbeskrivning för att få en känsla av vilken erfarenhet 

respondenterna besatt inom branschen, men också för att skulle få en uppfattning om 

personens vana att arbeta med kundkontakt. 

 

Därefter ställde vi frågor som skulle ge oss deras uppfattning om tjänstemötet för att få 

en bild av deras tankar kring det och hur deras möten med kunder rent generellt kunde 

se ut.  Första frågan rörande tjänstemötet ställde vi för att ta reda på hur skadereglerarna 

såg på sin roll i tjänstemötet, då teorin visat att kundkontaktpersonal kan se på rollen på 

olika sätt. Vi fann det även intressant att se om förväntningarna från dem själva i mötet 

liknade förväntningen från företaget, eller om det skiljde sig åt. Genom att ställa fråga 

två ville vi på liknande sätt veta hur de såg på sin relation med kunder och vad de hade 

för åsikt om deras, men också kundens roll i tjänstemötet. Med fråga tre ville vi få oss 

en uppfattning om hur kunderna normalt beter sig i mötet och om de brukar kunna bete 

sig dysfunktionellt, utan att försöka leda in dem på detta. 

 

Vårt tredje område i intervjuguiden inkluderade frågor rörande dysfunktionellt 

kundbeteende. Första frågan ställde vi för att få en uppfattning om vilka sorters 

händelser skadereglerarna kan vara med om, samtidigt som vi ville att den händelse de 

tog upp verkligen skulle vara ett eget exempel som då på något sätt visade att de fann 

händelsen speciell. Vi ställde fråga två för att ta reda på hur ofta kunder beter sig illa 

gentemot dem, men även vid vilka händelser kunderna beter sig illa och hur det yttrar 

sig. Nästa fråga var snarlik de andra men vi ville här veta vilka beteenden som de ansåg 

vara värst att hantera och framförallt även hur de påverkades av dessa, samt hur ofta de 

förekom. Tanken med den fjärde var att få svar på hur skadereglerarna upplever att 

företaget hjälper dem i deras vardagliga tjänstemöten, men även vid de tillfällen då de 

eventuellt känner sig påverkade av att en kund betett sig illa gentemot dem. Med frågan 

ville vi således få en uppfattning om vilka rutiner företaget hade kring dessa ärenden. 

Med fråga fem var ambitionen att ta reda på om företaget tillämpar empowerment och 

om skaderegleraren har befogenheter som tillåter denne hantera sina ärenden utefter sin 

egen kunskap. 

 

4.5.2 Frågor gruppchefer och skadechef 
Frågorna rörande den personliga informationen för cheferna såg exakt likadan ut som 

ovan beskrivet för skadereglerarna. Det vi däremot också frågade cheferna var hur länge 

de haft sin chefsposition på bolaget, varpå syftet var att få information om hur länge de 

arbetat där och få en känsla av hur lång erfarenhet de har i chefsrollen. Huvudsyftet med 

dessa frågor var samma det som för skadereglerarna, nämligen att ta del av en 

bakgrundsbeskrivning för att veta hur arbetsplatsen upplevs och vilken erfarenhet 

cheferna besitter i både branschen och som ledare. 

 

Under området tjänstemötet ställde vi frågor mer relaterat till just mötet mellan 

skaderegleraren och kunderna. Med den första frågan ville ta reda på hur cheferna ser på 

skadereglerarnas roll i mötet och således ta reda på vilka förväntningar skadereglerarna 

har på sig ifrån företaget. Syftet med fråga två var att ta reda på vilka utbildningar eller 

rutiner och riktlinjer företaget har för att förbereda skadereglerarna på de tjänstemöten 

som de kan komma i kontakt med. Med fråga tre ville vi ta reda på om cheferna blir 

inkopplade i vissa tjänstemöten och i sådana fall i vilka sammanhang. Vi ville också få 

en känsla av hur rutinerna ser ur kring detta och om chefer och skadereglerarna 

samarbetar med varandra i vissa ärenden eller hur kontakten dem emellan ser ut. 
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På nästa område med dysfunktionellt kundbeteende, ville vi inledningsvis kolla 

chefernas delaktighet i form av hur mycket de vet om skadereglerarnas dagliga 

tjänstemöten. Med frågan ville vi även få en känsla av hur väsentligt cheferna tyckte 

ämnet var, genom sedan jämföra med skadereglerarnas uppfattning på samma fråga. På 

fråga två ville vi ha deras uppfattning angående hur mycket de uppfattar att 

skadereglerarna påverkas och därmed också återigen hur angeläget de tycker att 

problemet är, om det ens upplevs som ett problem. På fråga tre ville vi ta reda på 

rutinerna kring ett dysfunktionellt kundbeteende, det vill säga om cheferna blir 

inblandade eller om mycket ansvar endast läggs på den enskilde skaderegleraren. Med 

fråga fyra ville vi beröra empowerment och ta del av deras åsikter kring hur pass 

egenstyrda skadereglerarna anses ska vara och vilken form av, samt i vilken grad, 

befogenheter ges. På denna fråga ville vi även veta vid vilka tillfällen cheferna tyckte att 

skadereglerarna skulle lämna över sitt ärende till dem istället. 

 

4.6 Etik och access 
Saunders et al. (2012, s. 230-231) presenterar ett antal etiska principer som forskare bör 

ha i åtanke i genomförandet av studien. En av principerna är riktad till forskaren som 

person, vilken ska agera på ett trovärdigt sätt, men också med det data som 

tillhandahålls, vilket inte får förvrängas så att innehållet blir oriktigt. Med detta i åtanke 

har vi därför försökt vara tydliga med att beskriva våra intervjutillfällen och dess 

innehåll för att höja trovärdigheten i den undersökning vi gjort. Vidare beskriver 

Saunders et al. (2012, s. 231) att respondenterna ska respekteras genom att informera 

om deras anonymitet och att forskarna naturligtvis måste upprätthålla detta.  Inför 

undersökningen meddelade vi Länsförsäkringar Västernorrland att de hade full rätt till 

att vara anonyma i vår studie och att vi istället skulle ange ett fiktivt namn på företaget. 

Vi diskuterade detta med skadechefen, varpå han beslutade att de inte skulle behöva 

vara anonyma och därmed gav oss klartecken till att skriva deras företagsnamn i 

uppsatsen. Vidare, i samband med alla enskilda intervjuer meddelade vi också 

respondenterna att de kommer att vara anonyma i studien och att deras namn således 

skulle bytas ut mot ett annat. Vi frågade även alla deltagare om lov att få spela in vårt 

samtal, men berättade samtidigt även vad syftet var med inspelningen för den 

efterföljande transkriberingen och att det lät oss vara mer fokuserade på samtalet. 

 

I vår undersökning hade vi inga större problem med access. Saunders et al. (2012, s. 

210) menar att det ibland kan vara svårt att få tillgång till företags resurser i form av tid 

och engagemang. Vi kontaktade från början två företag, varav det ena valde att inte 

delta. Länsförsäkringar Västernorrland var däremot intresserade och såg snarare stor 

nytta av att få delta i studien. Den form av access som vi sökte hos dessa var tillgång till 

ett antal anställda att intervjua, vilket Saunders et al. (2012, s. 210) benämner som en 

traditionell access. Vi menar att det kan ha varit svårare om vi önskat åtkomst till deras 

mailkonversationer, kundinformation eller liknande, vilket är sekretessbelagda 

uppgifter. De 14 personer som vi fick tillgång till för intervju kunde alla delta på de 

tider vi kommit överens om och vi hade således inga problem med bortfall i vår studie.  

 

Intervjuerna med skadereglerarna och gruppcheferna genomfördes under vecka 13 och 

14 och hölls under totalt fyra dagar. Som vi tidigare nämnt så valde vi att fokusera på 

kontoret i Sundsvall och Härnösand vid vår informationsinsamling och det var även på 

plats på dessa två kontor vi genomförde intervjuerna. Vi meddelade vår kontaktperson 

på Länsförsäkringar Västernorrland att vår ambition var att genomföra tre till fyra 

intervjuer per dag vilket han sedan hjälpte oss med att boka in med de berörda 
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personerna under tider som passade deras schema. Han har därmed varit vår kontakt 

mellan alla skadereglerare och deras gruppchefer, vilket underlättat avsevärt i 

organiseringen av intervjuerna. Till de berörda personerna skickade vi sedan ut ett 

brevutskick där vi övergripande beskrev vår studies syfte och där vi i huvudsak ville 

presentera oss själva inför mötena. I detta brevutskick beskrev vi kort oss själva och vår 

utbildning, samt väldigt övergripande om vilket område vi skulle komma att beröra 

under intervjun samt hur lång tid den beräknades ta. Det vi upplevde svårt med detta 

brev var att avväga informationen, då vi inte ville berätta för mycket om studien för att 

inte styra in de kommande respondenterna på ett visst spår. Vi valde istället att vara 

väldigt övergripande i beskrivningen och vi upplevde det inte som att personerna hade 

en föreställning om ämnet redan innan påbörjad intervju (Se appendix 3: Brevutskick). 

 

4.7 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen 
Vid en kvalitativ undersökning utförs informationsinsamling och analysen fortlöpande 

med varandra, men en tydligare och djupare analys görs däremot när 

informationsinsamlingen är helt klar (Merriam, 1994, s. 136). Vi kommer därmed här 

beskriva hur vår arbetsgång varit under analysen av materialet där vi börjar med den 

som skett under informationsinsamlingens gång.   

 

Bogdan & Biklen (1982, refererad i Merriam, 1994, s. 137) menar att forskaren först 

och främst bör avgränsa sin informationsinsamling till att bestämma sig för dess 

omfattning och således undvika betydelselös information. Detta gjorde vi med hjälp av 

vår intervjuguide vilken hjälpte oss att behandla korrekt ämnen under intervjuerna. I och 

med att vi också tidigt begränsade oss till en viss aspekt av tjänstemötet, gjorde det att 

vi visste inom vilket område vi sökte information om och därför fick mer djupgående 

inom detta.  Tidigt lärde vi oss att formulera om frågorna så att vi lyckades ställa 

frågorna ännu mer öppna än vad intervjuguiden visade. Vidare hittade vi också 

intressanta aspekter i vissa intervjuer, som vi även frågade om i påföljande samtal, för 

att se hur svaren harmonierade eller varierade. Denna metod styrks även av forskning 

som menar att informationen i varje intervju ska styra det som ska undersökas i 

nästkommande intervjuer (Bogdan & Biklen, 1982, refererad i Merriam, 1994, s. 137). 

 

När vi var färdiga med intervjuerna påbörjade vi en sammanställning av informationen, 

för att skapa den redogörelse som skulle representera berättelserna från våra 

respondenter. Enligt Merriam (1994, s. 140) kan de kategorier som återfinns i 

informationen fungera som presentationsmetod. Detta tillvägagångssätt är det vi använt 

genom att vi sammanställde informationen utefter de teman som utmärkte sig under 

intervjuerna. I empirin valde vi att dela upp skadereglerarna för sig och cheferna för sig, 

för att tydliggöra och särskilja de båda sidornas berättelser. 

 

Följande steg innebär att man flertalet gånger läser sitt material och för resonemang 

rörande det (Merriam, 1994, s. 143). Utifrån det här första analyssteget, ska forskaren 

sedan kategorisera väsentliga aspekter eller företeelser som förekommer regelbundet i 

texten (Merriam, 1994, s. 145) och naturligtvis vara relaterade till studiens syfte 

(Merriam, 1994, s. 148). Vi analyserade empirin och plockade ut de begrepp som vi 

ansåg relaterades till vårt syfte med studien, genom att de kunde hjälpa oss förklara 

olika delar som fick underbygga våra senare slutsatser. Några av de aspekter som valdes 

ut ansåg vi kunde förklara vad som låg i grunden för detta specifika tjänstemöte, för att 

ge en förståelse för vilken ingång kunden har i mötet och således vad som präglar det. 

Vidare var en utmärkande aspekt i empirin de olika rollerna som skadereglerarna intog, 
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varpå vi tog detta vidare till analysen för att återigen påvisa ytterligare en aspekt av 

tjänstemötets karaktär. Därefter plockade vi ut de uppfattningar som gav en förklaring 

till hur kundkontaktpersonalen hanterar dysfunktionellt kundbeteende, det vill säga 

vilka praktiska metoder de använder i sådana speciella möten. Fortsättningsvis kunde vi 

även urskilja de aspekter som empirin visade låg till grunden för skadereglerarnas 

hantering och således kunde förklara vilka förutsättningar som influerade hanteringen. 

Slutligen analyserade vi dem i förhållande till den teori som vi hade i grunden och även 

begreppen i relation till varandra, för att se hur de förhöll sig till varandra. Det var också 

vid detta slutskede av analysen som vi upplevde behovet av att återigen söka bland 

forskningen för att djupare förklara vissa av de begreppen vi plockat ut. Som vi nämnt, 

upplevde vi att det fanns aspekter i studiekontexten som var väldigt utmärkande för 

hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende, varav vi upplevde att vi behövde någon 

ytterligare forskning specifikt relaterade till dessa.   

 

4.8 Empiriformalia 
I följande kapitel presenteras resultaten från empirin och inför läsningen vill vi göra 

några förtydliganden. Alla citat från intervjuerna är skrivna med kursiverad text. Vidare 

är alla eventuella betoningar i meningar understrukna så att läsaren på ett lätt sätt ska få 

en uppfattning om det var något specifikt som markerades av respondenten. Om 

markeringen ”[...]” finns i ett citat så innebär det att meningsföljden är bruten. Detta kan 

vi ha gjort i de sammanhang då respondenten exempelvis upprepat sig och syftet har då 

helt enkelt varit att göra meningarna enklare att läsa, utan att något för den delen har 

förvrängts. Markeringen “[,,,]” innebär att respondenten tagit en paus i sitt tal för att 

fundera. 
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5. EMPIRI 
Empirikapitlet är uppdelat i två delar; skadereglerare och chefer. I det första avsnittet 

presenteras endast skadereglerarnas berättelser från våra intervjuer och därefter följer 

skadechefens och gruppchefernas berättelser. 

 

5.1 Skadereglerare 
De tio skadereglerarna som deltog i studien arbetade med skadereglering inom olika 

avdelningar. Som vi nämnt tidigare var skadorna indelade i bygg-, företags-, person- 

och motorskador, samt privat egendom. Skadorna och arbetsuppgifterna kopplat till 

varje område kan läsas i tabellen (Tabell 3) nedan. En skadereglerare arbetade även med 

bygg- maskinskador och en annan skadereglerare reglerade även reseskador utöver sina 

motorskador, varav uppgifterna för dessa områden också presenteras enskilda. 

 
Avdelning Arbetsuppgifter  

Byggskador ·         -Telefonsamtal och fysiska möten 50/50 

·         -Besiktningar av bygg- och vattenskador etc. 

·         -Kunderna är privata, företag och lantbruk 

 

Bygg- & 

Maskinskador 

·         -Installationsskador 

·         -Kunderna är privata och företag 

 

Företagsskador ·         -Brand, inbrott, vatten, ansvar etc. som drabbar företag 

·         -Mestadels små- och medelstora företag 

 

Personskador ·         -Sjuk- och olycksfallsskador (även barn) 

·         -Trafik- och personskador 

·         -Kunder via telefon, brev och mail 

·         -Gruppmedlemmarna har olika huvudområden av dessa 

 

Motorskador ·         -Bilkrockar, utredning av vem som har gjort vad 

·         -Bilstölder 

·         -Brand- och maskinskador 

·         -Många akuta skador 

 

Egendomsskador ·         -Privatskador på lösören, t.ex. mobiltelefoner och glasögon  

·         -Kunder via telefon, besök och fysiska möten på plats 

 

Reseskador             -Hjälpa kunden då skada uppstått vid resa (Ex. boka om resor) 

    -Ta kontakt med SOS International 

 

Tabell 3. Skadereglerare: Arbetsuppgifter 
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Den erfarenhet som skadereglerarna besitter inom branschen är genomgående väldigt 

lång. Det var också flera som påpekade att det arbetat inom just Länsförsäkringar under 

en längre tid, varpå den genomsnittliga arbetslängden var väldigt lång. I snitt hade 

skadereglerarna ungefär 17 år inom bolaget, men flertalet hade som sagt lång erfarenhet 

inom branschen sedan tidigare. Nedan visas en sammanställning (Tabell 4) för varje 

skadereglerares erfarenheter inom just försäkringsbranschen; 

 
Skadereglerare Avdelning Branscherfarenhet 

Adam Byggskador -5 år som skadereglerare på LF 

-15 år totalt i försäkringsbranschen 

Barbro Företagsskador -9 år som skadereglerare på LF 

-32 år totalt i försäkringsbranschen 

Cecilia Byggskador -27 år som skadereglerare på LF 

Frida Bygg- och 

maskinskador 

-9 år som skadereglerare på LF 

-Även erfarenhet inom annat försäkringsbolag, tid 

okänd 

Göran Personskador -14 år som skadereglerare på LF 

-10 år tidigare på annat försäkringsbolag 

-Arbetat hela yrkeslivet med människor i kris 

Hanna Personskador -33 år inom LF. Först i växeln, sedan 

skadekundtjänst och till sist skadereglerare inom 

både egendom, bilskador och slutligen 

personskador. 

Jakob Personskador -28 år inom LF varav 18 som 

personskadereglerare. 

-Tidigare jobb i växeln (kort tid), sedan 

skadekundtjänst och skadereglerare inom motor. 

Louise Motorskador -12 år som skadereglerare på LF 

-25 år totalt i försäkringsbranschen 

Maria Motorskador/tekniker -15 år som skadereglerare på LF 

-Utökade arbetsuppgifter med tiden 

Nina Privat egendom -15 år som skadereglerare på LF 

-Även erfarenhet inom annat försäkringsbolag, tid 

okänd 

Tabell 4. Skadereglerare: Erfarenhet 

5.1.1 Utbildning 
Den utbildning skadereglerarna erhållit sedan tidigare och såväl som internt, varierade 

mellan respondenterna. Gemensamt dem emellan var att de alla gått en grundläggande 

utbildning inom skadereglering där delar såsom juridik, försäkringsrätt och 

skadeståndsrätt ingått och därefter en utbildning specificerad på de skador 

skaderegleraren ska arbeta med.  Skaderegleraren Jakob berättade att man börjar med 

basutbildningen och att skaderegleraren sedan kan fortsätta till andra nivåer inom 

skadereglering. Skadereglerarna berättade att utbildningen gav en grundläggande 

förståelse för hur dessa villkor ska tolkas gentemot kunden, men att det inte alla gånger 

endast fanns en tydlig tolkning. Däremot berättade några att det snarare är erfarenhet 

och branschvana som ger skaderegleraren en fingervisning då de kommer i kontakt med 

tjänstemöten där det kan råda osäkerheter i hanteringen. Jakob berättade att hans 

basutbildning även inkluderade kundkommunikation, men menade att detta hade varit 

enklare att ta till sig om han fick genomgå denna kurs senare i karriären, i och med den 
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praktiska erfarenheten som han byggt upp genom åren. Jakobs uppfattning var att 

utbildningen inte gav så mycket i form av vetskap hur han skulle hantera kommande 

möten med kund och sade:  

 

”Nej, faktiskt inte, eller jo, naturligtvis finns det ju med där, men då var jag så pass ny 

och grön så jag hade inte ställts inför de situationerna så mycket, så det blev mer så 

teoretiskt så att, det var filmkamera och, ja det blev så konstruerat” 

 

Liknande åsikt hade även Cecilia som menade att en kurs skulle vara mer givande om 

de skulle fått gå den efter några år som verksam skadereglerare, för att då kunna relatera 

till sin samlade erfarenhet. Kundkommunikation var enligt skadereglerarna inte 

förekommande i basutbildningen för alla skadereglerare, utan innehållet i utbildningen 

varierade lite mellan åren. Louise upplevde en avsaknad av utbildning inom 

kommunikation med personer i kris;  

 

”jag menar en människa som är i kris, jag tycker att jag har ganska lätt att ta folk, jag 

tror att jag kan lugna många människor, men ibland vet man ju inte själv riktigt om 

man trycker på någonting istället för att lugna någonting” 

 

På samma linje var också Nina som ansåg att det var dåligt med utbildning rörande 

hantering av människor i kris och att mycket istället handlar om det praktiska med 

villkor och liknande. 

 

Alla skadereglerare kände sig i dagsläget förberedda på de tjänstemöten de har, dock 

hävdade de flesta att det var deras erfarenhet som var den största faktorn för att de 

kände sig förberedda för sina möten med kunder. Förutom att erfarenheten hade stor 

betydelse, tyckte Frida även att det spelade roll hur du var som person, för att du skulle 

kunna bemöta kunder på lämpligt sätt; ”det kanske är en viss person som passar som 

handläggare över huvudtaget”, menade hon. Däremot var skadereglerarnas svar mer 

varierade vid frågan hur de upplevde att företaget förberett dem för deras tjänstemöten. 

