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0. EXECUTIVE SUMMARY 

Sammenfattende har vi på baggrund af disse praktiske og teoretiske overvejelser undersøgt 
følgende forhold: 

• Hvor udbredt eller hyppig er utilfredshed med varer og serviceydelser, og hvad er re-
aktionerne herpå, opgjort på produktkategoriniveau? 

• Hvor omfattende er klagetilbøjeligheden (målt ved hjælp af en videreudvikling af in-
strumentet fra ’78-undersøgelsen)? 

• Kan forbrugere hensigtsmæssigt typologiseres på basis af sammenhængen mellem 
utilfredshed og klagetilbøjelighed? 

• Giver den opstillede model en valid beskrivelse af klageprocessen?  
• Har de forbrugerpolitiske holdninger i befolkningen ændret sig mellem 1978 og 

2002? 
 

Mere specifikt har vi fundet: 

1. Klager, som når frem til Forbrugerklagenævnet, udgør kun den allerøverste del af det 
”isbjerg”, der repræsenterer utilfredsheden inden for et givet vare- eller service-
område. Som en hjælp til at kunne identificere inden for, hvilke vare- og service-
områder der især hersker latent utilfredshed og som en hjælp til at træffe kvalifice-
rede forbrugerpolitiske beslutninger om, hvorledes man mest effektivt får denne util-
fredshed gjort synlig, har vi på basis af en repræsentativ undersøgelse foretaget en 
detaljeret opgørelse af den faktiske klagehyppighed. Opgørelsen er foretaget inden 
for 50 vare- og serviceområder i såvel den offentlige som den private sektor og giver 
mulighed for at identificere inden for, hvilke områder  

 
i. der er størst tendens til utilfredshed 

ii. der er størst tendens til at henvende sig til leverandøren med sin utilfredshed 

iii. der er størst tendens til, at henvendelsen til leverandøren behandles tilfredsstil-
lende 

iv. der er størst tendens til at gå videre med en sag, hvis resultatet af henvendelsen 
er utilfredsstillende 

2. Man hører ofte, at danskerne klager mere end tidligere. Denne rapport indeholder en 
analyse, som tyder på, at dette udsagn ikke er sandt. Respondenterne er blevet bedt 
om at forholde sig til seks hypotetiske situationer og vurdere, om de ville klage eller 
ej i de pågældende situationer. De seks situationer er gentaget fra en lignende under-
søgelse fra 1978. De er udvalgt således, at de spænder fra relativt små problemer til 
mere alvorlige problemer. Analysen viser, at tilbøjeligheden til at klage i de seks si-
tuationer stort set er uændret bortset fra ét enkelt område, hvor klagetilbøjeligheden 
rent faktisk er faldet. Det er derfor nærliggende at konkludere, at danskerne ikke af 
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natur klager mere, men at årsagen til et stigende antal klager over tid skal søges i si-
tuationsspecifikke og/eller mere strukturelle forhold. 

 
3. Idet klagetilbøjeligheden i de seks situationer på aggregeret niveau er stabil fra 1978 

til 2002, er det interessant at se på forskelle mellem de enkelte respondenter i deres 
opfattelse af de seks situationer. Formålet hermed er at identificere forbrugertyper 
med forskellig tilbøjelighed til at blive utilfreds og til at klage. Der arbejdes med en 
typologi med niveauerne (lav, høj) for såvel utilfredsheds- som klagetilbøjelighed. 
Kendskab til udbredelsen af disse fire typer kan hjælpe forbrugerpolitikere med at 
afgøre, hvor stor en del af befolkningen, der har behov for betydelige tiltag til lettelse 
af klageadgange, og hvor stor en del, der grundlæggende mener, at de selv vil gøre 
noget ved sagen. Typerne viser klare forventelige forskelle i holdninger til en række 
udsagn om utilfredshed med tingenes tilstand og holdninger til forskellige former for 
og motiver for klageadfærd.  

4. Rapporten indeholder en sammenligning af holdninger til en række forbruger-
politiske emner i henholdsvis 1978 og 2002 samt en afrapportering af holdninger til 
nogle aktuelle emner inden for forbrugerpolitik som fx flere klagenævn. 
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1. INDLEDNING 

1.1. Baggrunden for undersøgelsen 

Denne undersøgelse af forbrugernes tilbøjelighed til at klage over utilfredsstillende varer og 
tjenester har dels baggrund i den aktuelle forbrugerpolitiske debat og dels i en tilsvarende un-
dersøgelse, som blev gennemført i 1978 af forskere ved Aalborg Universitet med støtte fra 
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. 

Aktualiteten af forbrugerklager kan blandt andet ses af, at en opgørelse af indkomne klager til 
danske klagenævn totalt set viser en stigende tendens i perioden 1978-99, jf. Forbruger-
styrelsens årsberetning 2000. Der tales om at gøre det lovpligtigt for (endnu) flere brancher at 
oprette klagenævn, og med jævne mellemrum sker der justeringer af markedsføringsloven 
med sigte på at styrke forbrugerens stilling i tilfælde af køb af mangelfulde eller fejl-
behæftede varer. Behovet for en regulering af markedsmekanismerne kan også ses gennem 
den stribe af vejledninger og anbefalinger, som Forbrugerombudsmanden løbende udsender, 
se  www.fs.dk. 