Efter en stunds tänkande svarade några att de inte upplevde att företaget förberett dem 

på något specifikt sätt för tjänstemöten förutom genom grundutbildningen. Däremot 

menade Barbro att det inte var något hon saknat heller, i och med att hon ansåg sig ha 

tillräckligt med erfarenhet. Adam svarade: ”Nej, det tycker jag väl inte. Jag har ju inte 

gått någon utbildning om hur man ska hantera kunder”, men menade också att det är en 

så specifik tjänst att det inte bara finns ett program att gå. 

 

Skaderegleraren Göran menade dock de blivit förberedda genom möjligheten företaget 

gett att få gå utbildning och åka på konferenser. Jakob däremot, kommenterade frågan 

genom att undra vad vi menade med företaget. Han var nämligen av den åsikten att det 

var kollegorna som förberett honom genom att lära honom saker om jobbet, speciellt i 

början då hans mentor gav honom möjligheten att koppla besvärliga samtal till honom 

istället; ”så i den bemärkelsen egentligen är det företaget, för dom utser ju att man ska 

ha en mentor. Så det har naturligtvis bidragit”. Vidare ansåg Cecilia att hon inte fått 

någon förberedelse alls då hon började, men menade samtidigt att det har förändrats 

sedan dess, i och med att kraven ökat i försäkrings- och finansbranschen och därmed 

också utbildningsnivån. Barbro nämnde också att hon inte fått någon förberedelse för 

tjänstemöten när hon var nyanställd, utan sa att det var förutsatt när hon fick tjänsten att 

hon kunde det. 
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5.1.2 Arbetsklimatet 
En gemensam uppfattning bland skadereglerarna var att de trivs på sin arbetsplats. 

Faktumet är att ingen skadereglerarna nämnde någonting negativt angående 

arbetsklimatet. Frida menade att den är väldigt trivsam och att det är en bra stämning på 

arbetsplatsen, medan Barbro benämnde arbetsmiljön som ”professionell” och att det 

”hålls en jämn nivå på det sociala spelet”. Med det menade hon att stämningen mellan 

de anställda känns prestigelös och att ”ingen peakar åt något håll”. Cecilia menar att; 

”Har varit här i 27 år, så då måste det vara bra”. Vidare sa Nina att stämningen på 

arbetsplatsen är lättsam och öppen. Hon menade fortsättningsvis att de är bra på att 

hjälpas åt vid svårare skador eller vid frågetecken och att de försöker skoja mycket med 

varandra för att balansera upp det svåra med jobbet. Louise sa att hon känner av att det 

är ett lokalt bolag och att det av den anledningen är lättare att få möjlighet att påverka, 

samt att närheten till alla avdelningar gör att det känns nästintill som ett familjeföretag. 

Jakob beskrev också att han ser en stor chans till utveckling vilket han, som arbetat på 

många olika poster under sin tid på bolaget, ansåg vara otroligt roligt. ”Ingen är bättre 

än någon annan” uttryckte sig Maria. 

 

5.1.3 Mötet mellan kund och skadereglerare 
Tjänstemötet kan på Länsförsäkringar komma att handla om en stor variation i olika 

saker. Många av skadereglerarna påpekade den ovisshet som finns bakom varje 

telefonsamtal eller då de öppnar arbetsmailen på morgonen. Frida uttryckte:  

 

“Nej, alltså, vi har ju ingen aning om vad som rör sig i andra änden av telefon, det kan 

ju vara precis vad som helst. Du kan aldrig vara förberedd och det kan vara lite 

jobbigt, då dom [kunden] förväntar sig att du ska kunna svara på alla frågor. Man kan 

aldrig förbereda sig, det är ganska jobbigt faktiskt i vissa lägen”. 

 

En stor del av handlandet grundas i tolkningen av de villkor som skadereglerarna har att 

utgå från och med tiden så menade de att hanteringen av dessa ovissa situationer blir 

alltmer tydlig. Ovissheten över vad varje tjänstemöte ska handla om var emellertid 

något som flertalet av skadereglerarna var inställda på inför varje arbetsdag och de var 

också väl införstådda i att kunden ofta hör av sig när något har inträffat som av någon 

anledning kan vara känsligt att hantera. Villkoren, i kombination med tolkningen av 

dem, låg som en grund för att sedan kunna utveckla hanteringen av tjänstemötet 

beroende på situationen. 

 

Förutom ovissheten var ytterligare en aspekt av tjänstemötet att många av dem kunde 

vara av en känslig art och också relativt varierade. Genomgående hävdade 

skadereglerarna att de kan stöta på fall som var mer eller mindre känsliga. I huvudsak 

påpekade skadereglerarna återigen att villkoren gav dem den riktlinje för hur de skulle 

kunna hantera dessa samtal. Dock menade några att villkoren inte gav ett tydligt direktiv 

i alla fallen, utan kunde istället tolkas på olika sätt, Cecilia menade:  

 

“Ja, det går ju ibland inte att läsa allt exakt hur det ska vara. Utan man får försöka 

vara kunden till lags så mycket som möjligt. Men det finns ju gränser, naturligtvis, men 

är det så att det är lite [,,,] något oklart så brukar vi väl ofta ta skadan ändå, till 

kundens fördel så att säga” 

 

Att många tjänstemöten kan handla om känsliga och utsatta lägen för kunden ledde i sin 

tur till att skadereglerarna till viss del behöver bortse från sina egna känslor som kan 
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uppstå för att kunna ge kunden den information och stöd som de kan bistå med från 

försäkringen. Barbro menade att:  

 

“Min roll är ju att, jag är ju professionell och jag har ju kunskapen [,,,] och jag, jag är 

ju inte emotionellt engagerad, jag ska ju inte vara det. [,,,] Alltså jag ska ju sända 

härifrån [pekar på huvudet] till kunden och kunden kommer ju att sända härifrån 

[pekar på huvudet] kanske [,,,] inte alltid. Kunden sänder ju härifrån [pekar på hjärtat] 

oftast. Men jag kan ju inte ta emot det här [pekar på hjärtat], jag måste ta emot det här 

[pekar på huvudet]. Det är ju viktigt.” 

 

Tjänstemötet var i många fall inte bara begränsade till en enstaka interaktion mellan 

skadereglerare och kund. I synnerhet var det de större försäkringsärendena som innebar 

en kontinuerlig kontakt, då exempelvis ytterligare information rörande en skada kan 

tillkomma eller då beslutet omprövas. Det innebär att en skadereglerare kan ha flera 

kontakter med samma kund, där processen kan vara i flera år. Jakob menade att:  

 

”De som inte går snabbt de blir ju oftast flera år alltså, löper under fler år, de är 

sjukskriven och vi ska betala inkomstförluster, de ska opereras och man väntar på att 

man ska kunna ta ställning till kvarstående besvär och man väntar på hur det går med 

återgång till arbetet och sådär. Så att de kan löpa på [,,,] från 2-3 till 10-15 år. Det är 

så olika.”. 

 

5.1.4 Olika kanaler i tjänstemötet 
De vanligaste kanalerna mellan kund och skadereglerare var tjänstemöten som skedde 

via mail eller telefon. Flertalet samtal handlade även till stor del om förfrågningar 

rörande vad som ingår i försäkringen eller anmälningar av skador och är således inte 

samtal som kräver stora resurser eller tid. Barbro berättade:  

 

“Telefon, alltså ja, telefon det är ju att största delen anmäler skador på telefonen. Och 

då berättar de vad som har hänt, när det har hänt [,,,] formella uppgifter då, 

försäkringsnummer och så och så sen då så [,,,] så styr ju vi handläggaren liksom [,,,] 

vad som ska ske. Då är ju vi lite sen; Ja men det här måste vi åka och titta på eller; Du 

ska skicka in det och du ska göra si och du ska göra så”. 

 

Därutöver finns även skadereglerarna tillgängliga för att åka ut och besöka kunden på 

plats och även för de eventuella kunder som kommer in till kontoret för att göra en 

skadeanmälan eller ställa frågor. Vid de större fallen, rörande exempelvis bränder och 

mer omfattande skador, berättade skadereglerarna att de ofta begav sig ut till kunderna 

och besökte dem på plats om det var möjligt. Det personliga mötet sågs också av många 

som en möjlighet att få utnyttja en av de stora styrkor som ligger hos Länsförsäkringar, 

vilket är närheten till kunden. Många hävdade att det var ett bra sätt att skaffa sig en 

uppfattning av skadans omfattning och innebörd. Nina menade:  

 

”Vi säger ju det här att då vi får komma ut och göra det här det är då vi känner att […] 

men gud, alltså det här är vi bra på. Det här är ju därför man ska ha en försäkring, så 

att man verkligen får känna att man har en försäkring så har någon nytta av det man 

betalar för. För oftast så betalar du 3500 kronor för en villaförsäkring och du har en 

skada på glasögonen var tredje år. Då känns det kanske som att man betalar mycket 

pengar för försäkringsskyddet då. [skratt] Men då tycker jag att det är kul att vi får 

komma ut och visa hur duktiga vi faktiskt är”. 
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5.1.5 Roller i tjänstemötet 
Övergripande såg skadereglerarna att deras huvudroll var att hjälpa kunden och bistå 

med information. Hanna berättade:  

 

“Ja, att försöka hjälpa kunden och få den information och den ersättning som kunden 

är berättigad till att få och tala om var de kan vända sig om de ska vända sig till fler 

ställen än till oss till exempel”. 

 

Flera skadereglerare påpekade att de upplever att tjänstemötet oftast kräver mer av de än 

vad som kan kopplas till försäkringen, Göran menade exempelvis: “Ibland känner man 

sig både som en kurator, en jurist, en ekonom”. Skadereglerarna menade att eftersom en 

stor del av kunderna hör av sig med funderingar då en skada skett innebär det att det 

även sätter stor vikt vid att den information som skadereglerarna förmedlar är korrekt 

och tillräcklig för att kunden ska få den ersättning och hjälp de behöver, inklusive 

information utöver den som är kopplad till själva försäkringen. Göran beskrev menade 

att; 

 

”har dom inte själv förstått att här har dom rätt till ersättning, då är det min skyldighet 

att tala om att du har rätt till den här ersättningen också. Och det får inte jag hoppa 

över, utan det är min skyldighet att tala om.” 

 

Därmed ska kunden också informeras om exempelvis ersättningar som de av någon 

anledning inte vet om att de är berättigade till, vilket det var fler skadereglerare som 

berättade. Skadereglerarna besitter kunskapen och dessutom den slutgiltiga förmågan att 

fatta beslut rörande ersättning eller avslag utefter de villkor de har att utgå ifrån. Det 

övertaget innebär således att deras informationsroll och kommunikation till kunden blir 

ännu viktigare. Något som ytterligare belyste innebörden av den informationsskyldighet 

som skadereglerare har var att flertalet av de menade att en av huvudanledningarna till 

att kunderna blev missnöjda eller betedde sig illa på något vis var att det helt enkelt 

uppstått en brist i kommunikationen. En så tydlig och fungerade kommunikation med 

kunden som möjligt var väsentligt enligt många av dem. Eftersom utfallet av 

tjänstemötet till stor del präglas av de rådande försäkringsvillkoren så innebär det att 

skadereglerarna i vissa lägen var låsta i sin hantering och inte kunde utgå ifrån att 

kunden alltid har rätt. Adam sa: 

 

”I och med att jag har ett villkor att följa så är det ju lite skillnad. Man har ju inte sålt 

något eller utfört något, någon tjänst har vi ju inte sålt, utan vi har ju sålt en produkt 

och det styrs ju av ett villkor och då är det ganska lätt att säga att de har ju inte rätt 

jämt. Det kanske är skillnad om man är målare eller såhär, och kunden inte är nöjd 

med det som är utfört, då får man försöka rätta till det. Här kan vi ju inte göra det, vi är 

ju styrd med regler och villkor” 

 

Cecilia berättade också att i de fall som villkoren är svåra att tolka brukar de försöka 

vara generösa med kunden; 

 

“Det är ju sådana kantbollar ibland och det är svårt att veta exakt, att hitta vad som 

ingår, det kan vara lite delat, villkoret är ju inte sådär helt [,,,] ja, det går ju ibland inte 

att läsa allt exakt hur det ska vara. Utan man får försöka vara kunden till lags så 

mycket som möjligt. Men det finns ju gränser, naturligtvis, men är det så att det är lite 

[,,,] något oklart så brukar vi väl ofta ta skadan ändå, till kundens fördel så att säga” 
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5.1.6 Dysfunktionellt kundbeteende 
Vad alla skadereglerare var eniga om var att kunder som beter sig illa gentemot dem 

förekommer väldigt sällan och det var alla noga med att poängtera. Trots den utsatta 

situation som ibland kan ligga till grund för samtalet, påpekade majoriteten av 

skadereglerarna att kunden beter sig hövligt och är förstående för att de måste anpassa 

sig till de rådande villkoren. Barbro poängterade att  

 

”ofta är det ju sådär att en kund som är besvärligt hos mig här på Länsförsäkringar är 

ju besvärlig på ICA, Försäkringskassan, banken, bussen. Alltså det är ju en viss typ av 

sådana människor liksom [,,,] Så att om jag säger 9 av 10 av besvärliga kunder är ju 

besvärliga överallt […] Men kom ihåg att det här är jättesällan alltså det här är inte 

vanligt.” 

 

Det kundbeteende som upplevdes svårast att hantera varierade något mellan de olika 

skadereglerarna. Jakob menade att det var de kunderna som inte vill ta emot information 

och inte vill förstå, vilket leder till att hans budskap inte ”landar”. Detta nämnde även 

Cecilia som menade att kunderna ibland inte vill förstå och inte ger sig; ”de förstår 

bara det som är till deras fördel”. Även Göran var inne på samma spår och berättade att 

det ibland, om än sällan, händer att det låser sig mellan honom och kunden. Med det 

menade Göran att kunden helt enkelt inte lyssnar på vad han säger och att det i värsta 

fall slutade i hot eller skäll från kunden, vilket det hade gjort vid ett tillfälle. Just att 

kunder skäller, nämnde även Maria, som sa att det är någon gång i veckan som kunder 

är aggressiva i sitt beteende mot henne. Maria fortsätter med att berätta att 

aggressiviteten ofta beror på att kunden inte samtycker om det värde som hon satt på 

hans eller hennes bil. Det värsta kundbeteendet hade Hanna ett exempel på som var 

utöver det vanliga. Hon berättade att en kund sökt upp hennes privata mobilnummer och 

ringde hem till henne utanför arbetstid. Vidare beskrev Hanna att kunden kontinuerligt 

hade ringt till både henne och till bolagets växel och blivit allt mer irriterad, för att 

sedan då ringa på hennes privata telefon och skrika personliga påhopp. Hanna tyckte 

även det var skillnad på kunders beteenden beroende på vilka skador de utsatts för och 

berättade att hon tyckte bilskador var utmärkande. Bilen, menade Hanna, var väldigt 

viktig för kunderna och det kunde även bero på att kunden ofta ringde in direkt från 

skadeplatsen till skillnad från exempelvis personskador där de hunnit lugna ner sig 

innan de ringer menade hon. Adam ansåg att kunderna kunde bli upprörda när de fick 

ett nekande från skaderegleraren, det vill säga när deras försäkring inte gäller och Adam 

menade att det vid de tillfällena var viktigt att han kunde förklara tydligt för kunden. 

Vidare menade han på att de först blev sura, men att förklaringen oftast hjälpte. Barbro 

berättade på liknande sätt att kunderna kunde vara upprörda på grund av det beslut som 

de fått hemskickat med brev av henne, eller upprörd på själva försäkringens egenskaper, 

det vill säga kostnader för den eller att kunden upplever att de inte får ersättning från 

försäkringen när något väl händer. Cecilia var inne på precis samma spår som dessa två 

och sa att den form av negativt beteende som förekommer oftast är att kunder är 

upprörda för att försäkringen inte täcker skadan. 

 

Louise ansåg att de ärenden som var svårast att hantera, rent känslomässigt, var de som 

handlade om reseskador. Där kunde kunderna vara riktigt ledsna och bekymrade när de 

kontaktade henne; ”ibland så kräver det ju mer känslor och mer av dig själv i de här 

reseskadorna” menade Louise. Reseskador kunde vara lite extra känsliga eftersom det 

ibland var så att kunden exempelvis sparat under en längre tid och har högt ställda 

förväntningar på resan, men som av någon anledning slutar med skada eller sjukdom. 
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Louise menade att det kunde kräva rätt mycket av henne som person för att hantera 

dessa ärenden; 

 

“Det man kan tänka ibland och känna, det är ju det här att möta folk som ofta är i kris, 

för det är man ju en sådan här gång. Ehm, det tror jag att vi skulle behöva förbättra. 

För det är ju mest att du får använda dina egna kunskaper och din personlighet. Men 

ibland skulle man nog behöva ha mer professionell utbildning, det har vi inte haft, det 

är något vi saknar” 

 

Nina upplevde på liknande sätt att de svåraste mötena med kunder är när skadan är stor 

och kunden farit illa. Nina berättade vidare att kunderna vid de tillfällena ofta gråter i 

mötet och att det kan vara tungt att hantera, även om Nina menade att hon lärt sig 

handskas med de tillfällena också. Nina berättade vidare att hon även är med i en 

kamratstödjargrupp för de anställda, vilket betyder att hon fått utbildning i avlastande 

samtal. Detta upplevde Nina hade gett henne ”lite mer på fötterna”. Några av 

skadereglerarna nämnde hur personer som drabbats av en skada är i en form av kris och 

kan vara upprivna av den orsaken när de ringer. Nina beskrev de möten som hon tyckte 

var svårast att hantera såhär:  

 

”[...] det är ju då det är en stor skada och där kunden har farit illa i skadan. Alltså 

tycker att det är hemskt jobbigt och [,,,] de gråter ju mycket och liksom sådana där. För 

jag menar har hela ens liv brunnit upp framför en så mår de ju inte så bra. Då kan det 

ju vara jättejobbigt för dem och en del tycker att det är jobbigare än andra.” 

 

Nina berättade även om ett exempel där egentligen inte skadan var stor i sig, utan 

snarare då ett känslomässigt jobbigt inträffande för kunden:  

 

”Jag minns en skada där jag fortfarande inte, jag tror det var en stöld av en massa 

smycken, och den kvinnan hon kan liksom inte hantera det här, så att det har 

fortfarande inte kommit in något ersättningsanspråk för att hon kan inte [,,,]. Varenda 

gång hon tar i det där, så blir hon alldeles förstörd och [...] varenda gång jag pratar 

med henne så gråter hon.” 

 

Vidare menar Nina att hon fått lära sig med tiden att hantera människor i kris, vilket hon 

inte hade kommit i kontakt med inför hennes början som skadereglerare. 

 

5.1.7 När gränsen är nådd 
Var gränsen går för hur illa en kund får bete sig var skadereglerarna relativt eniga om. 

De allra flesta nämnde att den går vid personangrepp, vilket de menar inte ska tolereras. 

Frida beskrev: ”Ja alltså, det är ju om det blir något personangrepp eller något sådant. 

Att dom inte kan skilja på sak och person det vill säga”, och menade på att kunden gått 

över gränsen om den inte kan skilja på att skaderegleraren representerar företaget och 

inte sig själv som privatperson. Hanna upplevde att gränsen går relativt långt och att hon 

väntar på att kunderna ska skälla klart när sådana samtal pågår. Hanna berättar vidare att 

om hon märker att hon inte får en chans att svara kunden som bara skäller på, så 

avslutar hon till slut samtalet, vilket även var det genomgående svaret för de övriga 

skadereglerana då de upplever att samtalet inte kommer vidare i stunden. 

Fortsättningsvis menade majoriteten av skadereglerarna att den här gränsen på ett sätt 

blivit längre med tiden.  Hanna menade att hon förr gick in i någon slags 

försvarsställning vilket hon inte längre gjorde. Nina framhöll också personangrepp som 
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en gräns, men menar även att ett ifrågasättande av villkoret från kunden var acceptabelt; 

”för jag menar det kan jag ju ändå ha en förklaring på”. Gränsen går när kunder börjar 

svära och tycka saker om skaderegleraren personligen, ansåg Barbro och Göran tyckte 

att gränsen var nådd när kunden i fråga var arrogant och spydig mot dem. På samma 

linje var även Louise som upplevde att ”översittarstilen”, som hon benämnde det, 

verkligen var svårt att ta. Däremot ansåg Louise även att det kunde vara 

tillfredsställande att vända en kund från att vara arg till att lugna ner sig. 

 

5.1.8 Hantering av dysfunktionella kundbeteenden 
Då Göran hamnade i ett tjänstemöte med en kund som av någon anledning betedde sig 

illa tillät han kunderna skälla klart innan han tog till orda. Det framgick att denna taktik 

var genomgående för skadereglerarna där de märkt att om kunden får prata till punkt så 

blir samtalet sedan lättare att hantera än om de avbröt för att komma med motargument. 

Göran berättade vidare att hans erfarenhet från tidigare arbeten med kundkontakt och 

det han lärt sig genom jobbet på Länsförsäkringar, har gjort att eventuella konflikter 

med tiden blir enklare att hantera. Precis som Göran, nämnde även Frida just det här att 

lägga på luren. Det var en genomgående respons från skadereglerarna då de upplevde att 

kundens beteende gjorde att de inte kom vidare i samtalet. Hanna hävdade bestämt att 

denne hanterar tjänstemöten annorlunda numera, i jämförelse med i början av hennes 

arbete, i och med att hon känner ett större lugn med åren som gått.  Hanna nämnde, 

precis som flera, att om tjänstemötet går till en gräns där de inte kommer längre, då är 

det lika bra att avsluta det och ringa en annan dag, alternativt att be någon annan får 

återkomma. Hanna berättade att hon i dessa fall försöker läsa in sig extra noggrant på 

ärendet för att underlätta att det ska går bättre vid nästa samtal. På samma linje var även 

Cecilia som sa att oftast löser sig samtalet till det bästa, men i de fall då de inte kommer 

någon vart så får man göra ett lämpligt avslut. Maria sa att hon med vissa kunder inte 

får någon möjlighet att kommentera, varpå hon då brukade säga till kunden: ”endera så 

avslutar vi samtalet, eller så får jag prata. Och en del brukar tänka till då, men en del 

bara…”. Just att låta kunden prata ut istället för att argumentera emot, menade Maria 

var något som hon lärt sig mig åren. Ibland kan det dock vara svårt att bara låta kunden 

prata ut, menade Nina, som däremot också underströk att bara lyssna på kunden 

egentligen vara bästa hanteringen. Nina sa dock också att när hon själv inte är på 

jättebra humör är det lätt hänt att hon ställer sig i försvarsposition istället. 

Skaderegleraren Frida hävdar också att hon lärt sig med tiden att hantera kunder som på 

ett eller annat sätt beter sig illa och att hon tror att man ständigt förbättras på det; ”det 

är som många säger som jobbar i försäkringsbranschen, att du blir aldrig fullärd, du 

kan inte bli det”. 

 

Fortsättningsvis framhåller Göran även skyldigheten de har att berätta för kunderna att 

de har möjlighet att pröva ärendet vidare, vilket han menar kan ge en känsla till kunden 

att det inte endast är skaderegleraren som styr och bestämmer. I dessa lägen kan 

skaderegleraren även lämna över till gruppchefen eller någon annan reglerare. Oftast 

kunde dock skadereglerarna reda ut problemen tillsammans med kunden och menade på 

att det var kommunikationen som gjorde det möjligt att komma till en lösning. Jakob 

hanterade dessa situationer på ett liknande sätt som Göran. Jakob menade att det bästa 

han kunde göra var att lyssna på kunden för att sedan försöka tydliggöra och förklara. 

Vidare menade Jakob att denne lärde sig en sak från den grundläggande utbildningen 

och det var att det inte är någon idé att förklara för en kund på exakt samma sätt flera 

gånger; ”Försök hitta en annan väg att förklara på, försök hitta en annan 

argumentation och få liksom förklara”. Jakob berättade vidare att hans trygghet i 
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hanteringen av kunder som beter sig illa har förändras något med tiden, i den 

bemärkelsen att det rådde mer osäkerhet hos honom från början och därmed upplevde 

att han hade sämre argumentation till kunden då. Vidare säger Jakob att han blivit allt 

mer trygg i sin roll och menar på att det förr inte var säkert att han hade förstått varför 

vissa beslut togs; ”då har man också svårt att förklara för kunden”, menade han. Att ha 

villkoren och regelverken i ryggen tyckte Adam var tryggt att luta sig tillbaka på, men i 

de fall som kunderna var allt för missnöjda så bad han att chefen skulle ringa upp 

kunden. Detta var något som Jakob också berörde och menade att regelverket gör att de 

inte kan sväva iväg i sin reglering och att det således inte är acceptabelt att hamna 

utanför de rådande villkoren. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera och bearbeta svåra kundsamtal var enligt Hanna att 

skadereglerarna generellt gick och pratade med kollegorna för att finna stöd och 

diskutera ärendet med dem. Att prata med sina kollegor och finna stöd i dessa var något 

som Nina också nämnde, och hon sa även att skadereglerarna efter svåra skador stämde 

av med varandra så att allt kändes okej. Vidare menade Nina att de på ett sätt hjälps åt 

att avlasta varandra i och med att de talar ut om svåra händelser. Nina tyckte även att 

hon lärt sig hantera svåra tjänstemöten med tiden och erfarenheten hon fått från möten 

med kunder. Samtidigt framhåller Nina även avsaknaden av utbildning för just 

hantering av människor i kris i utbildningen. Att använda sina kollegor som stöd var det 

fler som berörde. Komplicerade ärenden brukade diskuteras med kollegan i kontoret 

bredvid eller på ett möte med gruppen berättade Jakob. Kollegorna som stöd, berörde 

även Frida genom att påvisa den goda stämningen på bolaget och förståelsen kollegorna 

emellan, vilket Frida menade var en nödvändighet i de fall de haft jobbiga samtal. 

Louise nämnde också denna aspekt och sa att hon till kollegorna kunde ventilera sin 

frustration och sedan kändes det bättre. En intressant aspekt togs upp av Cecilia som 

menade på att det kunde vara enklare att hantera en kund som beter sig illa när de är ute 

på plats, istället för via telefon. Med det menade Cecilia att hon fick chansen att se 

kunden i ögonen, som vid personliga möten oftast inte var lika aggressiv som på 

telefonen och visade en helt annan respekt. 

 

5.1.9 Påverkan 
Göran berättade att han inte tycktes påverkas av kunder som ringer och skäller, men 

emellertid av kunder som på något sätt nedvärderar honom. Däremot fortsatte Göran att 

berätta att erfarenheten än en gång var en underlättande del i hanteringen av dessa 

tjänstemöten. Just erfarenheten, berättade även Jakob, medförde att han inte längre blev 

lika ängslig av svåra samtal som kunde uppstå efter kunden fått ett nekande besked. Inte 

heller Adam tycktes bli påverkad av kunder som blir arga. Däremot sa Adam som 

övriga, att när denne började med skadereglering var det annorlunda och nervositeten 

smög sig på när de ringde. Vidare menade han att tiden inom yrket är behjälplig; ”man 

lär sig vad man ska säga. Det sitter i ryggmärgen. Man blir bättre på att förklara”. 

Frida svarade:  

 

”Ja men alltså, har man haft en skitdag med mycket tråkiga samtal och mycket skit, då 

blir man ju tröttare och man blir lite grinig själv också, så är det ju. Det är ju helt 

naturligt.” 

 

Louise ansåg att hon påverkades på olika sätt beroende på skadan som är skedd. Hon 

menade att just när kunden farit illa i en reseskada tänker hon på kunden, men påverkas 

samtidigt inte på ett negativt sätt. Vidare menar Louise att det är värre med de som 
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ringer med bilskador och är oförskämda angående den. Louise tyckte inte att det var 

speciellt ofta dessa kunder ringer och skäller, men menar samtidigt också att hon lärt sig 

handskas med det med tiden;  

 

”Förut hade jag ett mer säljande jobb på de tidigare tjänsterna som jag hade. Och då 

var det mer att du möter kunden i en annan situation, innan skadan händer. Så helt 

plötsligt, som skadereglerare, tog man åt sig ganska mycket från början, de första åren, 

det var lätt att man tog det personligt”. 

 

Louise ansåg att hon med tiden fått rutin, vilket lett till att det lättare rinner av henne när 

kunder betett sig illa, till skillnad från förr då hon kunde känna sig arg och irriterad. 

Hanna sa att trots att hon försöker lägga en kund som betett sig illa bakom sig, så finns 

det ändå kvar på något sätt; “För jag menar det kommer ju fram direkt när ni frågade”, 

menade hon. Maria svarade att: ”Nja, det händer ibland att någon kanske ligger kvar 

och gnager när man går hem men det är inte så ofta, utan det är ju min vardag”. Sedan 

menade även Maria att de själva ibland kan göra fel och ta fel beslut, vilket hon ansåg är 

något som hon också lärt sig erkänna för kunden, i och med den erfarenhet hon fått. 

Nina berättade om en riktigt hemsk brand vilken orsakade att en individ omkommit. 

Den skadan sa Nina var oförglömlig och menade att det kan vara tungt att hantera 

sådana ärenden. Samtidigt, sa Nina, att hon oftast är förberedd inför sådana möten, till 

skillnad från andra skador där kunderna ringer in, varpå hon då oförberedd kan mötas av 

en skrikande kund. I de fall kunde det hända att Nina höjde rösten tillbaka till kunden 

och tillslut la på luren, vilket hon inte alls tyckte kändes bra och blev väldigt påverkad;  

 

”Jag menar, även om jag känner att jag inte hade kunnat göra på något annat sätt, så 

är man inte vinnaren när man lägger på luren utan [,,,] då känns det som att man har 

tappat ansiktet på något vis, även fast man kanske inte egentligen har gjort det” 

 

Samtidigt berättade Nina att detta möjligtvis kan hända en dag då stressnivån är extra 

hög, eller om någonting hänt privat som känns jobbigt. Cecilia tyckte att det är jobbigt 

när kunden fortsätter argumentera och inte ger sig, trots att hon försöker komma med 

nya lösningar. Cecilia sa även: ”Så visst har det väl varit ett antal sömnlösa nätter 

genom åren, det kan jag ärligt talat säga att det har varit”. 
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5.2 Skadechef och gruppchefer 
Nu lämnar vi skadereglerarnas berättelser och övergår till empirin från intervjuerna med 

skadechefen och gruppcheferna. Först ges en bakgrundsbeskrivning och tabellen (Tabell 

5) nedan visar chefernas ansvarsområden, samt deras erfarenhet i försäkringsbranschen 

och som ledare. 

 
Gruppchefer/ 

Skadechef 

Befattning & 

avdelning 

Branscherfarenhet Ansvarsområde 
 

David Skadechef - Skadechef på LF i 3 år 

- 10 år som ledare på annat 

försäkringsbolag 

- Ansvar att 

skadehanteringen håller 

måttet 

- Sitter i företagsledningen 

- Samordnare för 

skadeförebyggande rådet 

 

Erik Gruppchef 

Bygg- & 

Företagsskador 

- 5-6 år som gruppchef  

- 30 år som skadereglerare 

- Skadereglering ca 50 % 

- Personalansvar för sin 

grupp 

 

Ivar Gruppchef 

Motorskador 

- 10 år som gruppchef 

- 5 år som funktionsansvarig 

(Operativa funktioner utan 

personalansvar) 

- Totalt 37 år inom LF 

- Handlägger specifika 

ärenden såsom klagomål 

- Personalansvar för sin 

grupp 

 

Karl Gruppchef 

Personskador & 

Privat egendom 

- 2 år som gruppchef  

- Arbetat med skadereglering på 

annat försäkringsbolag ca 27 år, 

samt andra ledaruppdrag 

- Skadereglering ca 25 % 

- Personalansvar för sin 

grupp 

 

Tabell 5. Chefer: Erfarenhet och ansvarsområde 

Cheferna berättade alla om deras långa erfarenheter inom försäkringsbranschen. Åren 

de arbetat inom branschen med endera skaderegleringen eller ledarskap var allt mellan 

10 till 30 år, varav en del av åren för några var med andra uppgifter eller inom andra 

försäkringsbolag. Alla chefer svarade enigt att de genomgått utbildning relaterad till den 

ledarroll de har. Ivar sa att han, med flera andra gruppchefer, gick en utbildning när 

hans nya roll innebar att han fick ansvar för personal. Utbildningen var enligt honom 

relativt bred och inkluderade ett klargörande om vilka uppgifter som ingick i 

ledarrollen, samt en del fiktiva rollspel mellan honom och kund, och honom och 

medarbetare. Han ansåg däremot att det han lärde sig då var för stunden och att han med 

tiden fått erfarenhet. Karl svarade att han sedan tidigare gått utbildning inom skador och 

en ledarutbildning, men menade även att det kunskapsutbytet som sker mellan 

kollegorna i sig är en utbildning, vilka tillsammans med hans ledare bidragit till hans 

utveckling över tid. Han fortsatte att berätta om ett internt ledarprogram som precis 

inletts för alla chefer inom bolaget som ska handla om att utvecklas som ledare. Erik 

berättade på liknande sätt som övriga att han också gått ledarskapsutbildning. På samma 

linje som de övriga var även David som berättade att han genomgått 

ledarskapsutbildningar på ett tidigare försäkringsbolag och att han har tio års erfarenhet 

som ledare. 
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5.2.1 Att förbereda skadereglerarna 
Erik sa att han trodde det var väldigt dåliga på att förbereda skadereglerarna inför deras 

möten med kunder och med det menade han att det var väldigt lång tid sedan alla gick 

sin grundutbildning, vilken dessutom i väldigt liten mängd inkluderade hantering av 

människor. Hans åsikt var vidare att det borde vara mera utbildning inom just hantering 

av människor, eftersom kunderna reagerar så pass olika och skadereglerarna därför 

ibland behöver agera kuratorer. Erik sa också:  

 

”Det är många gånger som man har varit på ställen där folk har grinat och jag har 

varit på flera där den ena parten i relationen har omkommit, brunnit inne. Hur ska man 

då hantera det? Och där är vi inte förberedda kan jag säga” 

 

Även Ivar menade att de inte hade någon praxis för att utbilda skadereglerarna inom 

hanteringen av personer i kris, men ansåg att det är mycket övning och erfarenhet hos 

dem som styr. Vid en nyanställning menade Ivar att det är hans ansvar som gruppchef 

att denne hamnar rätt och att personen i fråga får gå ett introduktionsprogram. Däremot 

menade han att ingen vidare förberedelse görs för att göra den nye skaderegleraren redo 

för de tjänstemöten som de hamnar i och hävdade att: ”Nej, där är vi nog inte riktigt 

professionella i att utbilda dem i den hanteringen [...]”, men han menade samtidigt att 

de som anställs är vana sedan deras tidigare jobb att möta kunder och att det spelar roll. 

Han berättade däremot också att kommunikationen till kund är något som har övats på, i 

den bemärkelsen att de diskuterat vad som ska ingå i brev och mail ut till kunder. Han 

menade att de utbildats på hur de ska uttrycka sig så tydligt som möjligt, vilket han 

benämnde som ”Länsförsäkringska” vars avsikt är att förenkla det byråkratiska språket 

som försäkringar innebär, för att göra det begripligt för kunden. Gruppchefen Karl 

menade dock att den grundutbildning som ges för skadereglerarna är ett sätt att 

långsiktigt förbereda dem. Vidare var han av den åsikten att erfarenhetsutbyten i 

vardagen är ett sätt att förbereda skadereglerarna på kort sikt. Han menade både av 

kollegor, men även att lära sig i kontakt med kunder; 

 

”För att bli en bra skadereglerare, det kräver lång tids erfarenhet och våga pröva 

vingarna som ung och komma in i skadereglering och möta människor. Man lär sig med 

tiden hur man ska hantera olika besked och svar” 

 

5.2.2 Arbetsklimatet 
Karl benämnde organisationen som ”prestigelös” och ”lärande” och ansåg att 

arbetskulturen är väldigt öppen. Vidare upplevde han att avdelningarna har god dialog 

med varandra och att besluten fattas nära i och med den goda kontakt som han menar att 

de har kollegor och chefer emellan. David ansåg arbetsplatsen vara ”familjärt präglad” 

och upplevde att en närhet finns mellan både kund, kollegor och ända upp till ledning. 

Övriga chefer ansåg också att arbetsplatsen är väldigt bra och Ivar som jobbat där sedan 

1977 menade att; ”skulle det inte varit bra, då skulle man ju inte varit kvar såhär 

länge”, vilket han menade talar för sig själv. 

Erik berättade att han trodde att anledningen till varför alla verkade vara så överens om 

att det var en såpass trivsam arbetsplats var: 

 

“Nej men jag tror att vi har en bra personalpolitik. Eller tror, det har vi, vi har mycket 

förmåner, vi har ett [,,,] vad ska man säga [,,,] ett snällt klimat, som jag upplever det i 

alla fall. Också en fördel att vi är lokala, det är lätt att, jag menar det är inte som att 

man har någon chef som sitter [,,,] nere i Stockholm utan du har ju möjlighet att om du 
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vill träffa Vd:n vid fikabordet, personal, ekonomi, du blir ju på ett ganska [,,,] på ett 

enkelt sätt delaktig i firman. Det är kul att sitta och snacka med Vd:n och ibland så 

hänger de med ut på lunch, det är kanske inte på alla ställen som man gör så” 

 

5.2.3 Förväntningar på skadereglerare 
Skadechefen och gruppcheferna var i stort sett överens om vilka deras förväntningar är 

på skadereglerarna. Att skadereglerarna skulle bibehålla en professionalitet i sitt 

agerande, ge ett bra bemötande och god service till kunden var genomgående i 

chefernas svar. “Visa kunden respekt också då man kanske inte tycker lika” utgjorde 

förväntningar på skadereglerarna från Ivar. David som är skadechef, påpekade dock 

svårigheten i att fastställa just vad som är en nöjd kund inom deras bransch;  

 

”vad är förväntningen på att en kund ska bli nöjd? Är det att den ska få jättebra 

ersättning, eller är det att det ska vara en schysst kontakt, eller både och? Och det är 

väl jättebra att få belysa det, för det tror jag inte att den är knivskarp den dragningen” 

 

 Eftersom besluten som fattas styrs av villkor och lagar och således inte är möjliga att 

påverka i särskilt stor utsträckning, innebär det att kundkommunikationen spelar en 

väsentlig roll enligt cheferna. Kundkommunikation blev benämnt ett antal gånger under 

intervjuerna, där skadechefen David påpekade hur svårt, men viktigt, det är att 

kommunicera ett negativt besked på ett bra sätt.  Han påpekade specifikt de ärenden då 

kunden inte anser sig ansvarig för skadan, varpå David menar att just den 

kommunikationen behövs diskuteras internt. David hade också förväntningar att 

skadereglerarna ska ”vårda” kundrelationer och ”kunna sin sak”. 

 

Karl berörde också kommunikationen med kund och menade att:  

 

”[…] jag jobbar väldigt mycket med kundkommunikation för jag tycker den är central. 

Det tar jag ju upp på alla möten vi har, inom gruppen, sen tar jag det i vardagen också 

och där tycker jag att vi kan utvecklas ytterligare. Alltså prata med kunden, när vi har 

dom så nära och även möta kunden på deras arena…” 

 

Karl menade att detta var ett område där de har stor möjlighet att utvecklas och att det 

var ett viktigt område att belysa för att kunna få en god relation till kunden;  

 

”där kan vi göra mer, vi kan alltid träna oss att bli bättre, lyssna på kunden; ’Vad 

händer?’ ’Hur ser det ut?’ ’Förstår du vad vi menar?’ ’Är vi överens om vad som 

gäller?’ ’Vad är det för avtal du har?’ De kanske har köpt en försäkring för många, 

många år sen, det handlar om information” 

 

Vidare menade han att denna förväntning på skadereglerarnas kundkommunikation 

kommuniceras genom interna formella möten där de ofta ta upp specifika fall. 

Fortsättningsvis sa Karl att det utöver dessa möten även diskuteras mer informellt 

emellan i korridoren. Att bistå med en ”aktiv” och ”snabb” skadehantering var ännu en 

del av det som Karl förväntade sig att skadereglerarna skulle leverera i tjänstemötet. 

Erik belyste, precis som övriga, också kommunikationen: ”Men vad är det som är 

svårigheterna? Jo men det är ju att kommunicera, att få folk att förstå.” 

 

Fortsättningsvis framgick det att de övergripande strategiska målen inom 

Länsförsäkringar präglar synen på tjänstemötet och hanteringen av kunder och således 
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även förväntningarna på skadereglerarna. David menade nämligen att företagets image 

om att vara det ”lokala, nära, lite snälla bolaget”, även innebär att det finns en ökad 

förväntan för något ”mer” i tjänstemötet; “[...] det ska vara någonting mer i det 

personliga mötet och det tror jag medarbetarna känner, att så är det, det är de 

förväntningarna vi har.” Vidare menade David att han också har en önskan om att 

skadereglerarna ska bli mer “affärsmässiga”. Med det menade han att skadereglerarna 

ska övertyga kunderna om att Länsförsäkringar är ett bra val de gjort och erbjuda dem 

försäkringstjänster, utan att för den sakens skull vara påflugna. Hur förväntningarna 

kommuniceras till skadereglerarna menade David sker genom att de sätter mål, följer 

upp och därefter återkopplar till skaderegleraren. 