Eksisterende klagestatistikker og øget regulering kan dog ikke i sig selv tages som dokumen-
tation for, hvorledes forbrugernes tilbøjelighed til at klage har udviklet sig eller belyse årsa-
gerne bag denne udvikling. Den øgede hyppighed af klager og fald i aggregerede tilfreds-
hedsindeks er ganske vist blevet tolket som udtryk for et kvalitetsfald i produkter og service-
ydelser, men sammenhængen mellem klager, utilfredshed og kvalitet er ikke nødvendigvis 
den samme i dag som for år tilbage. For det første kan en stigning i antallet af klager skyldes 
et øget antal transaktioner (køb), således at det relative antal klager er mere relevant. For det 
andet er der en række helt nye produktområder (mobiltelefoni, personlige computere), hvor 
sammenligninger over tid er begrænset til de seneste år. Dertil kommer for det tredje struktu-
relle forhold så som forbedringer i klageadgangen via klagenævn, ligesom forbrugernes 
holdning til det at klage kan være undergået betydelige forandringer. 

Disse problemer blev også berørt i den nævnte undersøgelse af forbrugerklager fra 1978. Så-
ledes påvistes det, at forskelle i klagehyppighed ikke nødvendigvis afspejler tilsvarende for-
skelle i varers og ydelsers kvalitet eller i oplevet utilfredshed:  

• Forekomsten af utilfredshed fandtes at variere med varigheden af køberens skole-
gang, (Kristensen 1980).  

• Hyppigheden af tilfælde, hvor oplevet utilfredshed førte til klage, blev vist at variere 
med varens eller ydelsens karakter, (Kristensen 1980), med lægeydelser som et eks-
tremt eksempel, (Kristensen 1979) 

• Tilbøjeligheden til at blive utilfreds og klage i ensartede beskrevne situationer blev 
vist at variere mellem personer i (Poulsen 1979) – og efter en alternativ analysemodel 
i (Poulsen 1981). 

• Hyppigheden af klager fandtes at være højest hos de personer, der også hyppigst an-
giver at være blevet usædvanligt tilfreds med en vare eller ydelse. (Kristensen 1977). 
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Det er formålet med dette projekt at bidrage til forståelsen af forholdet mellem oplevet util-
fredshed og reaktionerne herpå i form af klage, negativ omtale til venner og bekendte, ophør 
med at handle, klage til videre instans i tilfælde af utilfredsstillende løsning, og hvorledes 
disse reaktioner hænger sammen med dels individuelle træk, dels forhold i omgivelserne.  

Undersøgelsens design og analysen af resultaterne vil ske ud fra et andet og bredere teori-
grundlag end det, der var tilgængeligt i slutningen af ’70erne. Fagområdet har i mellemtiden 
etableret sig med eget tidsskrift (Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Com-
plaining Behavior, ISSN 0899-8628), og diskussionen af den teoretiske baggrund for studier 
af tilfredshed/utilfredshed er aktuel i førende erhvervsøkonomiske tidsskrifter, se fx 
Kolodinsky (1995); Singh & Wilkes (1996) og Spreng et al. (1996). 

1.2. Interessenter for undersøgelsen 

Tilfredshed/utilfredshed hos forbrugeren kan forekomme på forskellige niveauer: 

• Det generelle niveau (holdninger til det økonomiske system, offentlige service-
ydelser, etc.). På dette niveau ligger de målinger af tilfredsheden med offentlige ser-
viceydelser, der i flere omgange er gennemført for Finansministeriet.  

• Produktkategoriniveau (opfattelsen af sygehuse, fødevarer, automobilreparationer, 
forsikringer, etc.). Den aktuelle diskussion om fødevarers kvalitet og forbrugernes til-
fredshed hermed befinder sig her. Introduktion af kvalitetsmærkning er et forsøg på 
at skabe tilfredse forbrugere ved dels at skabe konkrete forventninger hos for-
brugeren og dels at stille krav til producenterne. Branchespecifikke ankenævn tager 
sig af sager på dette niveau. 

• Mærkeniveau (opfattelsen af Bilka, Shell, Skoda, etc. som én blandt flere udbydere 
på forskellige markeder). Her vil det ofte være den enkelte virksomhed, der har etab-
leret et system til håndtering af utilfredse kunder i tillæg til mere systematiske kunde-
tilfredshedsmålinger. Dansk Kunde Indeks, et kundetilfredshedsindeks på linje med 
dem, man kender fra Sverige og USA, er på dette niveau. 

• Enkeltstående oplevelser (utilfredshed med den konkrete behandling på sygehuset, 
regningen fra autoværkstedet, etc.). Det interessante ved disse oplevelser er – ud 
over, hvor hyppigt de forekommer – at de kan danne grundlag for de opfattelser, der 
gør sig gældende på de højere niveauer i forbrugerens bevidsthed. 

 
Følgerne af tilfredshed/utilfredshed modificeres af en række faktorer. Attribution-teorien 
(Folkes 1984) peger for eksempel på tilskrivning af ansvaret for gabet som en væsentlig fak-
tor. Såfremt forbrugeren placerer ansvaret hos sig selv (intern attribution), vil den ydre reak-
tion sandsynligvis være ganske anderledes, end hvis han/hun mener ansvaret ligger hos en 
virksomhed eller institution eller hos ”systemet”. (Dette forhold er i øvrigt ikke noget, der 
indgår i denne undersøgelse.) 

Belysningen af forbrugernes klageadfærd kan teoretisk tage udgangspunkt i den forbruger-
adfærdsmodel, der i litteraturen kaldes Expectancy Disconfirmation model, (Oliver 1997). 
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Grundlaget for modellen blev skabt i slutningen af ’70erne, hvor blandt andet Hansen (1977) 
var med til at igangsætte en teoriudvikling, som siden er fortsat. 

Ifølge denne model er forbrugerens tilfredshed/utilfredshed med et produkt eller service-
ydelse en del af efterkøbsvurderingen. Afgørende for, om der opstår en tilstand af tilfredshed 
eller utilfredshed, er tilstedeværelsen af et gab mellem forbrugerens oplevede resultat (ex 
post) og de forventninger (ex ante), som forbrugeren på forhånd havde til produktet/servicen. 
Er dette gab positivt, fordi oplevelsen af det faktiske resultat overstiger forventningerne, gi-
ver det anledning til en tilstand af tilfredshed hos forbrugeren. Er gabet negativt, giver det an-
ledning til utilfredshed.  

Det er i sig selv interessant at vurdere, hvorledes virksomheder og offentlige organisationer 
med denne model kan søge at påvirke resultatet af efterkøbsvurderingen ved at dæmpe for-
ventninger, styrke oplevelsen af den modtagne ydelse, etc. Fokus i undersøgelsen er dog lagt 
på forbrugerens reaktion på oplevelsen af tilfredshed/utilfredshed. Tilfredshed kan på sin side 
manifestere sig i positiv omtale til venner og bekendte, ros til virksomheden, mv. og kan væ-
re et vigtigt bidrag til virksomheders og institutioners arbejde med kvalitet og kvalitets-
udvikling. Utilfredshed kan på den anden side give sig til kende gennem negativ omtale, kla-
ger til forretning, klager til formelle klageinstanser, sagsanlæg, etc.  

Positive gab forventes ifølge teorien at føre til en intern tilstand af balance (begejstring) hos 
forbrugeren og skabe øget loyalitet, adfærdsmæssigt og holdningsmæssigt. Negative gab for-
modes at føre til en følelse af ubalance (frustration) og øge sandsynligheden for at skifte til 
andre udbydere. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke ske nogen synlig forandring af for-
brugerens adfærd. Hvad enten der er tale om tilfredshed eller utilfredshed, vil den hyppigst 
forekommende observerbare reaktion hos forbrugeren være ”ingen reaktion”. Derfor kan man 
ikke nøjes med statistiske opgørelser over klager, anker, etc., men må tillige måle fore-
komsten af situationer, der har skabt tilfredshed eller utilfredshed hos forbrugeren, og reakti-
onerne herpå. 

Tilsvarende kan forbrugerklageadfærd anskues ud fra forskellige interessenter. Problemstil-
lingen vedrører fundamentalt set bytterelationen mellem en forbruger (efterspørger) og en 
udbyder (privat eller offentlig) af et gode. Det giver umiddelbart to forskellige vinkler på 
problemstillingen: en forbrugervinkel og en udbydervinkel. Begge udgangspunkter er repræ-
senteret i klagelitteraturen. Anlægges en forbrugervinkel vil bytterelationen indgå i forbruge-
rens nyttemaksimerende adfærd og reaktionen på ubehagelige overraskelser vil være i fokus. 
En udbydervinkel vil tilsvarende tage udgangspunkt i en profitmaksimerende adfærd og have 
forebyggelse og håndtering af klager som omdrejningspunkt.. 

Bytterelationer befinder sig ikke i et vakuum. Det omgivende samfund har interesse i måden, 
hvorpå disse foregår. Kun under meget ideelle (og urealistiske) antagelser vil parterne i byt-
terne kunne overlades til sig selv, og bytterne foregå uden regulering. Fra samfundets side er 
problemstillingen at afbalancere hensynet til de to parter, forbruger og udbyder, hvis mål-
sætninger som hovedregel vil være i konflikt. I en bytterelation mellem en forbruger og en 
virksomhed vil forbrugeren typisk være den svagere part. Derfor går en række reguleringer 
ud på at beskytte forbrugeren mod virksomhedernes mulige misbrug af deres magt. Det kan 
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være produkter af dårlig kvalitet, farlige produkter, urimelige købsbetingelser, vildledende 
reklame, mv. Samfundet kan også have interesse i at sikre forbrugeren adgang til uvildig in-
formation, som modvægt til virksomhedernes mere egennyttige påvirkninger gennem rekla-
me mv. Forbrugeren kan så vælge at lade denne information indgå i sin beslutningsproces. 
Virksomhedernes svar på denne regulering har blandt andet været organiseringen af branche-
foreninger, der netop omfatter virksomheder, der i forhold til forbrugerne konkurrerer ind-
byrdes, men i forhold til samfundet (staten) som regulator har fælles interesser. 