 

5.2.4 Rutiner kring tjänstemötet och interna arbetsprocesser 
För att bland annat säkerställa att förväntningarna också efterföljs i mötet med kund så 

berättade cheferna att skadeavdelningen på Länsförsäkringar Västernorrland arbetar 

med en kundundersökning som de skickar ut efter varje avslutat ärende. I denna 

undersökning får kunden bland annat svara på frågor rörande deras nöjdhet och 

bemötandet från skadereglerarna berättade de. David menade att: 

 

”Vi har satt ett ganska högt sådant mål på den här enkäten, kundundersökningen som vi 

gör […] i samband med det så gör vi också kvalitetsuppföljningar, sedan något år 

tillbaka, där vi försöker hitta fler tillfällen att föra tillbaka kvalitetsaspekter från 

ledning till medarbetare, så att, när vi tittat på sådana saker, har betalningen säkrats, 

är det här liksom betalat till rätt och, de gamla grejerna, så tittar vi också på 

kundkommunikation; vad är dokumenterat, hur har det här tjänstemötet varit, vad är 

kundens upplevelse och så lägger vi till, och det är ju inte alla som svarar på enkäterna, 

men där det finns kundsvar i enkätmodellen här nu då så lägger vi till det och ger 

återkoppling, det är gruppcheferna som gör det” 

 

Varje gruppchef har, tillsammans med sin grupp skadereglerare, regelbundna möten där 

dessa kundenkäter bland annat tas upp och bearbetas. På mötena diskuteras även 

övergripande information rörande företaget i stort, samt resultat och mål. Dessa möten 

användes sällan för att diskutera svåra kundbeteenden, men vissa gruppchefer menade 

på att det kunde förekomma att större och svåra ärenden diskuteras inom gruppen för att 

lösa vissa frågor. Både skadereglerare såväl som ledning påpekade dock att 

kundnöjdhetssifforna från dessa enkäter brukar generellt ligga väldigt högt. 

Gruppchefen Erik beskriver ”[…] i princip ligger alla där någonstans mellan, ja nästan 

ligger det på över 90 % som svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med 

skaderegleringen och helheten, och det är ganska högt.” 

 

I dagsläget arbetar även Länsförsäkringar Västernorrland med att utarbeta olika rutiner 

och metoder för att ge feedback under arbetets gång. Karl berättade att:  

”Oftast ger vi för lite positiv feedback. Vi förväntas att ’såhär ska det vara’. ’Det var ett 

bra jobb du gjorde där med kunden, jag uppskattade verkligen din insats där.’ Istället 

säger man ingenting” 

 

Vidare menade Karl att han såg feedback som ytterligare en viktig del av 

kommunikationsutvecklingen, för att öppna upp kanalerna, inte bara ut till kund, utan 

även internt. Erik såg även feedback som en metod för att man då kan ”[…] fånga upp, 

både hur vi upplevde att vi fungerade mot kund, men även ’hur upplevde jag det här?’, 

tyckte jag att det här var jobbigt eller kunde vi ha gjort det på ett annat sätt?’.” Genom 
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åren har Länsförsäkringar Västernorrland arbetat med sina interna arbetsprocesser med 

syftet att inta ett större ”kundfokus” enligt Erik. Han berättade vidare att denna 

kundfokus har berört de interna processerna såväl som arbetssättet ut mot kund för att 

på så sätt generera en större kundnöjdhet. Förutom arbetet med kommunikationen som 

vi tidigare nämnde att bland annat Karl arbetade mycket med i sin grupp, så sa han även 

att:  

 

”Jag tycker vi kan möta kunden där de är, tidigt, då får vi veta så mycket mer och vi får 

också en dialog, nära, det där med ”Kom Närmare” [Länsförsäkringars nuvarande 

kampanj]. Så där har vi stora möjligheter, där tycker jag att vi kan göra mer faktiskt, 

det handlar ju mycket om kultur och kanske [,,,] inte attityd, men lite det här att våga ta 

klivet ut utanför kontoret, för det är ju där vi möter kunder och det är där vi kan göra 

nytta och verkan” 

 

Erik påpekade hur viktigt detta personliga möte med kund var med tanke på företagets 

värderingar:  

 

”Vi ska ut och besikta med egen personal, det är ju ett ställningstagande vi har gjort för 

att få nöjdare kunder. Många försäkringsbolag har ju gått ifrån egen 

besiktningspersonal, man lejer bort till andra firmor och så faktiskt, men vi tycker att vi, 

jag menar vi [,,,] lokala och nära är våra värdeord eller vad man ska säga. Då ska vi 

också ut och träffa kunderna” 

 

 Förutom att åka ut och möta kunder på plats är även arbetsprocesserna på kontoret 

utformade för att öka kundnöjdheten. I syftet att öka tillgängligheten beskrev Erik:  

 

”Vi har ju helt gått ifrån att skicka ut en blankett, det var ju alltid så tidigare. De ringde 

in om en skada ”ja men vi skickar en skadeanmälan” och så gick det ju, så tog det tre 

dagar, så fick de anmäla och fylla blanketten. [,,,] Då hade det ju gått en och en halv 

vecka som snabbast då, det är ju helt borta då. Nu är det ju alltid så att man registrerar 

upp skadorna direkt i telefon för att sätta igång det hela” 

 

 Genom att kunden direkt får kontakt med en skadereglerare menade också Erik att de 

direkt får möjligheten att ge kunden ett nekande besked i de fall då skadan inte är 

ersättningsbar, snarare än att de ska få vänta i flera dagar, vilket även visat sig vara ett 

sätt att motverka en viss del av missnöjet. 

 

En annan intern process, vars planering pågår för tillfället, är att cheferna berättade om 

en kommande kick-off där de enligt Ivar bland annat ska beröra svåra kundsamtal; 

“men vad är det för kunder som [,,,] triggar igång en och vad är det för frågor som 

triggar, som leder till det här? Och ja [,,,] hur kan man hantera det själv så att säga”. 

Han berättade också att han redan diskuterat detta tillsammans med sin grupp, vilket 

skulle sammanställas och tas med på den kick-off som skulle påbörjas. Att de valt detta 

ämne på denna kick-off är bland annat för att kundkommunikation enligt skadechefen 

David inte diskuteras i tillräckligt stor mängd inom formella möten;  

 

”Ja, men inte liksom mycket som vi borde tror jag. Det är därför vi vill adressera ”Det 

svåra samtalet”, för vi tror att man behöver, lika mycket som vi pratar om hur vi ska 

skadereglera i situationer, så behöver vi prata om hur vi kommunicerar besluten. Och i 
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många fall fungerar det super och kanske inte finns så stor förbättringspotential, men 

jag tror att det kanske är där man hämtar de goda tipsen i så fall då” 

 

5.2.5 Dysfunktionellt kundbeteende 
Svåra samtal är något som gruppcheferna också kommer i kontakt med eftersom de, 

som nämnts, arbetar operativt och dessutom även ibland behöver vara tillhands när 

skadereglerarna hade svåra samtal som de inte kom vidare med. Detta betyder att våra 

samtal med cheferna ibland blev likartade skadereglerarnas, i den bemärkelsen att de 

talade om sig själva både som skadereglerare och gruppchef. Ivar berättade att han 

mottar ungefär tre till fyra ”riktiga” klagomålssamtal, som han uttryckte det, per 

månad. Ivar upplevde att det är svårt att uppfatta hur ofta som skadereglerarna hamnar i 

samtal där kunden beter sig illa då kunder beter sig utefter vissa nivåer. Vad han 

menade var att en del kunder beter sig på en nivå där det går att diskutera med dem, 

medan andra inte är lika resonabla och att detta kan upplevas annorlunda mellan 

skadereglerarna; ”ibland är man ju inte överens, men man kan föra en saklig diskussion 

i alla fall och en del skriker ju bara. Det är ju där emellan”. Ivar berättade också att när 

han mottar klagomålsärenden är anledningen till detta oftast brist på information. Att 

lyssna på kunden och förklara för den, menade Ivar är väsentligt. David berättade också 

om möjligheten skadereglerarna har att låta han eller gruppchefen ta över samtalet och 

att det ibland så blir fallet. Vid vilka situationer David ansåg att skadereglerarna skulle 

skicka över samtalet hade han inget specifikt svar på, utan menade skadereglerarna hade 

så pass god erfarenhet så att deras reglering av skadorna sällan blir fel och att de därför 

kunde ta många svåra samtal själva. Däremot menade David att det ibland kunde låsa 

sig i kommunikationen mellan skadereglerare och kunden och att det kunde vara bra om 

kunden fick känna sig bekräftad och därför tala med ännu en person. ”Så min förväntan 

är väl egentligen att man inte ska slita för hårt [skratt] på sig själv i de här uppdragen” 

sa David. 

 

Erik tyckte att samtal med kunder som ansåg att de skulle bli behandlade på ett speciellt 

sätt på grund av att de är stor kund inom bolaget eller vilka de känner, var svåra; ”du vet 

jag är kompis med Vd:n”, menade Erik att kunderna kunde uttrycka sig. Erik kände att 

dessa kunder kunde vara oerhört jobbiga och sa att det snarare blir ”taggarna utåt” än 

tvärtom i dessa tjänstemöten. Det är även andra kundbeteenden som känns svåra 

berättade Erik; 

 

”De svåraste kanske, det är väl en sak att de blir arga och brusar upp, men att man 

ändå kan resonera med de, de svåraste att ha att göra med det är ju egentligen de som 

inte förstår på ett eller annat sätt. Antingen är de, har de något problem eller så vill de 

inte, de vill bara hålla på att jävlas då. Och de behöver inte bli arga, men de är bara så 

fruktansvärt jobbiga [skrattar]. Och det går liksom inte att resonera logiskt och sakligt 

med dem” 

 

En sådan kund menade Erik tar väldigt mycket tid och kraft trots att kunden inte är arg. 

Vidare berättade han att kunder som beter sig illa förekommer väldigt sällan, men 

menade samtidigt att det möjligtvis kan skilja sig åt beroende på vilka skador de jobbar 

med. Erik sa vidare att han tror att reseskador kan vara väldigt svåra att bemöta, på 

grund av den förväntning som finns på resan ifrån kunden och att förväntningen på ett 

sätt raseras när något inträffar. Karl sa också att upprörda kunder förekommer relativt 

sällan, men när det förekommer så beror det oftast på brister i kommunikationen mellan 

kunden och skaderegleraren. Vidare sa Karl att det är lättare och göra sig missförstådd 
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via mail i jämförelse med att kontakta kunden via telefon och tyckte att de bör jobba på 

en utveckling av den delen. David, såväl som övriga gruppchefer, var enade om att 

kunder som beter sig illa inte förekommer ofta. David uppskattade att det kan vara 

ungefär en gång i veckan som skadereglerarna via telefon mottar samtal av kunder som 

beter sig illa, och ute på plats uppskattade han det till ungefär en gång i månaden. 

 

Ivar menade gränsen för vilket beteende som inte tolereras från kunden går vid 

personangrepp och när kunderna börjar kalla handläggaren för otrevliga saker. På 

samma linje var Erik som också ansåg att gränsen ligger vid personangrepp. Att vara 

arg på själva försäkringen ansåg Erik till viss del vara godtaget, men inte när det övergår 

till att tycka saker om tjänstemannen personligen. Just denna gräns menade Erik kunde 

vara svår att känna när man kom som ny till bolaget. ”För det kan jag tänka mig, att 

man kan tänka att det här hör till jobbet och att man bara ska sitta och ta emot skit hur 

länge som helst” sa Erik, men menade att det inte är något skadereglerarna ska 

acceptera. David var av den åsikten också att personangrepp inte alls ska accepteras och 

berättade på liknande sätt som Erik tidigare sa, att kunder som använder sin relation till 

bolaget för att försöka erhålla en specifik behandling, även var en form av påtryckning 

på skadereglerarna. Fortsättningsvis sa David också att hot och liknande inte tolereras 

och att det i de fallen går vidare till utredning. I dessa fall menade David vidare att detta 

kan mottas individuellt bland skadereglerarna och att ledningen bör acceptera och stödja 

dessa enskilda känslor. 

 

Samtliga gruppchefer såväl som skadechefen var överens om att de upplevde att 

skadereglerarna påverkades på något sätt efter att ha varit med om ett svårt kundsamtal. 

David svarade: ”Ja, det tycker jag väl, och det vore väl konstigt annars, de är ju 

engagerade i sitt jobb och vill göra ett bra jobb, så varje kund som man upplever det 

här gick åt pipan är ju på något sätt surt, att det blev så då”. Karl sa att skadereglerarna 

givetvis direkt blir nedstämda och upprörda och att de går till de andra medarbetarna 

efter ett sådant möte med kund för att prata av sig. Vidare berättade Karl också att det är 

lite svårare inom denna bransch eftersom många ärenden är sekretessbelagda, vilket gör 

att de har tystnadsplikt och inte kan prata med vem som helst om specifika händelser. 

Ivar trodde att skadereglerarna påverkades direkt efter mötet med en kund som bettet sig 

illa, men framhöll även den goda stämningen de har i gruppen, där de berättar för 

varandra internt om specifika händelser; ”vi är ju ganska vana att diskutera saker och 

det är liksom inte hela världen, för det mesta i alla fall”, sa han. 

 

5.2.6 Delaktighet och stöd i samband med dysfunktionella kundbeteenden 
Att diskutera händelser med varandra inom grupperna sågs som ett stort stöd för många, 

både skadereglerare och chefer. Hur pass delaktiga gruppcheferna och skadechefen är i 

skadereglerarnas dagliga tjänstemöten, framförallt i de fall då kunder beter sig illa 

gentemot dem, varierade något mellan cheferna. Skadechefen svarade på vilka han blir 

delaktig i: ”I de större skadorna, när det handlar om stora belopp, ehm, när det har 

gått snett. I vanlig, så att säga, vardagslunken, nästan inget, eller inget.”  I de fall något 

gått snett menade han att det kunde handla om att kundens försäkring inte täcker skadan 

och att kunden är väldigt missnöjd med detta. Han sa att det även kan innebära kunder 

som är missbelåtna och själva ber att få tala med chefen eller Vd:n. Hur pass delaktig 

gruppchefen Karl är, menade han beror lite på skadereglerarnas önskan om hans 

deltagande och stöd. Han berättade att han är med på tjänstemöten som skadereglerarna 

på något sätt upplever är svåra och på så sätt är ett stöd i mötet. Detta är något som han 

fann intressant i och med att han kunde ge skaderegleraren feedback då efter avslutat 
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möte. Ivar menade däremot att hans erfarna grupp är duktiga på att diskutera händelser 

tillsammans med varandra;   

 

”Ja, jag tror att skadereglerarna är väldigt bra på att bolla det med sig själva, det är 

inte allt som landar hos mig. Men ibland kan det ju vara bra att gå till någon annan att 

kräkas ur sig, så man har en ventil” 

 

Samtidigt menade han även att sådana här ärenden även kan tas upp på gruppmöten och 

att skadereglerarna får möjlighet att ta upp saker till diskussion, vilket är ett slags stöd 

att bearbeta händelser. Ivar berättade dock att han inte upplever att det är något större 

bekymmer bland skadereglerarna; ”Det är inte vanligt att frågor om kunders beteende 

kommer upp då”, och syftar på dessa gruppmöten. Erik berättade, precis som övriga, att 

han blir delaktig då det gäller klagomål från kunderna. Vidare säger han att det inträffar 

sällan, men att kunderna i de fallen inte har fått tillräckligt med information; ”Eller de 

har inte fått den [information] eller de har inte förstått att de har fått den och att de har 

då missuppfattat den då”. Tar han då tiden att förklara, menar han att det brukar lösa 

sig. Erik sa även att det med vissa kunder inte spelar någon roll hur mycket man 

försöker; ”De är i strid med oss, och de är i strid med Försäkringskassan och de är i 

strid med Konsum, och de är i strid med alla på något sätt”. 

 

På frågan om vilka rutiner och policys företaget har gällande situationer då kunder beter 

sig illa mot skadereglerarna svarade David menade en av de främsta rutiner som är 

insatta för att hantera de situationer då kunden är missnöjd och beter sig illa är att de ska 

upplysa om överprövningsmöjligheter och vad som gäller om kunden inte är nöjd med 

beslutet från skaderegleraren. David pratade även om deras rutiner för att underlätta för 

skaderegleraren:  

 

”Men när det gäller just den riktiga verktygslådan för att ta sig ur och hantera en 

konflikt så har vi ju inte den, utan den bygger ju på handläggarens egen erfarenhet då. 

Och där kan det finnas olika, för sen har vi outtalade strategier kan jag tycka [,,,] och 

det hoppas jag är vår gemensamma bild, det är ju att om du kör fast och du upplever att 

det är en kund som måste hanteras vidare men inte av mig för att vi har nått vägs ände. 

Då är det naturliga att slussa till närmaste chef, eller för den delen till mig. Ehm, och 

det händer ju ibland, det är en del av de här vardagsuppdragen som ju framförallt 

kommer till gruppcheferna, men även till mig ibland då” 

 

Gruppchefen Ivar berättade om vilka rutiner de har inom sin grupp i samband med att 

kunder beter sig illa;  

 

”Nej, vi har ju inte någon uttalad rutin egentligen, utan det är ju det, vi pratar ju om det 

inom gruppen och det kan vara kollega till kollega eller att de kommer till mig. Sedan 

finns det ju faktiskt tillfällen då kunden kan komma med hot också och då har vi ju ett 

sådant rapporteringssystem, det ska vi ju rapportera om vi upplever att vi blir hotade” 

 

Karl berättade precis som Ivar att de har rutiner gällande hot, vilka ska rapporteras. 

Däremot menade han vidare att just rutiner kring mindre konflikter inte riktigt finns, 

utan att det helt enkelt rapporteras till närmaste chef.   

 

Angående vilka befogenheter skadereglerarna har att på det sätt de finner lämpligt 

hantera kunder som beter sig illa berättade Karl att skadereglerarna är väldigt fria i sin 
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hantering; ”Ja, fulla möjligheter att hitta en lösning. Det är det som är så bra med det 

här företaget att vi är så fria och vi har all rätt att ta egna beslut”. Att skadereglerarna 

har stora möjligheter i sitt hanterande berättade även Ivar: ”Ja, alltså de har ju 

befogenheter att hantera ett ärende från början till slut egentligen”. Vid vilka 

situationer han tyckte skadereglerarna skulle skicka ärendet vidare till honom svarade 

han: ”Jag tycker att skadereglerarna ska hantera ärendet själv så långt det är möjligt, 

men då man känner att [,,,] nu är det tomt hos mig, då måste man ju släppa det vidare”. 

Karl pratade även om att villkoren finns bakomliggande i skadereglerarnas hantering; 

 

”Ofta är det ju att besluten är grundade på avtalen, så de kan ju inte göra något mer. 

Då måste de gå till nästa steg då. Huvudsaken man har en schysst kunddialog. Har vi 

gjort det bästa när det gäller bemötande och dialogen, då ska vi ju vara nöjda” 

 

 På samma linje vad David som pratade i ekonomiska och affärsmässiga befogenheter; 

”Det är ju försäkringsvillkoren som är liksom spelplanen”, varpå han menade att det är 

den som på ett sätt styr vilka befogenheter skadereglerarna har. 
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6. ANALYS 
Innan vi går in på analysen av hur skadereglerarna hanterar dysfunktionella 

kundbeteenden och vad som påverkar den hanteringen, ser vi det som relevant att i ett 

första steg analysera de aspekter som karakteriserar tjänstemötet inom just 

försäkringsbranschen. Genom att först fastställa vad som präglar tjänstemötet inom vår 

fallstudie, kan vi därefter analysera hur det spelar in i hanteringen av dysfunktionellt 

kundbeteende.   

 

6.1 Tjänstemötet 
Tjänstemötet mellan skadereglerare och kunden är varierande i sitt innehåll, längd och 

struktur. Rörande tjänstemötets innehåll kan kunderna kontakta skaderegleraren för att 

ställa en okomplicerad fråga, där ett enkelt svar önskas från skaderegleraren. Andra 

ärenden kan däremot innebära en kontinuerlig kontakt med kunden och således flertalet 

interaktioner under en längre tid. I relation till teorin rörande sanningens ögonblick som 

innebär den interaktion kunden har med personalen (Normann, 2011, s. 29), har 

skaderegleraren möjlighet att representera företaget under flertalet tillfällen under 

processen med kunden. Dessutom kan det relateras till vad Sirianni et al. (2013, s. 119) 

beskriver om att ett tjänstemöte ger tillfälle att stärka företagets varumärke, vilket 

möjliggörs genom såväl de korta kontakterna, men framförallt de längre ärendena med 

kunden som skaderegleraren har. Dessa möjligheter ställer emellertid också krav på 

skadereglerarens roll att kunna bemöta och kommunicera med kunder.  