Vi har i denne undersøgelse som vinkel valgt forbrugersiden, og resultaterne vurderes især i 
forhold hertil. Det betyder naturligvis ikke, at de ikke kan have interesse for virksomheder og 
samfund, men implikationerne herfor vil være mere sparsomt behandlede. 

1.3. Undersøgelsens teoretiske grundlag  

Forbrugerklager har været genstand for megen forskning inden for forbrugeradfærdsteori, 
marketing og jura, se oversigterne hos Andreasen (1988) og Perkins (1993, 1991). Én af de 
første, som forsøgte en konceptualisering af feltet, var Hirschman (1970), der så fald i kvali-
teten af produkter og serviceydelser og (dermed) øget utilfredshed hos forbrugeren som resul-
tatet af ufuldkommenhed i markedsmekanismerne. I en verden med fuldkommen konkur-
rence med fravær af indgangsbarrierer, fuld gennemsigtighed på markedet og mange små kø-
bere og sælgere, der hver for sig ingen indflydelse har på markedet, vil der indfinde sig en 
markedsligevægt, hvor alle er stillet over for samme pris for samme kvalitet af de udbudte 
ydelser. Der vil derfor i denne ligevægtssituation ikke være utilfredshed og dermed ingen 
grund til at klage. Modsætningsvis vil forbrugerne i en situation med monopol være helt un-
derlagt udbyderens valg af pris/kvalitetsforhold. Hvis de oplever utilfredshed, er de henvist til 
at forblive hos udbyderen (loyalitet), opgive at forbruge produktet (exit), eller beklage sig til 
udbyderen, tredjepart eller familie og venner (voice). Ved oligopolistisk og monopolistisk 
konkurrence er der yderligere den mulighed at skifte udbyder. Nogle undersøgelser, fx An-
dreasen (1985); Singh (1991) og Kolodinsky (1993) har understøttet denne teori om markeds-
formens betydning for klageadfærden.  

Hirschmans konceptualisering har dannet udgangspunktet for mange af de forslag til model-
ler for klageadfærd, som er fremkommet siden. Inden for marketing har det været naturligt at 
betragte egenskaber ved forbrugerne, som yderligere determinanter for klageadfærden. Ifølge 
Oliver (1997) er der to hovedtilgange til modellering af klageadfærd, jf. figur 1.1: (a) Den 
økonomiske model, der ser beslutningen om at klage (og andre handlinger i anledning af util-
fredshed) som resultat af en afvejning af fordele og ulemper ved at gennemføre handlingen, 
korrigeret for sandsynligheden for at opnå det, man vil med klagen. (b) Den adfærdsmæssige 
tilgang, der ser beslutningen som et resultat af forbrugerens evne og motivation til at klage 
mv. Vi vil i undersøgelsen søge at afdække, hvilke elementer der er mest afgørende for for-
brugeren, idet det må antages, at forbrugerne er forskellige med hensyn til, hvad der har størst 
betydning.  
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Figur 1.1. Tilgange til modellering af klagebeslutningen1 

(a) Den økonomiske model (b) Den adfærdsmæssige model 

Økonomisk tab
Tid og kræfter
Produktets betydning

Pengene t ilbage
Bytning
Erstatning
Dekort
Undskyldning
Tilfredsst illelse

Firmaets omdømme
Trussel for firmaet
Klageerfaring og evne

Oplevede 
omkostninger

Oplevede benefits

Sandsynligheden 
for succes

Klage

Kendskab t il klageveje
Adgang t il klageveje
Kommunikat ionsevner
Klageerfaringer

Kulturelle normer
Formelle klageorganer
Klagerens identitet
Konfliktsøgende
Klageerfaringer

Klageevne

Motivat ion

Klage

 

1 (Oliver 1997) 

Til beslutningen om at klage eller foretage sig andre ting for at formindske den opståede uba-
lance er der knyttet forventninger om udfaldet. Klageprocesmodellen i figur 1.2 beskriver de 
forhold, som leder til beslutninger om at gå videre med en klage, anke en afgørelse, rejse en 
sag, osv. Et negativt gab mellem klagerens forventninger og resultatet af klagen fører til se-
kundær utilfredshed, som eventuelt kan føre til, at klageren går videre med sagen. Det er ét af 
undersøgelsens formål at forfølge sådanne klageforløb. 

Figur 1.2. Klageprocesmodel2 

Forventninger 
t il resultatet af 

klagen

Virksomhedens 
reakt ion

Klage-
(dis)konfirmation

Sekundær 
(u)t ilfredshed

Primær 
(u)t ilfredshed med 

produkt/service

 

2 (Oliver 1997) 

Frem for at vælge mellem de to tilgange (a) og (b), som ikke er i indbyrdes modstrid, er un-
dersøgelsens ramme en kombination af den økonomiske og den adfærdsmæssige model, 
blandt andet inspireret af Fishbein og Ajzens modeller for målrettet adfærd Theory of Reaso-
ned Action (TRA) og Theory of Planned Behaviour (TPB), Ajzen 1985; 1988),. Vi antager 
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med andre ord, at klageadfærd typisk er motiveret af ønsket om at opnå et bestemt mål (fx 
kompensation og/eller oprejsning) og er påvirket af forventninger om omkostninger ved at 
klage og sandsynligheden for succes. Vi lægger os desuden i forlængelse af de senere års be-
stræbelser på at etablere en helhedsforståelse af klageadfærd, blandt andet med inddragelse af 
ikke alene funktionelle, men også sociale og personlighedsbaserede motiver for at klage (eller 
undlade at klage), såvel som forestillede og faktiske restriktioner for at gennemføre en klage 
(Morel, 1997; East, 2000).  

I TRA og TPB afspejles alle motivationsmæssige påvirkninger af individets adfærd i – og 
medieres gennem – en intention om at udføre den pågældende adfærd. Givet tilstrækkelige 
evner og muligheder forventes folk at føre deres intentioner ud i livet, når en relevant situa-
tion opstår (Ajzen, 1988; 1980). Valget af forståelsesramme afspejler en antagelse om, at in-
dividuelle variationer i klagetilbøjeligheden kan føres tilbage til individuelle forskelle i opfat-
telser, normer, holdninger og personlighedstræk. Variationer i den observerede klageadfærd 
hænger desuden sammen med individers forskellige klageevner og med varierende klagemu-
ligheder i forskellige situationer, se fx East (2000); Morel et al. (1997), og  Oliver (1997).  

TRA og TPB antager, at intentionen om at udføre en bestemt adfærd grundlæggende afhæn-
ger af individets opfattelser (viden, forventninger, forestillinger) vedrørende adfærden. TPB 
skelner mellem tre typer opfattelser med forskelligt motivationsmæssigt indhold. (1) Ad-
færdsopfattelser er individets opfattelser af væsentlige karakteristika ved selve adfærden, her-
under især forventninger om sandsynlige konsekvenser af at udføre adfærden, (2) normative 
opfattelser er individets forestillinger om, hvad relevante andre mener, han/hun bør gøre, og 
(3) kontrolopfattelser vedrører tilstedeværelsen af faktorer, som kunne fremme eller hæmme 
udførelsen af adfærden. Det antages, at individets adfærdsopfattelser leder til en fordelagtig 
eller ufordelagtig overordnet evaluering af eller holdning til at udføre adfærden, at normative 
opfattelser resulterer i en oplevelse af socialt pres eller en subjektiv norm i forhold til adfær-
den, og at kontrolopfattelser er kilde til en oplevelse af adfærdsmæssig kontrol (hvor let eller 
vanskeligt det opleves at udføre den pågældende adfærd).  

Teorien antager, at generelle baggrundskarakteristika, så som demografiske kendetegn, per-
sonlighedstræk og individets grundlæggende værdier, kun har en indirekte indflydelse på 
klageadfærden. Deres indflydelse medieres gennem de nævnte opfattelser, vurderinger og in-
tentioner. Samtidig er TPB i princippet en åben ramme, som tillader inddragelse af yderligere 
forklarende variable, hvis de kan øge forklaringsgraden, (Ajzen and Driver 1991).  

Det er en dyd at spare på forklaringsvariabler, når man udvikler teoretiske forståelsesrammer, 
men på den anden side er det hensigtsmæssigt inden for anvendt forskning at tilpasse gene-
relle forklaringsmodeller til specifikke anvendelsesområder. Konkret angående klageadfærd 
er det veldokumenteret, at forbrugere oplever væsentligt forskellige grader af utilfredshed i 
identiske situationer, hvor anskaffede varer eller ydelser viser sig at have fejl eller mangler 
(Kowalski, 1996; Oliver, 1997). En generel tilbøjelighed til at reagere med stærk – eller svag 
– utilfredshed afspejler grundlæggende kendetegn ved personligheden, som gør visse indi-
vider ”particularly sensitive to the minor failures, frustrations, and irritations of daily life” 
(Watson & Clark, 1984, p. 465). Vi foreslår med andre ord, at variationer i utilfredsheds-
oplevelsen i identisk beskrevne situationer afspejler en personlighedsbunden disposition, som 
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fører til, at individer i forskellig grad reagerer emotionelt i situationer, hvor varer eller ydelser 
har fejl eller mangler. Ingen af forklaringsfaktorerne i TPB afspejler direkte en sådan disposi-
tion. 