 

Vid de tillfällen då kontakten med kunden förekommer regelbundet, är ärendet av mer 

komplicerad art och kunden behöver återkomma regelbundet med information om sin 

skada. Detta gäller oftast en personskada och ärenden kan löpa på ända upp till 10-15 år 

beroende på hur skadan yttrar sig för kunden. Ofta blir även andra parter, såsom 

byggföretag, läkare eller bilverkstäder involverade i kundärendet. Det är då 

skadereglerarnas uppgift att koordinera dessa olika aktörer där de också får stå till svars 

för eventuella missuppfattningar eller klagomål. Tjänstemötet inom 

försäkringsbranschen kan därmed vara både enkel och kortfattad i sin karaktär, medan 

vissa tjänstemöten kan pågå under en lång process och således vara mer komplicerade 

och långdragna. Här kan parallellen dras till den relationsskapande processen 

tjänstemötet som beskrivs som av Vargo & Lusch (2004, s. 4) vilket är i linje med det 

arbetssätt som präglar skadereglerarnas arbete, där tjänstemötet många gånger leder till 

långvariga relationer med kunderna vars ärenden ibland pågår under en lång process. 

 

6.1.1 Olika kommunikationskanaler 
Seck & Philippe (2013, s. 565), beskriver att företag genom den digitala utvecklingen 

har möjlighet att vara tillgängliga sina kunder i större utsträckning genom olika kanaler. 

Detta var förekommande även inom vår fallstudie. Försäkringskunderna hade 

möjligheten att kontakta Länsförsäkringar Västernorrland genom både brev, mail, 

telefon och besök på kontoren. I vissa fall åkte också skadereglerarna ut på plats för att 

besöka kunden där. Därigenom var skadereglerarna tillgängliga genom flera 

kommunikationskanaler. Att kunna kommunicera genom alla kanaler var något som 

empirin visade att skadereglerarna lärt sig bättre i och med sin erfarenhet, vilket tyder 

på att det är ett område som går att öva på och utveckla med tiden i yrket. 

Gruppcheferna arbetade aktivt med att förbättra kommunikationen ut till kund, att både 

meddela besked via skrift såväl som muntligt och att förenkla de byråkratiska termer 

som finns inom försäkringsbranschen för att förenkla för kunden. Tolkningen kan också 
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göras att det uppfattas enklare från skadereglerarens sida att bemöta och hantera kunder 

som beter sig dysfunktionellt fysiskt ute på plats, istället för via telefon då kunden 

kunde gömma sig själv på ett annat sätt enligt respondenterna. Enligt respondenterna 

behöver också en skadereglerare vara skicklig i att kommunicera beslut, ibland 

negativa, via både tal och skrift. 

 

6.1.2 Heterogena möten 
Som skadereglerare kan arbetsdagen se olika ut beroende på vilka skador som drabbar 

deras kunder. Vad kunderna har för ärende när de ringer kan vara mer eller mindre 

omfattande beroende vad de varit med om. Detta betyder att arbetsdagen och samtalen 

präglas av en osäkerhet i den bemärkelsen att inget samtal är det andra likt. När de 

lägger på luren väntar ett nytt samtal som de behöver ladda om inför. Vissa samtal är 

också känsligare än andra och skaderegleraren vet aldrig när denne lyfter på luren vad 

som drabbat kunden som finns på andra sidan. Detta kan relateras till vad Echeverri et 

al. (2012, s. 432) beskriver som underförstådd kunskap, det vill säga en tämligen 

ogripbar kunskap, såsom tidigare erfarenheter och personliga förmågor. Forskarna 

menar att en sådan kunskap ligger till grund för hur personalen klarar av att anpassa sin 

hantering efter situationen (Echeverri et al., 2012, s. 441). Respondenterna bekräftade 

att deras underförstådda kunskap, i form av erfarenhet i rollen som skadereglerare, är en 

stor hjälp som gör att den osäkerhet inför tjänstemötet inte upplevs som något större 

hinder för dem. Med erfarenheten har de fått en trygghet i sin roll och gör att de känner 

sig förberedda på sin arbetsdag trots att de inte vet vad som väntar  

 

För att ytterligare analysera tjänstemötet i vår fallstudie för vi också en analys över de 

roller som är delaktiga i genomförandet. I detta avsnitt kommer vi att analysera rollen 

som skadereglerare, chefernas stödjande roll och kundernas, samt samspelet mellan 

dessa. 

 

6.2 Skadereglerarens roll i tjänstemötet 
Rollen som skadereglerare innefattar flera olika aspekter vilket i sin tur sätter vissa krav 

på främst både erfarenhet såväl som personligheten hos individen. De villkor och lagar 

som ligger till grund för beslutsfattandet fungerar som en trygghet och ett skydd för 

skadereglerarna, men de gör det också svårt att alltid vara kunden till lags. Det är 

således en balansgång mellan att ha kunden i fokus och att ha företagets villkor i 

ryggen. Forskning menar att en av ledarstrategierna för att få en fungerande hantering 

av tjänstemöten i allmänhet, och med dysfunktionellt kundbeteende i synnerhet, ligger i 

att rekrytera rätt typ av personal för tjänstens krav (Harris & Daunt, 2013, s.288). 

Forskarna menar vidare att en viss typ av personer med tillräckligt stort självförtroende 

och en bra kommunikationsförmåga bör rekryteras som kundkontaktpersonal. Med 

tanke på att tjänstemöten i denna bransch kan vara känsliga kan det tolkas att en stark 

personlighet är att föredra som skadereglerare. Att kunna hålla balansgången mellan att 

sympatisera med kunden och sköta sitt jobb där de ibland måste leverera negativa 

besked är också något som tyder på att personligheten spelar en roll för att vara en bra 

skadereglerare. En överväldigande majoritet av de som arbetar i dagsläget har arbetat i 

flera år som skadereglerare, antingen hos andra försäkringsbolag eller inom 

Länsförsäkringar Västernorrland, vilket således gjorde de mer erfarna att hantera denna 

balansgång i tjänstemötet. 
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6.2.1 Multipla roller 

Empirin påvisade att den övergripande rollen som skadereglerare axlar är att vara 

behjälplig till kunder som endera ringer in för att få råd angående sin försäkring eller 

söka ersättning vid en skada. Vidare innebär tjänsten som skadereglerare också en slags 

koordinatorroll för eventuella utomstående aktörer i ett ärende. Utöver den 

huvudsakliga regleringen visar empirin också att rollen innebär att vara insatt i övrig 

information för att kunna upplysa var kunde ska vända sig utöver försäkringsbolaget för 

att lösa problemet. Mascio (2010, s. 63) beskrev tre olika tolkningar från 

kundkontaktpersonal på deras roll i tjänstemötet där en av dem är att kunderna ska 

servas och en annan tolkning är att personal och kund tillsammans verkar för att skapa 

en god relation och för att lösa kundens problem. Vidare menar forskning att 

kundkontaktpersonal ofta kliver in i en roll inför ett arbetspass för att på så sätt skilja sig 

och sin person från deras tjänstemöten (Harris & Reynolds, 2006, s 101). 

Skadereglerarna var väldigt inställda på detta och såg det som en självklarhet att hjälpa 

till på alla möjliga sätt, samt att de var väl insatta i sin informationsskyldighet rörande 

vissa delar såsom omprövningar. Skaderegleraren ska således, utöver sin reglering, även 

kunna bemöta kunder genom att inta bland annat en informationsroll. Det här ställer 

således också krav på den erfarenhet skaderegleraren besitter för att kunna bistå kunden 

med den information den behöver. Utöver informationsrollen som tillkommer en 

skadereglerare innebär också tjänsten att ibland komma i kontakt med kunder där något 

har hänt som av någon anledning kan gör att de befinner sig i en typ av krissituation. Att 

i dessa situationer bli tilldelade en kuratorroll i samtalet innebar ytterligare en av de 

tillskrivna rollerna till kundkontaktpersonalen i försäkringsbranschen. Att hantera 

personer i krissammanhang kan vara både komplicerat och känsligt där skadereglerarens 

professionalitet och medmänsklighet spelar in i hanteringen. Att kunna hantera dessa 

olika roller försvåras också av det faktum att skaderegleraren själv kan ha dåliga dagar 

vilket enligt de själva i sin tur också påverkade hur de klarade av de många roller och 

aspekter som utgör deras tjänstemöten. Att balansera den hårddragna rollen som 

skadereglerare som innebär att hantera skador utifrån villkor och lagar till att också axla 

de tillkommande, oskrivna rollerna som också är en del av arbetet kräver en stor 

kunskapsbredd och branscherfarenhet för att kunna hantera det. 

 

6.2.2 Känslor vs. Professionalitet 
De rollerna som ingår för en skadereglerare i kombination med det speciella 

tjänstemötet innebär en avvägning i att hantera känslor och att bevara en saklig och 

neutral relation till situationen. Skadereglerare behöver hantera sig själva och sina 

känslor på ett specifikt sätt för att kunna behålla en professionalitet i sitt agerande mot 

kunden. Begreppet emotional labor är enligt forskningen en av de taktiker som används 

av kundkontaktpersonal, då de stundtals måste pressa undan sina känslor eller 

frustrationer i mötet med kund (Hochschild, 2003, s.132).  Om kunden varit med om en 

väldigt hemsk olycka, eller om kund och skadereglerare har skilda åsikter rörande ett 

specifikt ärende, måste skaderegleraren fortfarande försöka tränga undan eventuella 

känslor och bemöta kunden professionellt. Att skadereglerarna ska kunna kontrollera 

sina känslor, både frustration såväl som empati, kräver till stor del en lång erfarenhet 

och en stark personlighet. Samtidigt kan det också relateras till vad Edvardsson et al. 

(2011, s. 337) menar med att enskilda individernas behov, preferenser och värderingar 

påverkar hur de samverkar med varandra under tjänstemötet. I relation till kundernas 

känsliga möten i försäkringsbranschen kan det tolkas att deras utsatta situation kan vara 

en aspekt som kan försvåra samspelet i interaktionen med skaderegleraren. På så sätt 
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kan det vara svårt för kunden att vara rationell i mötet och skilja på att skaderegleraren 

representerar företaget och inte sig själv som individ. 

 

6.3 Chefernas stöttande roll  
Empirin påvisar att gruppcheferna fungerar som ett stöd för skaderegleraren i den 

dagliga verksamheten. Skadereglerarna har ett stort ansvar i sin roll i tjänstemötet där de 

hanterade sina ärenden från början till slut på de sätt de själva fann lämpligt. Däremot 

menade de även att de samtidigt hade sina chefer såväl som de rådande villkoren i 

ryggen i situationer där de kände sig osäkra. Enligt forskningen var det uppfattade 

stödet från ledningen en viktig komponent för att kundkontaktpersonalen skulle känna 

sig trygga i mötet med kund (Harris & Reynolds, 2006, s. 99). Möjligheten att ta hjälp 

av sin chef, alternativt andra kollegor, vid ärenden som är mer krävande ses som ett stöd 

och en underlättande roll som gruppchefen eller skadechefen har i tjänstemötet. Att 

också finnas till hands för att helt enkelt ta över samtal eller ärenden där skaderegleraren 

av någon anledning kör fast bidrar också det med stöd till skaderegleraren. Det stöd som 

upplevs vara nödvändigt som skadereglerare och den betydelse kollegor och chefer har, 

kan också relateras till det resultat Echeverri et al. (2012, s. 437) erhöll i deras studie. 

Författarna visade nämligen också att hjälp från andra, genom att skicka vidare 

dysfunktionella kundbeteenden till kollegor och chefer internt var en använd taktik 

bland kundkontaktpersonalen. 

 

I relation till teorin där Grove och Fisk (1992, s. 455-456) beskrev tjänstemötet som en 

liknelse vid en teater, där alla samspelar för en bra föreställning har således också 

gruppcheferna samt skadechefen en betydande roll i tjänstemötet för att stödja 

skadereglerarna både under och efter tjänstemötet. Utöver rollen som stöd ska 

gruppcheferna bistå med information till skaderegleraren så denne är införstådd i 

förväntningar, prestationer och övergripande information som kan vara relevant för de 

att ta del av. Gruppchefen har således också ett ansvar för att skaderegleraren har den 

information och de resurser som krävs för att kunna hantera tjänstemötet. 

 

6.4 Kundens roll i tjänstemötet 
På samma sätt ser vi att kundens roll kommer in i detta sammanhang. Kundens roll i 

tjänstemötet med försäkringsbolaget är att bistå med tillräckligt med information för att 

kunna ge ett slutgiltigt besked, vilket kan liknas vid den publik som enligt Grove & Fisk 

(1992, s. 457) också är en del i teaterframträdandet och således påverkar tjänstemötet. 

En annan av de tre kundkontaktpersonalens rolltolkningar teorin beskriver är att 

tjänstemötet ska ses som en ömsesidig delaktighet från både kunden och 

kundkontaktpersonalen (Mascio, 2010, s. 63). Faktumet att kunderna ringer in och 

delger information om skadan och att stort ansvar således även ligger på dem att bidra 

med tillräcklig information, visar att kunden också har en betydande roll i tjänstemötet. 

Denna ömsesidiga interaktion i tjänstemötet, där båda parter har en väsentlig roll, är 

förenligt med det synsätt som presenterades i teorin genom Vargo & Lusch (2004, s. 2) 

kallat Service-Dominant logic, vilket innebär en tjänstepräglad syn där relationen och 

tjänsten i sig är i centrum. Att kunden innehar en betydande roll i tjänstemötet även 

inom vår undersökningskontext, kan således också relateras till att Vargo & Lusch 

(2004, s. 12) beskrivit kunden som en medskapare av tjänsten; co-producer. 
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6.5 Samspelet 
Att få dessa tre viktiga, men också vitt skilda roller att samspela under ett tjänstemöte i 

försäkringsbranschen är inte alltid lätt. Alla tre blir på olika sätt inblandade i mötet med 

egna erfarenheter, förväntningar, och utgångspunkter och måste koordineras under 

tjänstemötets process. I huvudsak fyller skadereglerare och kund huvudrollerna i 

tjänstemötet, där gruppcheferna och skadechefen i huvudsak verkar som ett stöd. 

Däremot är det inte alltid som kundens och skadereglerarens utbyte med alla de olika 

komponenterna matchar och det av den anledningen uppstår problem, och det är i dessa 

situationer där gruppchefens roll blir extra viktig. Vidare ser vi också att den 

övergripande organisationen har möjligheten att skapa förutsättningar för att 

tjänstemötet ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. 

 

6.6 Organisatoriska förutsättningar 
Det är framförallt respondenternas särskilda framhållning av de organisatoriska 

förutsättningarna; såsom arbetsklimatet, trivseln och samspelet som visat sig vara en 

utmärkande del i denna studiekontext. Då våra tidigare valda teorier inte berört mycket 

av just denna sortens förutsättning, kommer det i detta sammanhang också presenteras 

forskning som är ny för läsaren.   

 

Enligt den framtagna empirin är den arbetsmiljö som präglar Länsförsäkringar 

Västernorrland är öppen och trivsam, i den bemärkelsen att samarbete, närhet och 

stöttning mellan kollegor och chefer är ett vanligt inslag i den dagliga verksamheten. 

Denna närhet till varandra och möjlighet till löpande samspel mellan personalen kan 

relateras till vad Bitner (1992, s. 67) menar med att ett tjänstelandskap kan utformas 

strategiskt så att förtagets interna interaktioner främjas. Ingen av skadereglerarna har 

någon prestige i att vända sig till antingen gruppchefen eller en annan skadereglerare för 

att få tips och råd rörande ett specifikt ärende. Denna uppbackning gör även 

skadereglerarna trygga i sin hantering av tjänstemötet. Både skadereglerare och chefer 

har arbetat inom företaget under en väldigt lång tid och alla ser sin arbetsmiljö som 

angenäm. Personalomsättningen är inom just försäkringsavdelningen inte alls stor. Den 

trivseln som genomsyrar arbetsklimatet kan relateras till något som Grandey (2003, s. 

93) benämner som ”den glade medarbetaren”. Innebörden i detta är att en belåten 

medarbetare kan hantera tjänstemöten på ett personligare plan, i den bemärkelsen att 

medarbetaren inte beter sig på ett konstlat sätt gentemot kunden. Det stödjande 

arbetsklimatet hos fallföretaget och även faktumet att kundundersökningar på företaget 

visat att skadereglerarna genomgående har väldigt nöjda kunder, kan jämföras med en 

studie genomförd i snabbmatsindustrin där forskarna visat att organisatoriskt stöd i form 

av bemötande och åtgärder, är positivt relaterat till den service som de anställda ger sina 

kunder (Vandenberghe, Bentein, Michon, Chebat, Tremblay &  Fils, 2007, s. 1183). 

Huruvida det går att överföra till vår kontext går att diskutera, däremot kan en tolkning 

göras att vissa aspekter kan liknas vid varandra även mellan helt skilda branscher.  

 

6.6.1 Arbetsgrupper 
De skadegrupper som skadereglerarna är indelade i, är inte endast av betydelse för 

företagets struktur och praktiska uppbyggnad. Det är också en chans för skadereglerarna 

att använda varandra som stöd i sina dagliga möten med kunder och för att lära av 

varandra i hanteringen av tjänstemöten. Betydelsen av att företaget möjliggjort, genom 

exempelvis arbetsgrupper, att kollegorna och gruppchefen kan hjälpa varandra, är i linje 

med den strategi Harris & Daunt (2013, s. 289) presenterar, där de menar att 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Vandenberghe%2C%20Christian
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Bentein%2C%20Kathleen
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Michon%2C%20Richard
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Chebat%2C%20Jean-Charles
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Tremblay%2C%20Michel
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=ra&term=Fils%2C%20Jean-Fran%C3%A7ois


59 

 

medarbetare fördelaktigt kan sammansättas i arbetslag så att de kan stödja varandra i 

samband med svåra möten med kunder. Även i vårt fallföretag är denna strategi 

behjälplig för kundkontaktpersonalen, där många påvisade det upplevda stödet ifrån 

kollegorna eller chefen i kontoret bredvid. Gruppindelningen och närheten till kollegor 

på fallföretaget främjar även diskussioner kring hantering av specifika ärenden, samt 

stöttning i form av att få prata av sig om ärenden som upplevs svåra att hantera.   

 

6.6.2 Befogenheter 
Skadereglerarna har fulla befogenheter att hantera sina ärenden, vilket poängterades 

från både dem själva och cheferna. Skadereglerarens uppgift är att fatta slutgiltiga beslut 

ut till kund och gruppcheferna fungerar som ett övergripande stöd vid de svårare och 

ekonomiskt större ärendena som skaderegleraren önskar hjälp med. Faktumet att nästan 

alla beslut fattas av skaderegleraren, och således nära kunden, innebär att 

skaderegleraren har relativt stora befogenheter.  Detta kan diskuteras i relation till 

empowerment, vilket enligt Gong et al. (2014,  s. 112) anser ska prägla en organisation. 

När medarbetarna får större handlingsfrihet och i högre grad medverka i beslutsfattande, 

vilket empowerment enligt Johnson (1994, s. 18) innebär, så skapar det en kultur på 

företaget som innebär att kundkontaktpersonal känner sig uppbackade i de tjänstemöten 

som upplevs svåra (Ben-Zur & Yagil, 2005, s. 85). Det här är i relation till den 

arbetskultur beskriven ovan där de använder varandra som stöd i sina ärenden och där 

skadereglerarna upplever att även cheferna finns där som support vid de tillfällen då de 

vill ha det. 

 

6.6.4 Utbildning 
Den utbildning som förekom på fallföretaget har vi delat upp i de två former som vi såg 

existerade; formell och informell. Det slag av formell utbildning som existerar bland 

skadereglerarna på företaget är inriktad mot det faktamässiga i rollen som 

skadereglerare, vilket syftar till lagar, regelverk och villkor. Det vill säga en utbildning 

med syftet att certifiera sig som skadereglerare med lärdom i den juridiska delen. Till 

skillnad från den hårda, faktamässiga delen, fanns däremot väldigt lite av formell 

utbildning på den mer relations- och kommunikationsbaserade delen. Detta hade inte 

varit en stor del i den förberedande utbildningen på företaget och några skadereglerare 

nämnde avsaknaden av utbildning i kundkommunikation. Samtidigt visade det sig även 

att erfarenheten gör att en skadereglerare lär sig med tiden hur kommunikationen till 

kund ska anpassas. 