Figur 1.3. Undersøgelsens teoretiske ramme 

Sociale normer
Forest il l inger om, 
hvad  relevante and re 
mener, man b ør gøre

Hold ningen t i l d et  at  
k lage

forventninger om 
konsekvenser

Op levet  kont rol
forest i l l inger om 
faktorer, som kan 
fremme eller hind re 
ud førelsen

Fakt isk 
k lagead færd

Intent ion om 
at  vil le k lage

Op levet  
ut i lfred shed

 

Dette fører til at inddrage sammenhængen mellem utilfredshed og klage mere eksplicit i mo-
dellen end det traditionelt gøres i klagemodeller, ligesom ’78-undersøgelsen heller ikke ind-
drog dette aspekt direkte. Utilfredshed kan defineres som den mentale, emotionelle reaktion 
på et negativt gab mellem forventet og modtaget ydelse. Både forventningerne og den ople-
vede modtagne ydelse er subjektive opfattelser, som må antages at kunne variere fra person 
til person. Blandt andet derfor vil den resulterende indre tilstand, graden af utilfredshed, kun-
ne være forskellig på tværs af individer. At klage er en udadrettet reaktion på denne tilstand 
af utilfredshed, og det forekommer sandsynligt, at individer ligeledes varierer i deres tilbøje-
lighed til at reagere handlingsorienteret. Blandt andre Kowalski (1996) argumenterer for, at 
man skelner mellem individers tilbøjelighed til at opleve utilfredshed og til at udtrykke util-
fredshed. Begge tilbøjeligheder synes at være knyttet til bestemte, men forskellige personlig-
hedstræk. Forskningen inden for området har fundet, at tilbøjeligheden til at opleve utilfreds-
hed hænger sammen med personlighedstrækkene ”negative affectiveness” og ”agreeable-
ness”, mens tilbøjeligheden til at udtrykke utilfredshed hænger sammen med personligheds-
trækkene ”extraversion” og ”self-presentational concerns”. En dybere forståelse af individers 
tilbøjelighed til at klage i givne situationer forudsætter derfor, at der kontrolleres for graden 
af utilfredshed, i tillæg til de barrierer for klagehandlingen, forbrugeren oplever i den konkre-
te situation. Da uafhængige personlighedstræk ligger bag de generelle tilbøjeligheder til hen-
holdsvis at opleve utilfredshed og at udtrykke utilfredshed (klage), er det meningsfuldt a 
priori at formulere en forbrugertypologi ved kombination af de to tilbøjeligheder på højt hen-
holdsvis lavt niveau, jf. figur 1.4. 
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Figur 1.4. Opstilling af en forbrugertypologi på basis af tilbøjeligheden til at blive utilfreds 
og til at klage 

Klagetilbøjelighed 

 Lav Høj 

Lav Type I Type II Utilfredsheds- 
tilbøjelighed Høj Type III Type IV 

 

De fire fremkomne typer har hver deres særkende. Type I og Type IV er konsistente typer i 
den forstand, at der er overensstemmelse mellem følelse (af utilfredshed) og handling, hvor-
imod Type II og Type III henholdsvis overreagerer og underreagerer på utilfredshedsfølelsen. 
Type I og Type II tager sig ikke livets små fortrædeligheder nært, men hvor Type I synes helt 
at ignorere dem, handler Type II, når han/hun oplever fejl og mangler i forbindelse med køb 
af produkter eller serviceydelser. Den udadvendte Type II har måske en grundlæggende ind-
stilling til, at man bør reagere på fejl og mangler. Den selv-fremstillingsoptagne Type II op-
lever måske, at væsentlige referencepersoner forventer, at han/hun gør det. Type III og Type 
IV reagerer begge følelsesmæssigt stærkt på livets fortrædeligheder, herunder fejl og mang-
ler, men hvor Type III er tilbøjelig til at bide utilfredsheden i sig, handler Type IV i overens-
stemmelse med sin umiddelbare følelse. Ligesom Type II kan Type III’s inkonsistens for ek-
sempel føres tilbage til en principiel holdning eller et oplevet socialt pres (men i modsat ret-
ning) og derfra videre til grundlæggende personlighedstræk. Det har desuden været nævnt, at 
en generel tilbøjelighed til at underreagere kan skyldes en følelse af magtesløshed eller mang-
lende evne til at gennemføre en klage (Kowalski, 1996). 

1.4. Formålet med opstilling af en forbrugertypologi for klageadfærd 

Da forbrugertypologien er et gennemgående element i rapporten og er omdrejningspunktet 
for fortolkningen af undersøgelsens resultater og deraf afledte implikationer, skal vi i dette 
afsnit give en uddybende begrundelse for opstillingen af denne.  