 

Det andra slaget av formell utbildning sågs i den tänka, stundande kick-offen som ska 

beröra det svåra samtalet och diskutera vilka kunder som triggar igång vissa känslor hos 

skaderegleraren. Detta är ett uppskattande diskussionsämne bland skadereglerarna vilka 

som nämnts upplevt att mycket fokus legat på den så kallade hårda delen av 

utbildningen. Att beröra ett sådant ämne, visar på att cheferna har insikt i de varierade 

tjänstemöten skadereglerarna hamnar i. Det påvisar även chefernas kunskap i området 

som de ha erhållit genom att själva ha erfarit samma tjänstemöten, både tidigare som 

skadereglerare och i dagsläget operativt.  Detta kan kopplas till vad Harris & Daunt 

(2013, s. 288) menar med att chefer som arbetar närmast kunderna är skickligare på att 

anordna verklighetstrogna övningar som speglar det faktum att kunderna ibland också 

kan bete sig illa, i jämförelse med chefer avskilda från kundkontakt och därigenom inte 

har en lika stor insyn i mötet med kund. Vidare innebär denna kick-off att företaget 

skapar förutsättningar för att sin kundkontaktpersonal ska utveckla sina färdigheter i 

tjänstemötet. 
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Kollegorna emellan fungerade som nämnt ett stöd och hjälp för varandra. På samma sätt 

innebär detta också en form av erfarenhetsutbyte, vilket vi klassar som en form av 

informell utbildning. Deras tillgänglighet och stöd för varandra har skapat en prestigelös 

och stödjande företagskultur där medarbetarna ställer frågor till varandra och ger råd 

och tips, vilka därefter tas tillvara på för att lösa de problem som de ställs inför. Den 

arbetskultur som byggts upp där erfarenhetsutbyte är en del av vardagen och en stor del 

för att utvecklas i jobbet, kan relateras till vad Barker & Camarata (1998, s. 462) menar 

med att den interna ledningen på företaget behöver sammanfoga alla former av nivåer 

på företaget så att arbetsklimatet präglas av samhörighet. För att lära av varandra och 

upprätthålla ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte, krävs en fungerande kommunikation 

internt där organisationen bör främja ett relationspräglat klimat (Barker & Camarata, 

1998, s. 461). Detta är i linje med det kommunikationsnät som finns inom varje 

arbetsgrupp på fallföretaget där medarbetarna går mellan varandras kontor och rådgör 

med varandra, sin gruppchef och även skadechefen. I och med det skapas det 

förutsättningar för att en form av informell utbildning med hjälp av medarbetare kan 

ske. 

 

6.7 Dysfunktionellt kundbeteende 
För att öka förståelsen för och analysera vilka aspekter som kan influera hanteringen av 

de tjänstemöten där kunden beter sig illa, har vi först brutit ner de olika aspekterna som 

vi sett utgör utgångspunkten för tjänstemötet och på så sätt visa vilken ingång kunden 

har i mötet. Dessa aspekter är: Känslor, typ av skada, olika kunskapsnivåer, 

skadereglerarens uppgift vs. person, samt förväntningar. De här delarna diskuteras 

nedan.  

 

6.7.1 Kundens ingång i tjänstemötet 
Vad kan tydas från empirin är att ett dysfunktionellt kundbeteende inom 

försäkringsbranschen inte enbart är begränsat till beteende som är kopplat till ilska och 

missnöje. En källa till dysfunktionellt kundbeteende som kan urskiljas är då känslor och 

oro blir en påtaglig del i samtalet när kunden hör av sig i samband med att en skada 

skett. I vissa fall kan till och med kunden själv eller någon närstående till denne ha 

skadats. Att kundens beteende i dessa lägen kan uppfattas som dysfunktionellt kan 

återigen också ställas i relation till det Edvardsson et al. (2011, s. 337) klargjorde med 

att bland annat behoven som finns hos individerna i tjänstemötet påverkar hur de 

samverkar med varandra och hur de ser på sin roll i mötet. Då kunden och 

skaderegleraren möts i denna sinnesstämning är det ibland så att kundens beteende inte 

följer de oskrivna normer som tillkommer i den rollen som kunden spelar i tjänstemötet. 

I relation till de kategorierna av dysfunktionellt kundbeteende beskrivna av Bitner et al. 

(1994, s. 97-98) från restaurangbranschen, kan vi se både skillnader och likheter. Den 

kategori vi kan relatera till är framförallt den beskrivningen av Bitner et al. (1994, s. 97-

98) som innebär att kunderna inte är samarbetsvilliga med personalen. Fallstudien visar 

att denna kategori av dysfunktionellt kundbeteende på ett relativt liknande sätt är 

förekommande inom försäkringsbranschen, men i den bemärkelsen att skadereglerarna 

inte lyckas förklara nog tydligt för kunden, eller att kunden vägrar att lyssna. Med andra 

ord är det brister i kommunikationen som visat sig kan ha en påverkan på tjänstemötet. 

Att kunden befinner sig i en utsatt situation och därigenom kan vara i en form av chock 

som tar överhanden och inte tillåter kunden att lyssna på vad skaderegleraren har att 

säga, kan också vara en aspekt som gör kundens ingång i mötet speciell. I 

försäkringsbranschen kan således kundens motstånd ha sitt ursprung i att han eller hon 
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helt enkelt inte är sig själv givet den händelse som har inträffat och således beter sig 

irrationellt. 

 

Som tidigare nämnt måste kunden bistå med information och således ge skaderegleraren 

ett underlag för att kunna fatta ett beslut. Det här går även att jämföra med den roll som 

kunden spelar i tjänstemötet där Mascios (2010, s. 63) belyser kundens ansvar i ett 

ömsesidigt utbyte. Då det känsliga och utsatta ingångsläget för kunden också kan 

påverka dennes beteende, kan således också det ömsesidiga utbytet försvåras. Att 

kunder i dessa situationer inte beter sig helt rationellt kan ses som förståeligt. Kunden 

som är i kris, chock eller upprörd innan mötet med företaget är ett dysfunktionellt 

kundbeteende då det påverkar skaderegleraren personligen och den tid som läggs ner på 

att förtydliga och förklara. Då vissa ärenden pågår under en längre tid kan det innebära 

att kunden flera gånger kan behöva beröra dessa känslor som väcktes i samband med 

incidenten. Kommer kundens känslor i vägen för att skaderegleraren ska få tillräckligt 

med information om skadan kan det bli en ond cirkel av känslor och missförstånd, därav 

också ett dysfunktionellt kundbeteende. Eftersom kunden kan vara upprörd redan från 

början kan det också innebära att deras förståelse för den byråkratiska biten av 

skaderegleringen och den ömsesidiga interaktionen i tjänstemötet försvåras.  

 

6.7.2 Typ av skada 
Vilken ingång kunden har i mötet beror även på vilket typ av skada som inträffat, vilket 

kan påverka beteendet som kunden uppvisar. Respondenterna pekade på att 

motorskador, reseskador och skador som skett på personlig egendom har en tendens att 

väcka starka känslor hos kunden och är därför svåra ärenden att hantera i vissa lägen. 

Skador på bilen ger ofta upphov till irritation och ilska hos kunden, medan reseskador är 

mer kopplat till besvikelse och oro, enligt respondenterna. Om skadan dessutom är 

långvarig och löper under en längre tid kan det vara påfrestande för kunden. Givetvis 

kommer de övriga skadeavdelningarna också i kontakt med dysfunktionella 

kundbeteenden, men just dessa typer av skador blev betonade extra från respondenterna. 

Att just dessa skador kan bli så känsliga kan antas bero på att skador inom dessa 

områden innebär förlust av stora sentimentala värden för kunden. Har kunden 

exempelvis sparat för en resa under en längre tid och det sedan sker en olycka under 

resan har dessa skador en benägenhet att vara otroligt känsliga för kunden att bearbeta, 

vilket i sin tur gör hanteringen svårare för regleraren. Att skador på privat egendom är 

svåra för kunderna kan det spekuleras i om det exempelvis beror på att vissa 

tillhörigheters sentimentala värden inte går att ersätta, eller om stöld av personlig 

egendom ses som en djup personlig kränkning och således väcka starka känslor. 

 

6.7.3 Skilda kunskapsnivåer 
Att kunden inte vet lika mycket om alla lagar och villkor som skaderegleraren, är också 

en av de faktorer som redan i ingången till tjänstemötet kan vara en grund för 

dysfunktionellt kundbeteende. Skaderegleraren har ett kunskapsövertag och även den 

slutgiltiga makten i att bestämma hur hanteringen ska se ut utifrån den information som 

kunden bistår med. Huvuduppgiften för skaderegleraren i de situationer där kunden av 

någon anledning inte förstår blir då att förklara varför vidare information är viktig eller 

helt enkelt varför villkoren innebär att skadan inte är ersättningsbar. Känner kunden av 

någon anledning att denne inte förstår eller blir förvirrad över processen menade 

skadereglerarna att det kan skapa en frustration och ilska hos kunden vilket resulterar i 

ett dysfunktionellt beteende. Denna problematik visar sig även mer i de ärenden som 

pågår under en längre tid. Får en kund ett nekande svar, exempelvis till följd av att 
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skadan inte är ersättningsbar förekommer det att de i vissa fall helt enkelt sätter sig emot 

beslutet. Skadereglerarna menade då att kunden inte alltid hade förståelse för de rutiner 

och villkor som de måste följa och således blir frustrerade. Att frustrationen tog sig i 

utlopp genom verbala påhopp, om än sällan, kan jämföras med den forskning som 

Bitner et al. (1994, s. 97-98) presenterar där en typ av dysfunktionellt kundbeteende är 

att kunden angriper personalen genom verbal misshandel. I relation till den skilda 

kunskapsnivån mellan kund och skadereglerare kan även analysen göras huruvida detta 

också manifesterar sig i att kunden känner en maktlöshet i mötet och således också blir 

frustrerad och arg av denna anledning. Då kunden i vissa fall är ofrivillig att samarbeta i 

detta tillstånd och inte vill eller kan förstå skaderegleraren försvåras tjänstemötet. Det 

kan tolkas att denna grund till dysfunktionellt kundbeteende belyser hur viktigt det är att 

kommunikationen som utgår från skaderegleraren är anpassad för att kunden ska förstå 

de grunder på vilket beslutet fattats. 

 

6.7.4 Uppgift vs. Person 
Då kunden är upprörd i tjänstemötet visade empirin att deras reaktion kan bli att de i 

dessa situationer inte kan skilja på skadereglerarens uppgift och skaderegleraren som 

person. Har exempelvis skaderegleraren i ärendet gjort en värdering på en tillhörighet 

till kunden för att beräkna ersättningen kan denna värdering ibland kan skilja sig helt 

från det kunden anser är rimligt och således leda till en ilska och frustration från kunden 

gentemot skaderegleraren som endast följt villkoren. Anledningen till skillnaden kan 

antas vara att kunden också räknar in det symboliska värdet som ligger bakom föremålet 

och således värderar det högre än skaderegleraren som följer en schablonmässig mall 

för att ta reda på marknadsvärdet. Här finns också en relation till den kunskapsskillnad 

som diskuterades ovan, där kunden helt enkelt inte förstår den värdering som gjorts och 

följaktligen beskyller skaderegleraren, snarare än har en förståelse för de 

bakomliggande villkoren. 

 

Vissa skador involverar också flera aktörer än endast försäkringsbolaget när 

skaderegleraren exempelvis också måste koordinera med byggnadsfirmor för att 

reparera en fuktskada i ett hus, eller rådfråga läkare för att få utlåtande gällande hälsan 

hos kunden. Även i dessa sammanhang menade skadereglerarna att de ofta personligen 

får stå till svars gentemot kunden för arbetet från någon av de övriga parterna. Däremot 

kan det argumenteras att det är skadereglerarens uppgift att koordinera arbetet med de 

externa aktörerna, vilket också innebär att de har ett ansvar i att se till att aktörerna är 

insatta i förväntningarna från kunden såväl som försäkringsbolaget. Problematiken 

ligger dock i att kunden inte alltid förstår och ser skillnad på de villkor och lagar som 

styr hur skaderegleraren ska hantera ett ärende och den individ som kunden möter från 

företaget, mycket på grund av den utsatta situation de befinner sig i. I enighet med 

teorin kan kopplingen dras till att kundkontaktpersonal representerar företaget och enligt 

Sirianni et al. (2013, s. 119) därmed har möjlighet att stärka varumärket i mötet med 

kund. Därför kan det också tolkas att det av den anledningen finns svårigheter för 

kunden att se skillnad mellan företaget och individen som förmedlar besluten. Det kan 

också ses som problematiskt när detta missförstånd leder till att kundens beteende blir 

dysfunktionellt och i dessa situationer går till personangrepp mot skaderegleraren. 

   

6.7.5 Förväntningar 
Ytterligare en aspekt som kan tolkas ligga till grund för dysfunktionellt kundbeteende är 

de underliggande förväntningarna som kunden har inför mötet. Respondenterna 

påpekade att ett av de svårare beteendena att hantera från kunden är då den har den 
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inställningen att de ser sig vara berättigade till en ersättning. Kunden kan poängtera hur 

länge de varit kund och aldrig använt försäkringen, men nu då den behövs så är den inte 

användbar. Även i dessa lägen blir kunskapsskillnaderna mellan skadereglerare och 

kund påtagliga och påvisar hur viktig en fungerande kommunikation är i tjänstemötet. 

Till skillnad från den forskning presenterad av Bitner et al. (1990, s. 76) där de menar 

att kundkontaktpersonalen till en viss gräns har en förväntan på sig att överträffa 

kundens förväntningar kan snarare kopplingen dras att skaderegleraren är så pass styrd 

av de villkor och lagar inom deras arbetsområde att de i vissa avseenden inte kan ta 

hänsyn till de förväntningar som finns från kunden på samma sätt som inom andra 

branscher. Att förväntningarna är höga kan också relateras till de olika typerna av 

skador som influerar vissa sorters känslor och beteenden hos kunderna. Om de varit 

utsatt för en skada som blir väldigt dyrbar ekonomiskt eller känslomässigt, kan det 

diskuteras huruvida förväntningarna och önskan om ersättning är större.    

 

6.8 Hantering 
Efter den inledande analysen av de olika aspekter som präglar tjänstemötet inom 

försäkringsbranschen och som visar vilken ingång kunden kan ha i mötet, såväl som de 

olika dimensionerna av dysfunktionellt kundbeteende, kan analysen nu slutligen 

behandla hanteringen. I den nedanstående texten kombineras de olika aspekterna för att 

slutligen utreda hur dysfunktionellt kundbeteende hanteras givet de förutsättningar som 

präglar mötet.  Kapitlet avslutar med en sammanfattande, övergripande modell som 

visar hur alla aspekter präglar varandra.  

 

6.8.1 Samtalet 
Respondenterna klargjorde att tjänstemöten med ett dysfunktionellt kundbeteende 

inträffar ytterst sällan i branschen. Däremot är det tydligt att en brist i kommunikationen 

är en genomgående faktor för detta. Dock är det viktigt att poängtera att denna brist inte 

enbart ligger hos skadereglerarna utan snarare uppstår i kombinationen mellan de 

dimensioner som präglar kundens ingång i mötet och de organisatoriska och personliga 

förutsättningarna som formar tjänstemötet. Givet utgångspunkten för tjänstemötet och 

att kunden redan inledningsvis exempelvis är i ett chockat tillstånd och av den 

anledningen inte kan ta till sig den information som ges av skaderegleraren eller att det 

råder en obalans i kunskapsnivån, kan det styrkas att kommunikationen till kund spelar 

en stor roll vid hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende. Vidare innebär de många 

olika kanalerna där skadereglerare kommer i kontakt med kund att dessa 

kommunikationstekniker måste vara anpassade både muntligt och skriftligt. Som 

tidigare analyserat har skaderegleraren många olika roller i mötet med kund vilket också 

sätter stora krav på förmågan att kommunicera på ett, för kunden, begripligt sätt. Vidare 

är tjänstemötet inom försäkringsbranschen präglat av unika egenheter som ytterligare 

lägger vikt vid att skadereglerarens kommunikation når fram till kunden på ett sätt som 

gör det begripligt. 

 

Skadereglerarna har olika taktiker för att hantera kunder som beter sig dysfunktionellt. 

Taktikerna som anammas är oberoende av vilken avdelning som skaderegleraren jobbar 

på. I de situationer då kunden ringer in och är upprörd låter de kunden få prata till punkt 

fullständigt. Att inte avbryta kunden är emellertid en taktik som utvecklades i takt med 

att skaderegleraren erhåller mer erfarenheter i branschen och i rollen som 

skadereglerare. Skulle jämförelse göras från början av karriären är det flera 

skadereglerare som enligt dem själva i dessa lägen försöker avbryta kunden för att 

förklara eller för att inflika med kommentarer. Kunden blir däremot i dessa lägen endast 
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mer upprörd eftersom de inte får prata till punkt. Efter att kunden får prata ur sig allt är 

det sedan lättare att föra ett samtal och kunna förklara och få den information som 

behövs för att påbörja ärendet. Givet det byråkratiska språk som ingår i branschen i 

kombination med den rådande kunskapsskillnad mellan skadereglerare och kund blir 

också sättet som skaderegleraren förklarar på viktig för samtalet, i synnerhet vid ett 

nekande. Att lära sig hur de bäst kan förklara omständigheterna för kunden är något som 

flera skadereglerare sa kommer med tiden, och villkoren kan ofta upplevas sköna att ha 

i ryggen. Att hänvisa till rådande regler förekommer även i forskning som en taktik för 

kundkontaktpersonalen i mötet med dysfunktionellt kundbeteende (Echeverri et al., 

2014, s. 12). Eskalerar samtalet och kunden inte kan göra distinktionen mellan 

skadereglerare och villkoren och således går till personangrepp är dock skadereglerarna 

tydliga med kunden att de lägger på luren om inte samtalstonen ändras. Även Echeverri 

et al. (2012, s. 12) anger att kundkontaktpersonalen i vissa situationer behöver neka en 

kund service, genom att lägga på eller avsluta mötet för att det helt enkelt inte längre är 

funktionellt. Var gränsen går innan de lägger på luren menade många blir kortare med 

åren om kunden är arg och skäller och inte går att resonera med. I de fall då kunden 

beter sig dysfunktionellt på annat sätt, såsom att vara upprörd eller ledsen, blir dock 

gränsen längre fram med tiden, eftersom skadereglerarna menade att de lärt sig lyssna 

vid de tillfällena utan att bryta in.  

 

Att kunder hörde av sig och är upprivna, gråtandes eller på något sätt påverkade av sin 

situation kan förekomma i försäkringsbranschen. Detta ses dock som en del av jobbet 

och således något som skadereglerarna är väl införstådda i. Däremot var det också flera 

som påpekade att de stundtals känner sig oförberedda att kunna hantera de samtal där 

kunden är i kris. Avsaknaden av den formella träningen i hanteringen av denna typ av 

samtal innebär att skadereglerarna utvecklat dessa färdigheter genom erfarenhet, vilket 

återigen tyder på hur viktig detta är i rollen som skadereglerare. Däremot kan de 

informellt vända sig till en kollega för att fråga denne hur han eller hon skulle hanterat 

ett visst samtal och på så vis få värdefulla tips. Något som också speglar det öppna 

arbetsklimatet. 

 

Att stundtals behöva bortse från egna känslor och tankar är en taktik belyst av Harris & 

Daunt (2013, s. 288), vilket också är en verklighet i yrket som skadereglerare. En aspekt 

som skaderegleraren behöver bortse ifrån är att inte fastna i empati för kunden, utan 

snarare koppla bort de känslorna för att kunna vara behjälplig för kunden i kris. 

Däremot kan de med stöd av varandra bearbeta händelser genom att gå över till kollegan 

eller chefen och prata av sig om sitt svåra samtal, vilket är en form av hantering av sina 

känslor.   

 

6.8.2 Gruppstöd 
Det stöd från arbetsgruppen som vi tidigare beskrivit är en del av de organisatoriska 

förutsättningarna som ges till skadereglerarna, fyller också en betydande del i 

hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden. Detta beror till stor del på tjänstemötets 

karaktär och den ingång som kunderna har i mötet. Samarbete mellan skadereglerarna 

och cheferna i specifika ärenden är en betryggande del i hanteringen. Samarbetet sker 

exempelvis vid svårare och större händelser genom att skadereglerarna åker ut 

tillsammans på skadan. På så vis upplevs de båda som ett stöd för varandra i mötet med 

kunden och de kan även diskutera och bearbeta händelsen tillsammans efteråt. Detta kan 

kopplas till det resultat som grupparbete kan innebära i och med att det, enligt Sheng et 
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al. (2010, s. 1298), både förhöjer kvaliteten på den service som ges till kund, men även 

tillfredställelsen hos medarbetarna. 

 

Eftersom ärendena ibland kan vara väldigt svåra att hantera och villkoren ibland svåra 

att tolka, förs det som nämnts regelbundna diskussioner mellan kollegor och chefer, för 

att hjälpa varandra vid dessa tillfällen. Detta gör hanteringen enklare för varje enskild 

individ så att de inte behöver stå ensam i svåra kundärenden. Återigen visar sig 

betydelsen av att ha sina medarbetare nära till hands av både praktiska skäl såsom 

tolkningsfrågor, men också på grund av den känslomässiga biten som är förenat med de 

tjänstemöten då kunden beter sig dysfunktionellt. Att diskutera händelser mellan både 

personal och ledning är en vanligt förekommande taktik med framförallt oerfarna 

medarbetare, men också för personal som utsätts för kundbeteenden som är krävande i 

sitt slag (Harris & Daunt, 2013, s. 289). På samma sätt är även behovet stort att samtala 

om händelser även i vår kontext. Det kan tolkas att erfarenheten som skadereglerarna 

besitter återigen har en betydande del i hanteringen, även om stödet från andra 

fortfarande upplevs viktigt. Vidare kan en tolkning göras att de karaktäristiska drag som 

präglar tjänstemötet i försäkringsbranschen, har betydelse för varför behovet tillsynes är 

så pass stort i branschen att få berätta om sina ärenden med kollegan för att finna stöd i 

denne. 

 

Som en åtgärd för att förbättra informationsflödet och kunskapen inom företaget visade 

empirin att de arbetade aktivt med att utarbeta rutiner kring feedback till 

skaderegleraren, i synnerhet för att göra det naturligt att berömma. Detta kan också 

jämföras med en av de taktiker som nämndes för att uppmuntra kundkontaktpersonalen 

i hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende (Harris & Daunt, 2013, s. 288-289). Att 

framställa rutiner kring detta kan således antas fungera som en fingervisning för 

skaderegleraren för hur hanteringen ska gå till men även för att öppna 

kommunikationskanalerna mellan skadereglerare och gruppchef.  

 

6.8.3 Utbildning och riktlinjer 
Den utbildning som skaderegleraren har med sin in i ett tjänstemöte spelar också en roll 

i den slutliga hanteringen. Den grundläggande utbildning skadereglerarna fått i villkor 

och juridik, visar sig vara en grund som fyller trygghet i deras hantering av tjänstemötet 

där kunden ifrågasätter beslutet, i och med att dessa finns med i ryggen och på så vis 

kan hänvisas till i de fall kunden beter sig dysfunktionellt. Däremot kunde detta i vissa 

fall även vara svårt i och med den balansgång vi nämnt mellan att göra kunden nöjd och 

ändå följa praxis. Att utbildas och säkerhetsställa en kunskap i dessa delar uppfyller 

därmed en grundläggande trygghet i hanteringen och fungerar även som ett sätt för 

skaderegleraren att avskilja sig själv från beslutet för att istället kunna hänvisa till vad 

villkoren säger. 

 

Att öva på tjänstemöten genom exempelvis rollspel ska enligt Harris & Daunt (2013, s. 

288) vara en strategi som ska kunna utbilda och förbättra kundkontaktpersonalen i deras 

bemötande av kunder. I relation till vårt fallföretag ser vi att den utbildning som 

förekom inom just hantering, var alldeles initialt då skadereglerarna går sin 

grundutbildning, men ingenting som är återkommande i arbetsvardagen. Det visade sig 

däremot att en återkommande utbildning skulle vara uppskattat bland skadereglerarna i 

och med att många menade att erfarenheten i branschen och därmed praktiska exempel 

kan hjälpa att ta till sig utbildningen. Det som framförallt kunde tydas var att den form 

av utbildning som präglade skadereglerarnas hantering var den som de själva skaffat sig 
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i och med sin egen erfarenhet och i erfarenhetsutbyte med sina kollegor, vilket precis 

redogjorts för. Det erfarenhetsutbyte som präglar organisationen gör att skadereglerarna 

får tips av andra kollegor och således utbildar varandra hur de hanterar specifika svåra 

ärenden. 

 

I och med att det dysfunktionella kundbeteendet i försäkringsbranschen ofta formas på 

grund av att kunden befinner sig i en utsatt situation, ställs det krav på skaderegleraren 

att hanteringen anpassas till detta. Skadereglerarna menade som nämnt på att utbildning 

för hanteringen av att möta någon i kris saknades på företaget. På samma sätt saknades 

även formella riktlinjer för vilka kundbeteenden som ska accepteras. Även flera av 

gruppcheferna belyste bristen med formella förberedelser för skadereglerare inför mötet 

med kunden. Detta kan relateras till vad Harris & Reynolds (2006, s. 99) menar med att 

personal som inte fått några riktlinjer på hur dysfunktionella kundbeteenden ska 

handskas, kommer fram till egna taktiker för hantering. Den långa erfarenhet som råder 

bland skadereglerarna har nämligen medfört att dessa själva bemöter dysfunktionella 

kundbeteenden på de sätt som de genom åren lärt sig fungerat bäst. På samma sätt har 

de själva tagit fram gränser för vilka beteenden som de anser ska accepteras och inte, 

och hanterar dessa därefter. 

 

6.8.4 Den övergripande bilden  
 

 
Figur 2. Analys: Övergripande bilden 

Figuren (Figur 2) ovan ämnar ge en övergripande bild för att skapa förståelse för hur de 

olika delarna kan tolkas förhålla sig till varandra i den slutgiltiga hanteringen av 

dysfunktionellt kundbeteende. Mötet präglas från start av att kundens ingång är speciell 

i och med de känslor som kan vara förknippade med skadan som är skedd. Utöver det, 

beror mötet även på vilken sorts skada kunden varit med om, eftersom det visat sig att 

skadorna frambringar olika känslouttryck; upprördhet, chock, oro och sorg. Forskning 

visade att företaget kunde lära kunden hur den förväntas bete sig i mötet med företaget 
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genom en konsekvent hantering (Grove & Fisk, 1992, s. 459). Däremot kan de 

förutsättningar som empirin visar präglar kundens ingång i tjänstemötet försvåra denna 

inlärning i den här branschen då de inte kan lära kunden att inte vara upprörd över sin 

situation. Det kan istället tolkas att mycket ansvar faller på skaderegleraren för att kunna 

hantera många olika beteenden.  Då empirin bevisade att branschen utmärker sig genom 

ett stort antal villkor och juridiska termer kan det tolkas att ett kunskapsövertag råder 

för skaderegleraren som måste försöka möta kunden på dennes kunskapsnivå, för att 

undvika missförstånd. Det kan tydas att då skaderegleraren måste anpassa sig till de 

rådande villkoren, har kunden ibland svårt att skilja på sak och person, vilket också kan 

skapa missnöje. Detta grundas ofta i de förväntningar som kunden har i mötet att kunna 

få ersättning för sin skada och besvikelsen som uppstår då skadan inte är ersättningsbar 

enligt villkoren.  

 

I nästa led ser vi hur de två delarna präglas av varandra. Beroende på typ av skada och 

även dess omfattning, kan ärendena vara mer eller mindre tidskrävande. Just att 

skadorna ser olika ut, gör också att det kan skapa en osäkerhet inför varje arbetsdag och 

varje samtal för vad som finns i andra änden luren. Den heterogeniteten som präglar 

försäkringsbranschens tjänstemöten medför också att det är en skillnad i varje möte på 

hur pass stor kunskapsskillnad som råder, vilket kräver mer eller mindre tydlighet från 

skaderegleraren i kommunikationen via både tal och skrift. Vidare visar empirin också 

att det krävs att kunden tar sin roll i mötet med att ge den information som krävs för att 

skaderegleraren ska ha möjlighet att fatta ett beslut om ersättning och således visar 

också empirin att samspelet mellan rollerna i mötet har en betydelse för tjänstemötets 

prägling. 

 

Empirin speglar även att dessa delar har en inverkan på hur skaderegleraren klarar sitt 

uppdrag att möta en kund som beter sig dysfunktionellt. Vi illustrerar detta genom att 

visa på hur kundens ingång i mötet och tjänstemötet skär varandra, vilka tillsammans 

influerar den slutgiltiga hanteringen. Den ingång kunden har i mötet, genom typen av 

skada, förståelsen för regelverken och förväntningar på vilken hjälp han/hon ska få, 

sätter prägel på kontakten med skaderegleraren och således vilken form tjänstemötet tar. 

Skaderegleraren använder sig därefter av olika taktiker för att möta kunden, vilka är 

formade av vissa förutsättningar som underlättar hanteringen.  
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7. SLUTSATSER OCH PRAKTISKA 

REKOMMENDATIONER 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser vi dragit för att besvara vårt syfte och vår 

forskningsfråga utifrån undersökningen gjord i vårt fallföretag. Slutligen avslutas 

kapitlet med att ge våra praktiska rekommendationer som är riktade direkt till 

Länsförsäkringar Västernorrland. 

 
Forskningsfråga 
Hur hanterar kundkontaktpersonalen dysfunktionellt kundbeteende? 

 

Syfte 
För att kunna angripa vår forskningsfråga har vi brutit ner den i flera syften. Ett av dessa 

är att undersöka och få en djupare förståelse för hur kundkontaktpersonalen hanterar 

sitt uppdrag att möta kunden då mötet redan innan är präglat av att kunden befinner sig 

i en utsatt situation. Det innebär att vi också syftar vi till att få en uppfattning om vilka 

förutsättningar som influerar hanteringen av tjänstemöten med dysfunktionellt 

kundbeteende, för att slutligen kunna ge praktiska rekommendationer till ledningen på 

företaget, som kan vara till nytta i utformningen av stöd och riktlinjer. 

 

7.1 Det dysfunktionella kundbeteendet 
Eftersom vi klargjorde att vi inte själva skulle specificera definitionen av ett 

dysfunktionellt kundbeteende inom denna studie ser vi det som nödvändigt att 

inledningsvis beskriva hur det definieras utefter vår analys av fallstudien. Vi kan 

konstatera att ett dysfunktionellt kundbeteende i försäkringsbranschen innebär att 

kunden kan vara arg och upprörd, men framförallt att de är känslomässigt påverkade av 

den situation de befinner sig i, eller den sentimentalitet som deras skada medfört, vilket 

gjort dem chockade, ledsna eller oroliga. Som resultat av det kan de sedan bete sig 

irrationellt, inte ha förmågan att ta till sig av informationen, eller helt enkelt ta ut sin 

frustration på skaderegleraren i samtalet. Vidare innebär det att de inte uppfyller de 

oskrivna regler som tillkommer den roll som kunden spelar i tjänstemötet i 

försäkringsbranschen. Faktumet att kunden redan innan den ringer kan befinna sig i en 

utsatt situation kunde vi konstatera har en stor inverkan på hur kunden beter sig i mötet. 

Ytterligare exempel på dysfunktionellt kundbeteende kan också härledas till 

kunskapsskillnaden mellan skadereglerare och kund, vilket kan göra kunden frustrerad 

vid de tillfällen han eller hon inte förstår skadereglerarens beslut.  

 

Vi fick även uppfattningen att dysfunktionella kundbeteenden inte uppfattas vara lika 

vanligt förekommande i försäkringsbranschen i jämförelse med vad forskningen 

påvisade att den var i vissa andra branscher, såsom restaurangbranschen. Vi ponerar 

däremot att denna uppfattning från skadereglerarna kan bero på branscherfarenhet hos 

våra respondenter och således vanan personalen har i att hantera de kundbeteenden som 

förekommer. Att skadereglerarna uppfattade att kundens beteende blev lättare att 

hantera med tiden var något som trädde fram genom vår empiri. Samtliga 

skadereglerare menade att de genom sin erfarenhet lärt sig att hantera det svåra 

beteendet från kunden och att det således inte uppfattades lika dysfunktionellt, men att 

det till en början gjorde de stressade och defensiva. Genom empirin kan vi också 

konstatera att flera av skadereglerarna på ett sätt accepterar de flesta dysfunktionella 
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kundbeteenden då de såg det som en del av arbetet och med tryggheten de anskaffat sig 

uppfattas det inte lika betungande. 

 

7.2 Hantering 
Vi kan fastställa att de taktiker personalen använder för att hantera dysfunktionella 

kundbeteenden innebär framförallt att lyssna på kunden och låta denne prata klart. Vi 

uppfattade att många tjänstemöten inom försäkringsbranschen där dysfunktionellt 

kundbeteende äger rum kan påverkas med hjälp av kommunikationen med kunden, där 

skaderegleraren med tiden lär sig axla vissa roller beroende på kundens agerande. I de 

fall då skaderegleraren inte får någon plats i samtalet kan vi konstatera att de har 

befogenheten att helt enkelt neka kunden service genom att upplysa om att beteendet 

inte är acceptabelt och istället lägga på luren. En tredje taktik innebär att vid de tillfällen 

då tjänstemötet helt låser sig fullständigt mellan skaderegleraren och kunden, låter 

någon annan skadereglerare eller gruppchefen ringa upp kunden. 

 

7.3 Förutsättningar för hantering 
I enlighet med den modell vi tidigare ritade upp i analysen kan vi fastslå att kundens 

ingång i tjänstemötet, vare sig de inte förstår processen eller om de är i chocktillstånd, 

innebär att mycket ansvar ligger på skaderegleraren så att kommunikationen blir 

fungerande i dessa lägen. Vidare kan vi konstatera att detta innebär att skadereglerare 

bör ha en väldig allsidig kunskap för att kunna behärska sitt uppdrag att möta kunden 

givet de förutsättningar tjänstemötet har. Med det menar vi att utöver kunskap i de 

rådande regelverken och villkoren bör de även besitta en stor kunskap om mänskliga 

reaktioner och hanteringen av dessa samt kunna tala om hur saker fungerar i det sociala 

systemet. 

 

Vi kan också fastslå att skaderegleraren behöver inta många roller i deras hantering av 

uppdraget att möta kunden i tjänstemötet. Att en skadereglerare ena samtalet behandlar 

ett ärende där kunden själv är uppriven över sin situation till att nästa samtal endast 

behöva besvara en fråga om de rådande villkoren gör att vi kan konstatera att 

skaderegleraren ständigt måste sadla om i roller under en arbetsdag. Eftersom inget 

skadeärende är det andra likt kan vi också fastställa att det ständigt råder en osäkerhet i 

vad som varje ny arbetsdag ska bära med sig. En slutsats som kan dras utifrån detta är 

att variationen av roller i kombination med de olika arenor som är tillgängliga för 

tjänstemötet inom denna bransch, i sin tur innebär ett stort ansvar för skaderegleraren att 

kunna behärska. Vi ser således en stor vikt vid att företaget skänker skadereglerarna ett 

fullständigt stöd för att de ska känna sig trygga i hanteringen av deras varierade 

tjänstemöten. 

 

I och med den betungande roll det ibland kan innebära att ta som skadereglerare, kan vi 

också se att vissa organisatoriska förutsättningar är betydelsefulla för hanteringen, 

vilket innefattar support och utbildning. Vi kan dra slutsatsen att ett stödjande 

arbetsklimat, med den innebörden att kollegor och chefer finns till hands som stöd, är 

en förutsättning som förenklar de tjänstemöten som präglas av ett dysfunktionellt 

kundbeteende. Vidare kan därmed betydelsen av chefer som finns nära till hands för 

både rådgivning och uppbackning i svårare ärenden, fastställas. Att skapa ett 

arbetsklimat där samspelet mellan varandra är en naturlig del i vardagen, är därför något 

som bör strävas efter i försäkringsbranschen.  Vi kan således se en nytta med att 

organisationer underlättar interna interaktioner mellan varandra genom att ha ett öppet 
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klimat i den bemärkelsen att medarbetarna fritt kan ställa frågor och diskutera svåra 

händelser och känslor, samt även skapa en företagskultur som tillåter prestigelös 

interaktion med varandra. Vi kunde uttyda att det stöttande arbetsklimatet är ett resultat 

av den svårighet som finns i många ärenden, vilket av naturliga skäl medför att 

individer som behöver hantera sådana ärenden är i behov av stöd hos varandra. 

Samtidigt kan det även ses som en slags kompensation för att skadereglerarna saknar 

utbildning i hantering av kunder som befinner sig i kris och att de således söker den 

kunskapen hos varandra. Vi kan slå fast att utbildning i bemötande av kunder i kris och 

chock, men även övergripande kommunikation till kund, är av vikt framförallt då 

individer saknar erfarenhet, men också efter en tid i yrket eftersom det då skapat 

praktiska exempel att relatera till. Att varje arbetsdag innefattar telefonsamtal, mail och 

vissa gånger också personliga möten med kund gjorde att vi kunde fastställa att 

skaderegleraren har ett brett spektra av vilken arena tjänstemötet äger rum på. Således 

kunde vi även fastställa att kommunikationen genom både tal och skrift med kund är en 

väsentlig del i hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden, både för att undvika 

missförstånd, men också för att ha kunskapen om att exempelvis ge ett negativ besked 

på ett lämpligt sätt. 

 

Genom respondenterna kunde vi konstatera att det inte fanns några officiella policys 

eller riktlinjer som berörde hur en skadereglerare i vårt fallföretag ska hantera 

dysfunktionellt kundbeteende förutom vid konkreta hot. Som resultat av denna 

avsaknad anser vi istället att skadereglerarnas erfarenhet och de organisatoriska 

förutsättningarna präglat hanteringen. Gång på gång under intervjuerna blev vi 

nämligen införstådda i att det som huvudsakligen påverkar hanteringen av tjänstemötet 

för skadereglerarna är den erfarenhet de samlat under deras arbetstid. Det är genom 

erfarenhet som de lär sig hantera den komplicerade balansgång med kommunikation 

och rollhantering i tjänstemötet och således hur de hanterar sitt uppdrag att möta 

kunden. Vi kan konstatera att osäkerheten i att bemöta dysfunktionella kundbeteenden 

är större initialt då skaderegleraren inte har erfarenhet och tryggheten i hanteringen. 

Erfarenheten i branschen och i rollen som skadereglerare skapar en förmåga att kunna 

kommunicera beslut till kunden som ibland är av negativ art, på ett sätt som är 

förståeligt för kunden. Därmed fastställer vi att erfarenheten är av stor vikt för att 

skadereglerarna ska känna sig trygga i varje roll de behöver inta och således hantera 

olika tjänstemöten. Genom att uppmuntra till erfarenhetsutbyte och tillhandahålla 

passande utbildningar av hantering och kommunikation med människor i kris ser vi att 

företaget har goda förutsättningar att förhindra till att skadereglerarna känner sig osäkra 

i sin uppgift och således också motverka eventuella sjukskrivningar till följd av stress 

och osäkerhet. 

 

7.4 Praktiska rekommendationer  
Efter att ha genomfört denna studie på vårt fallföretag Länsförsäkringar Västernorrland 

kan vi slutligen återkoppla med några praktiska rekommendationer till dem utifrån de 

slutsatser vi dragit ovan. Eftersom vi snabbt kunde konstatera att mycket av hanteringen 

av kunder och tjänstemötet inom denna bransch till stor del byggde på erfarenhet är vår 

främsta rekommendation att uppmuntra till erfarenhetsutbyte på företaget. Att 

skaderegleraren går över till kollegor eller gruppchefer och pratar vid behov är något 

som i dagsläget är vanligt förekommande. Vår rekommendation är emellertid att detta 

erfarenhetsutbyte också ska ske via strukturerade och kontinuerliga möten där 

kundkommunikation och svåra händelser kan diskuteras öppet och regelbundet mellan 

skadereglerare och chefer. Förutom att hålla dessa erfarenhetsutbyten inom de 
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arbetsgrupper som i dagsläget finns inom företaget ser vi även en nytta att samla alla 

avdelningar för att tillsammans också dela erfarenheter och tekniker. Vi ser detta som 

ett sätt för skadereglerarna att få ta del av erfarenheter även från andra skadeavdelningar 

än den egna och således delges kunskap och få ökad förståelse för helheten. Vi ser 

också en stor fördel i detta då avdelningar ibland kan samarbeta i vissa större ärenden 

och behöver därför få en uppfattning av varandras områden. Att ha erfarenhetsutbyten 

är också i synnerhet viktigt vid nyanställningar. Många skadereglerare menade att de till 

en början av sin karriär kände en större osäkerhet för hanteringen av tjänstemöten där 

kunden betedde sig illa. De heterogena möten som tjänsten som skadereglerare 

innefattar gör alltså att erfarenhetsutbyten och utbildning i kundhantering är viktigt då 

nya skadereglerare behöver ta del av den erfarenhet som råder bland övriga. 

 

Ytterligare en rekommendation är att erbjuda en utbildning i kundkommunikation 

specifikt utformad med tanke på de stundtals känsliga tjänstemöten som förekommer. 

Eftersom dysfunktionellt kundbeteende i försäkringsbranschen kan innebär personer 

som är upprörda, arga, ledsna och chockade menar vi att utbildningen också bör 

inkludera bemötande och hantering av människor i kris. Vårt råd är att detta bör ske 

kontinuerligt, eftersom många skadereglerare ansåg att den praktiska erfarenheten de 

fått med tiden kan vara en hjälp för att skapa praktiska exempel att relatera till och 

därmed ta till sig utbildning enklare. Att utbilda i hantering av människor i kris ser vi 

naturligtvis vara väsentligt även vid de tillfällen då nyrekryteringar gjorts och 

skaderegleraren inte ännu har erfarenheten att bemöta svåra samtal. Syftet är således att 

förbereda dem inför de svåra samtal som de kan komma att hamna i. Att inneha denna 

kunskap menar vi är viktigt för att skadereglerarna ska känna sig mer trygga i 

kommunikationen till kunderna som befinner sig i en utsatt situation.  