Inddeling af objekter/individer i klasser efter deres grad af lighed på en række egenskaber er 
en fundamental aktivitet i forskning, og er ofte det første skridt i en videnskabelig afdækning 
af et undersøgelsesfelt. Opdeling af en heterogen population i (mere) homogene subpopula-
tioner har dels rent deskriptiv interesse (Hvor mange forskellige grupper er der? Hvor mange 
er der i hver? På hvilken måde adskiller de sig? osv.) og dels implikationer for den måde, 
hvorpå de kan antages at reagere på stimuli. En klagetypologi er således i sig selv interessant 
som udtryk for, at forbrugerne er forskellige i adfærd, men giver også mulighed for at overve-
je, hvorledes en mere differentieret og måske mere effektiv forbrugerpolitik kan formuleres 
og kommunikeres. 

Det er trivielt at konstatere, at nogle mennesker klager og andre klager ikke. Mindre trivielt er 
det at spørge, om klagerne adskiller sig fra ikke-klagere på andre måder end ved deres obser-
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verede adfærd. Forbrugerklagenævnet modtager henvendelser fra personer, der klager, men 
er disse blot et mere eller mindre tilfældigt udvalg blandt forbrugerne, som blot har været så 
uheldige at modtage/købe et i deres øjne mangelfuldt produkt. Eller sagt på en anden måde: 
rammer fejl og mangler forbrugerne i flæng eller oplever nogle forbrugere i højere grad fejl 
og mangler. Og videre: reagerer forbrugerne på samme måde over for den samme (objektivt 
set) fejl eller mangel? Disse spørgsmål flytter fokus fra de fejlbehæftede produkter til de per-
soner, der udsættes for dem. Det er forbrugernes forskellige reaktioner på de samme oplevel-
ser under samme omstændigheder, der er fokus for forskningen i forbrugeradfærd. Ved at be-
skrive og søge at forstå, hvad der ligger bag ved denne forskellige adfærd, bliver det muligt at 
føre en mere målrettet og differentieret forbrugerpolitik. 

Vores typologi bygger a priori på sammenstillingen af to individuelle træk ved forbrugeren: 
tilbøjeligheden til at blive utilfreds og til at klage. Den observerede adfærd (klagen) vil være 
bestemt af disse to træk, når situationen og omgivelserne i øvrigt holdes konstant. De har dog 
forskellig karakter: klagetilbøjeligheden er ekstrovert, rettet udad mod en handling, mens til-
bøjeligheden til utilfredshed er introvert, rettet indad mod en ubalance i personens sindstil-
stand. Adfærden er et samspil mellem disse individuelle træk hos personen og omgivelserne. 
Et rimeligt mål for forbrugerpolitikken kan være, at alle berettigede forbrugerklager bør 
komme frem, det være sig i de første faser i klageprocessen, typisk henvendelse til forhand-
ler/butik, eller i de senere faser, hvor en rimelig løsning ikke findes i første omgang. En for-
brugertypologi, der baseret på måling af klagetilbøjelighed opdeler forbrugerne i klagere og 
ikke-klagere, vil med stor sandsynlighed føre til en fokusering på, hvorledes man kan få ikke-
klagerne til at komme ud af busken, måske ud fra en forestilling om, at det er de ”svage” for-
brugere, der ikke klager. Problemet med denne unuancerede politik er imidlertid, at man her-
ved let kommer i konflikt med den anden part i sagen, industrien, detailhandelen etc. Man 
fremstår som ensidigt på kværulanternes side uden forståelse for producenternes problemer 
og de undertiden urimelige krav, som forbrugerne efter deres opfattelser stiller.  

En typologi, der inddrager tilbøjeligheden til at blive utilfreds, giver et mere nuanceret billede 
af forbrugerne og tillader en tilsvarende differentieret forbrugerpolitik. Ved at erkende, at 
forbrugerne i forskellig grad oplever utilfredshed, åbnes der for en diskussion af, hvorledes 
denne utilfredshed opstår. Det kan dels ses som resultatet af, at de ydelser, producenterne le-
verer, er af for dårlig kvalitet, men det kan også skyldes, at forbrugernes forventninger til 
kvaliteten og deres oplevelse af de ydelser, der modtages, er overdrevne. Forbrugerpolitikken 
kan derfor vælge at have som mål at skabe den nødvendige overensstemmelse mellem for-
brugernes forventninger og producenternes leverancer. 

I figur 5.1. har vi søgt at give et summarisk overblik over relevansen af den opstillede forbru-
gertypologi, når synsvinklen er den enkelte virksomheds og forbrugerpolitikkens generelt. 
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Figur 1.5. Relevansen  af den opstillede forbrugertypologi, set fra virksomheds- og forbru-
gerpolitisk synsvinkel. 

 Kort karakteristik Fra en virksomhedsvinkel Fra en forbrugerpolitisk vinkel 

Lav util-
fredshed – 
lav klagetil-
bøjelighed 

bliver ikke let util-
freds, og klager 
heller ikke ofte 

Kunder, man ikke har ”vrøvl” 
med, men måske også uen-
gagerede, flygtige og utilbøje-
lige til at sprede budskabet 
om virksomhedens kvaliteter 

Nok den gruppe, der er sværest at 
nå med et forbrugerpolitisk bud-
skab. De føler sjældent at de ople-
ver produkter, der ikke lever op til 
deres forventninger, og skulle det 
ske, ville de ikke være tilbøjelige til 
at gøre noget ved det.  