 

7.5 Studiens bidrag 
Med vår studie har vi kunnat visa hur hanteringen av dysfunktionella kundbeteenden ser 

ut inom försäkringsbranschen. Vi har även bidragit med ett antal förutsättningar som 

kan ha inverkan på hanteringen av ett dysfunktionellt kundbeteende inom denna 

bransch. Vi ger därmed en förståelse för hur försäkringsföretag i praktiken kan 

underlätta för deras personal i rollen som skadereglerare, i och med de förutsättningar vi 

konstaterat. Genom den givna kunskapen ser vi även att vi gjort ett försök till att 

förminska det samhällsproblem som forskning visat är existerande, med tanke på hur de 

dysfunktionella kundbeteendena kan påverka kundkontaktpersonalen. Vidare har vi 

också minskat ett forskningsgap gällande dysfunktionella kundbeteenden, genom att vi 

studerat en bransch som är relativt outforskad i jämförelse med andra branscher. På så 

vis har vi också visat hur specifika branschegenheter innebär att det kan vara svårt att 

oavkortat applicera en studie inom ämnet till en helt annorlunda bransch. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
 

Även om vi upplever att vår undersökning bidragit med viktiga slutsatser och 

rekommendationer för att underlätta för personal som bemöter kunder som beter sig 

dysfunktionellt, har vår ökade förståelse inom ämnet också medfört att vi hittat andra 

undersökningsområden som vi här ger förslag till. 

 

Vår undersökning har berört försäkringsbranschen, där kunderna ofta redan innan mötet 

befinner sig i en utsatt situation, varpå det visat sig att det dysfunktionella beteendet kan 

innebära både känslomässiga utlopp och upprördhet. Då branschen på så vis utmärkte 

sig från andra branscher som teorin presenterat, betyder det att det kan vara av vikt att 

undersöka ytterligare branscher. Vi fann just den aspekten att kunderna befinner sig i en 

utsatt situation väldigt intressant, varpå ett förslag är att undersöka en liknande kontext 

såsom exempelvis vården, alternativt andra branscher med återkommande kundkontakt. 

Ett ytterligare förslag är att genomföra en studie inom samma bransch. Då vår 

undersökning är genomförd på bara ett företag, ser vi också intresset i att se om våra 

resultat är liknande i andra företagskontexter. På så vis kan det även vara möjligt att se 

hur pass stor inverkan organisationsklimatet har på hanteringen av dysfunktionella 

kundbeteenden. 

 

Det vore som ett tredje förslag även intressant att undersöka hur personalen bäst kan 

tränas för att hantera kunder som beter sig dysfunktionellt och för att kommunicera med 

dem, både för dem själva och för att skapa en kontinuitet i hanteringen inom företaget. 

Samtidigt ser vi även det som en intressant aspekt om möjligheten finns att utbilda sin 

kundkontaktpersonal i hur den bäst visar kunden vilket beteende som är acceptabelt och 

därmed hur den ska bete sig i sin vidare kontakt med företaget. 

 

Då vår undersökning visat att erfarenhet är en väsentlig faktor i hanteringen av 

dysfunktionella kundbeteenden och eftersom våra respondenter arbetat länge som 

skadereglerare, anser vi det som ett sista förslag vara intressant att undersöka hur 

nyanställda ser på sin roll i tjänstemöten som präglas av att kunden beter sig 

dysfunktionellt och hur de därefter hanterar mötet. Det vore intressant att exempelvis se 

en jämförelse mellan hanteringen bland nyanställda och hanteringen bland 

kundkontaktpersonal som har flera års erfarenhet. Hur det skiljer sig i deras påverkan 

vore också intressant forskning, vilket därefter kan användas till att underlätta för de 

personer som nyligen rekryterats på företagen. 
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9. UTVÄRDERING AV STUDIEN 
 

För att fastställa om de resultaten forskningen gett kan räknas som sanningsenligt, är det 

nödvändigt att göra en bedömning av detta med hjälp av vissa kriterier (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 161). Då vi gjort en kvalitativ studie, bör de bedömningskriterierna vi 

använder vara i enighet med detta. Lämpliga kriterier har dock varit svåra att finna, då 

vi fått uppfattningen om att forskare är oeniga om vilka bedömningskriterier som är bäst 

att använda i just kvalitativa studier. Vi har däremot valt att använda nedanstående 

begrepp och motiverar även valet av dessa. 

 

9.1 Validitet 
Validitet, är ett välkänt begrepp och innebär att man bedömer om den 

undersökningsmetod som är använd, är lämplig att använda i förhållande till vad 

ambitionen är att undersöka, samt om de resultat forskaren får fram är trovärdiga 

(Saunders et al., 2012, s. 684). Att bedöma validiteten av en studie är något som 

vanligtvis används inom kvantitativa undersökningar, men det finns även forskare som 

argumenterar för att begreppet även kan användas i kvalitativ forskning. Det är då tre 

frågor som kan användas i bedömningen av validiteten i en kvalitativ studie (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 218). Dessa inkluderar om (1) den frågeställning forskaren utgått 

ifrån är passande i en kvalitativ undersökning, (2) om sättet att samla information är 

lämpligt i förhållande till forskningsfrågan och syftet, samt (3) hur väl den insamlade 

informationen lyckats besvara både forskningsfrågan och syftet (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 217-218). Vi kommer att diskutera dessa frågor som en första del av 

bedömningen av validiteten. Då vår frågeställning och vårt syfte inte handlar om att 

finna några kvantifierbara resultat, eller till att generalisera vårt resultat till en större 

population, utan snarare att tolka, få en djupare förståelse för, och förklara något, såg vi 

att en kvalitativ metod var det lämpligaste valet. Vidare argumenterar vi för att vårt val 

att göra intervjuer har gett oss berikande och mer nyanserade svar. Denna metod gjorde 

att vi kunde öka vår förståelse genom att ställa fortsatta följdfrågor och således få en 

djupare förståelse. Vidare ser vi också att det gav oss trovärdig information, i och med 

att skadereglerarnas egna berättelser kunde återges i vår uppsats. Vårt insamlade 

material menar vi även är tillräckligt för att besvara forskningsfrågan och syftet, i den 

bemärkelsen att vi fick ta del av tillräckligt många respondenter för att få en bredd i 

materialet, samt för att vi skulle få en djupare insikt. Huruvida resultatet kan överföras 

till en annan kontext diskuteras senare. 

 

Saunders et al. (2012, s. 193-194) hör till den skara forskare som menar att begreppet 

validitet är kopplat till kvantitativa studier med ett positivistiskt synsätt, men vidhåller 

däremot också att vissa forskare använder begreppen ändå genom att anpassa dem. Då 

vårt synsätt är hermeneutiskt och då vår metod är kvalitativ, kan det därför upplevas 

motsägelsefullt att använda detta begrepp i bedömningen. Precis som Fejes & 

Thornberg (2009, s. 218) förklarat ovan om att begreppet kan användas i kvalitativ 

studie, är även Merriam (1994, s. 177) på samma linje och menar att den fråga som ska 

ställas om undersökningens pålitlighet, trots allt är densamma oavsett vilket begrepp 

som används. Vidare visar också författaren hur validitetsfrågorna kan användas i just 

en fallstudie. Fortsättningsvis i bedömningen av validiteten kommer vi därför använda 

hennes bedömningsmetod. 
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9.1.1 Intern och extern validitet 
Som ett första led ska en bedömning av den interna validiteten ske, vilket innebär att 

man bedömer om resultatet är verklighetstroget. Däremot är det svårt att avgöra vad 

verkligheten egentligen innebär, eftersom en kvalitativ studie är väldigt präglad av 

forskarens erfarenhet och hur denne framställer andra människors upplevelser. 

(Merriam, 1994, s. 177-178). Detta betyder enligt Lincoln & Guba (1985, refererad i 

Merriam, 1994, s. 178) att det som ska bedömas är om de upplevelser som studien 

består av är presenterade på ett trovärdigt sätt, vilket Bryman & Bell (2011, s. 306) 

väljer att kalla studiens tillförlitlighet. Vi har haft som hög ambition att det endast ska 

vara respondenternas berättelser som utgör empirin, så att den på det sättet blir helt 

ärlig. Av denna anledning ville vi använda många citat i vår återgivning, så att texten 

verkligen speglar respondenterna. Vidare har vi som nämnts spelat in alla intervjuer och 

har transkriberingarna av dessa till hands om någon skulle finna intresse i att läsa dessa. 

På så sätt anser vi att vi gjort vad vi kunnat för en så trovärdig studie som möjligt. Den 

kritik vi finner gentemot vår validitet i studien är att vi inte bjudit in deltagarna att vara 

involverade i studien under processens gång, vilket enligt (Merriam, 1994, s. 179-180) 

är ett sätt att öka den interna validiteten. Anledningen till varför vi inte frågat om 

respondenterna vill ta del av materialet är för att vi ansåg att det skulle vara mest 

givande för företaget att ta del av en helt bearbetad och sammanställd studie. Den 

information vi fått under intervjuerna har heller inte varit av känslig karaktär, i den 

bemärkelsen att företaget eller respondenterna på något sätt kan ta skada av innehållet. 

Dessutom menar vi att risken är liten att informationen har förvrängts av oss, eftersom 

vi endast använde det materialet som vi hade transkriberat ordagrant från intervjuerna. 

 

Extern validitet syftar till att bedöma i vilken grad studien kan generaliseras till ett annat 

sammanhang, men detta är svårt att bedöma i en kvalitativ studie eftersom syftet inte är 

att finna en generaliserbarhet (Merriam, 1994, s. 184), om forskaren inte väljer att göra 

ett helt sanningsenligt urval som kan representera populationen (Merriam, 1994, s. 185). 

Dessutom menar vissa forskare att sammanhangen aldrig kan vara exakt lika, vilket 

innebär att generalisering inte är möjlig från en kontext till en annan (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 169). Därför har vi valt att vara tydliga med att vår studie inte är 

ämnad till att generaliseras, vilket således är en form av begränsning genom vårt val att 

göra en fallstudie på ett specifikt företag. Istället kommer vi i följande del diskutera 

studiens överförbarhet till andra kontexter. 

 

9.2 Överförbarhet  
Bedömning av överförbarhet innebär att forskaren diskuterar hur resultatet från 

undersökningen kan användas i andra sammanhang eller grupper (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 169). Ambitionen med vår fallstudie är att den ska kunna användas som en 

grund, där vårt specifika företag utgör ett exempel för hur det undersökta problemet kan 

ge uttryck för försäkringsbranschen. Vi ser att de tjänstemöten som sker på 

skadeavdelningar inom försäkringsbranschen bör vara likartade varandra, genom att det 

speciella karaktärsdraget att kunden befinner sig i en utsatt situation och således har en 

speciell ingång i mötet, är samma mellan företagen. På samma sätt ser vi att mötenas 

struktur och dess känsliga karaktär bör spegla tjänstemöten även inom andra 

försäkringsbolag. Likheten mellan företagen i branschen finns även i och med den 

kunskapsskillnad som råder mellan kund och skadereglerare. Således ser vi att det finns 

möjlighet att vår fallstudie kan appliceras på andra försäkringsföretag. Den skillnad som 

på något sätt kan influera överförbarheten till andra företag i branschen är däremot 

organisatoriska skillnader, såsom att Länsförsäkringar Västernorrland är ett lokalt bolag 
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och således finns nära kunden. Detta menar vi medför att företaget har möjlighet att åka 

ut personligen till kunder, vilket kanske inte är möjligt för vissa andra 

försäkringsföretag.  

 

Vi ser att vår studie även kan fungera som en kunskapsgrund för studier inom andra 

branscher. Detta ser vi kan gälla branscher som präglas av samma känsliga tjänstemöte 

och där övergripande andelen av mötena sker genom telefonkontakt. Det kan diskuteras 

om studien kan relateras till exempelvis vården som på liknande sätt präglas av en 

känslighet i mötet mellan kund och personal, samt av ett kraftigt kunskapsövertag där 

läkaren ska agera experten gentemot en patient som inte har samma insikt i området. 

Däremot menar vi att denna bransch skiljer sig åt genom att dessa möten oftast är 

fysiska sådana och att det även finns andra egenheter inom branscherna som kan skilja 

dem åt. Emellertid menar vi att undersökningen fortfarande kan fungera som en grund 

för vidare undersökning i andra likartade branscher med liknande karaktärsdrag. 

 

För en kvalitativ forskare är det också viktigt att denne är tydlig i beskrivningarna för 

vilka tillvägagångssätt han/hon haft så att andra forskare kan bli behjälpta av studien 

(Bryman & Bell, 2011, s. 307).  Därför är det enligt forskarna viktigt att beskriva sin 

ställning som forskare genom att tydliggöra anledningen till valda teorier, samt att sina 

antaganden och den urvalsprocess som gjorts. Vidare ska också forskaren redovisa de 

metoder som använts, samt visa att det finns en bredd i valet av informationskällor 

(Goetz & LeCompte, 1984, refererad i Merriam, 1994, s. 183). Vi anser att vi varit 

tydliga i vår beskrivning av tillvägagångssätt och varför teorier är valda, samt diskuterat 

våra antaganden i form av presentation av vår förförståelse och redovisat hur dessa delar 

kunnat påverka uppsatsen. Detta har därmed gett läsaren en chans till att få en förståelse 

för vilka ”glasögon” vi sett genom som författare. Vidare ser vi att vår presentation av 

urvalet har tydliggjorts genom alla nivåer och vi anser även att vi har en bredd i de 

valda teorierna i den bemärkelsen att flertalet forskare är använda och från olika 

tidsaspekter. Fortsättningsvis menar vi också att vår metodinsamling är förklarad på 

tillräckligt utförligt vis, så att det möjliggör för andra att göra en liknande studie.   
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Appendix 1: Intervjuguide skadereglerare 
 

Inledning 
Vi heter Rebecca Härgestam och Anna Lideskog och vi skriver nu vår D-uppsats inför 

vår examen till sommaren. Huvudsyftet med vår uppstats är att finna stöd och riktlinjer 

som kan underlätta för personal/er i vissa möten med kunder. Självklart har kommer ni 

att vara anonyma i vår studie och vi kommer inte att använda era riktiga namn i 

uppsatsen om ni inte uttryckligen önskar det. Vissa frågor är snarlika varandra och kan 

innebära att du får repetera ett tidigare svar, detta är för att vi söker eventuell nyansering 

i svaren. För att vi sedan ska kunna analysera den information som vi får av er och för 

att underlätta för oss i efterarbetet kommer vi att spela in samtalet. 

 

Bakgrund 
Du kan väl börja med att berätta hur det är att jobba här? 

Följdfrågor: 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

- Har du några specifika förberedelser inför en arbetsdag? 

- Hur länge har du jobbat inom kundkontakt? 

- Hur länge du jobbat som skadereglerare på det här försäkringsbolaget? 

- Vilka slags kundärenden har du hand om? 

 

Har du genomgått någon utbildning som du uppfattar är relaterad till den tjänst du har? 

Följdfrågor: 

- Om ja, vilken? 

- Om nej, är det inom något område du vill ha vidare utbildning? 

 

Hur upplever du att företaget förberett dig för de tjänstemöten du har? 

 

(Nyckelord: Inför tjänstemötet, erfarenhet, kunskap, grundläggande information, 

förberedelser) 

 

Tjänstemötet 
Hur ser du på din roll i mötet med kund? 

Följdfrågor: 

- Hur ser en kontakt med kund ut för dig? 

- Hur ofta per dag har du kontakt med kunder? 

- Förbereder du dig på något sätt inför mötet med kunder? 

 

Hur resonerar du kring påståendet att "kunden alltid har rätt"? 

Följdfrågor: 

- Hur uppfattar du att företaget anser att du ska bemöta kunder? 

 

Kan du beskriva ett vanligt möte mellan dig och kunder? (Fokus på beteendet) 

Följdfrågor: 

- Kan du beskriva hur kunderna normalt beter sig? 

- Hur upplever du att du påverkas av dessa beteenden? 

 

(Nyckelord: Synsätt på tjänstemötet, rollerna i tjänstemötet, före/under tjänstemötet) 



 

 

 

Dysfunktionellt kundbeteende 
Kan du beskriva en händelse i kontakt med en kund du upplevde betedde sig illa? 

Följdfrågor: 

- Hur hanterade du den situationen? 

- Hur påverkades du av den specifika situationen? 

- Hur påverkades ditt arbete av det tjänstemötet? 

 

Vilken form av negativt beteende från kunder förekommer oftast? 

Följdfrågor: 

- Hur hanterar du det? 

- Hur upplever du det? 

- Hur ofta ungefär? 

- Upplever du att det är under något specifikt skede i samtalet som kunden kan bete sig 

illa? 

- Vilken form av negativt beteende från kunder är svårast att hantera? 

 

Kan du beskriva vad du anser är det värsta kundbeteendet? 

Följdfrågor: 

- Hur hanterar du ett sådant beteende? 

- Hur påverkas du av det beteendet? 

- Vart går din gräns för hur illa en kund får bete sig gentemot dig? 

- Hur påverkas ditt arbete av det beteendet? 

- Hur ofta är du i kontakt med dessa kunder? 

 

Kan du beskriva din uppfattning om vilken support du får från företaget med avsikt att 

hjälpa dig att hantera kunder som beter sig illa? 

Följdfrågor: 

- Om Ja, när får ni denna support du beskriver? 

 

Kan du beskriva vilka befogenheter du har för att hantera kunder som beter sig illa? 

 

(Nyckelord: Under/efter tjänstemötet, taktiker, befogenheter, upplevt stöd, definition av 

dysfunktionellt kundbeteende i branschen, hälsoaspekt) 

 

Övrigt 
Är det något du känner att du vill tillägga rörande det vi har pratat om i denna intervju? 

 

  



 

 

Appendix 2: Intervjuguide gruppchefer/skadechefen 
 

Inledning 
Vi heter Rebecca Härgestam och Anna Lideskog och vi skriver nu vår D-uppsats inför 

vår examen till sommaren. Huvudsyftet med vår uppstats är att finna stöd och riktlinjer 

som kan underlätta för personal/er i vissa möten med kunder. Självklart kommer ni vara 

anonyma i vår studie och vi kommer inte att använda era riktiga namn i uppsatsen om ni 

inte uttryckligen önskar det. Vissa frågor är snarlika varandra och kan innebära att du 

får repetera ett tidigare svar, detta är för att vi söker eventuell nyansering i svaren. För 

att vi sedan ska kunna analysera den information som vi får av er och för att underlätta 

för oss i efterarbetet kommer vi att spela in samtalet. 

 

Bakgrund 
Du kan väl börja med att berätta hur det är att jobba här? 

Följdfrågor: 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Vad har du för ansvar? 

- Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

- Hur lång erfarenhet har du inom chefsyrket? 

- Hur länge har du haft en chefsposition på detta försäkringsbolag? 

 

Har du genomgått någon utbildning som du uppfattar är relaterad till den tjänst du har? 

Följdfrågor: 

- Om ja, vilken? 

- Om nej, är det inom något område du vill ha vidare utbildning? 

 

Hur upplever du att företaget förberett dig för det ansvar du har? 

 

(Nyckelord: Erfarenhet, kunskap, grundläggande information) 

 

Tjänstemötet 
Vad anser du att företaget har för övergripande förväntningar på hur skadereglerarna ska 

bemöta kunder? 

Följdfrågor: 

- Hur resonerar du kring påståendet att "kunden alltid har rätt"? 

 

Hur arbetar ni med att förbereda skadereglerarna, kort- eller långsiktigt, inför deras 

möten med kunder? 

Följdfrågor: 

- Ges någon utbildning? 

 

Hur delaktiga är ni i genomsnitt i de tjänstemöten som sker? 

 

(Nyckelord: Synsätt på tjänstemötet, delaktighet) 

 

Dysfunktionellt kundbeteende 
Hur ofta tror du att kundkontaktpersonalen utsätts för kunder som beter sig illa? 

- Vart anser du gränsen går för hur illa kunder får bete sig? 

- Hur hanteras det (när gränsen är nådd)? 



 

 

 

På vilket sätt är ni med ledningsposition delaktiga när kunder beter sig illa gentemot 

kundkontaktpersonalen? 

Följdfrågor: 

- Kan du beskriva vilka rutiner/policys/regelverk ni har för att underlätta för 

skadereglerarna i samband med att kunder beter sig illa? 

- Före/Efter 

- Kan du beskriva någon specifik händelse? 

- Hur kommuniceras dessa stöd/riktlinjer till personalen? 

- Vilka möjligheter ges för personalen att diskutera/bearbeta dessa incidenter 

tillsammans och med er? 

 

Har du märkt att personalen påverkas på något sätt av kunder som beter sig illa? 

 

Vilka befogenheter har skadereglerarna för att själva hantera situationer med kunder 

som beter sig illa? 

Följdfrågor: 

- I vilka situationer anser du att personalen bör kontakta en överordnad och inte hantera 

situationen på egen hand? 

 

Övrigt 
Är det något du känner att du vill tillägga rörande det vi har pratat om i denna intervju? 

 

(Nyckelord: Under/efter tjänstemötet, hälsoaspekt, ledningsstrategier, Empowerment) 

  



 

 

Appendix 3: Brevutskick 
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