Høj util-
fredshed – 
lav klagetil-
bøjelighed 

bliver let utilfreds, 
men klager ikke 
ofte 

Kunder, man skal være op-
mærksom på, fordi de ikke 
lader deres utilfredshed kom-
me frem for virksomheden. De 
er derfor ”farlige” for omdøm-
met. 

Denne gruppe vil kunne være målet 
for et budskab om, hvad man med 
rimelighed kan forvente af produkter 
for derved at undgå, at de blive 
skuffede så ofte. Til gengæld ville 
man skulle tilskynde dem til at 
komme frem med utilfredsheden, 
når den faktisk opstår. 

Lav util-
fredshed – 
høj klagetil-
bøjelighed 

bliver ikke let util-
freds, men klager 
ofte, når de ople-
ver en grund til 
det 

Kunder, der skal måske ikke 
skal tages så alvorligt, da de-
res henvendelser ofte dækker 
over  en mindre utilfredshed. I 
nogle af tilfældene kan ”kla-
gen” dog dække over en høj 
grad af utilfredshed.  

Denne gruppe klager over selv det 
mindste problem, selvom de egent-
lig ikke føler sig voldsomt utilfredse. 
Disse forbrugere skulle måske op-
fordres til at være lidt mere tilbage-
holdende med at klage. Klager ud-
over henvendelse til leveran-
dør/butik kan begrænses ved vel-
kendte midler som gebyrer og de-
positum, som kun tilbagebetales i 
tilfælde af medhold i klagen. 

Høj util-
fredshed – 
høj klagetil-
bøjelighed 

bliver let utilfreds, 
og klager ofte 

Kunder, som man let bliver 
træt af. De vil hurtigt få et ry 
som ”brokkere”, som det kan 
være svært at have tålmodig-
hed til at behandle korrekt. 

Forbrugerne her skal bearbejdes 
både for at reducere tilbøjeligheden 
til at blive utilfreds og til at klage.  
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2. UNDERSØGELSENS DESIGN OG GENNEMFØRELSE 

2.1. Gennemførelse af projektets empiriske del 

Dataindsamlingen har bestået af tre faser: 

0. En eksplorativ, telefonisk undersøgelse af utilfredshed og reaktioner herpå 
1. En deskriptiv, telefonisk undersøgelse af (hypotetisk) klagetilbøjelighed og klage-

proces. Oplevet utilfredshed inden for udvalgte områder og reaktioner herpå. 
2. En uddybende, postal undersøgelse af faktisk klageadfærd hos forbrugere, der har ople-

vet utilfredshed. 
 

Den eksplorative fase 1 blev gennemført i efteråret 2001 af Jysk Analyseinstitut A/S i form af 
100 telefoniske interviews med lydoptagelser af åbne svar på spørgsmål om, hvad man fore-
tog sig i tilfælde af oplevet utilfredshed. De efterfølgende faser bygger blandt andet på disse 
svar. 

Fase 1 og 2 gennemførtes i løbet af foråret 2002 og varetoges efter licitation blandt fire ana-
lyseinstitutter af Gallup A/S på grundlag af fuldt udarbejdede spørgeskemaer til den telefoni-
ske såvel som til den postale del. Skemaerne er vedlagt som bilag 1 og 2. Indholdsmæssigt er 
den nye undersøgelse sammenfaldende med ’78-undersøgelsen, men suppleret med områder 
som af naturlige grunde ikke var medtaget dengang (teletjenester, PC’ere, mv.). Vi har også 
videreudviklet det instrument til måling af klagetilbøjelighed, som var en af nyskabelserne i 
’78 (Poulsen 1979; 1981).. Det er sket ved at drage fordel af, at det i dag er muligt at gen-
nemføre telefoniske interviews, som er langt mere fleksible og tilpassede den enkelte respon-
dent (adaptive interviewing).  

Af undersøgelsen datamæssige rammer, som fremgår af figur 2.1, ses det, at vi har søgt at 
kombinere klagemodellen (figur 1.3) og klageprocesmodellen (figur 1.2) i en samlet under-
søgelse. 
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Figur 2.1. Undersøgelsens teoretiske og empiriske rammer 
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Fase 1: Den telefoniske del 

Det telefoniske skema indeholdt 

• En introduktion til undersøgelsens emne og måling af oplevet utilfredshed med en 
række specifikke produkter, hvad man gjorde ved denne utilfredshed, forventnin-
gerne til løsning af problemet, om man var gået videre med sagen etc. Denne del er 
stort set en gentagelse af klageundersøgelsen fra 1978. 

• Fire hypotetiske klagesituationer baseret på klagesager, som vi har modtaget fra For-
brugerklagenævnet. De fire sager kan henføres til hver sin celle i nedenstående ske-
ma. 
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Ydelsens karakter 

 Fysisk produkt Tjenesteydelse 

Simpelt Fodtøj Flytning Ydelsens kom-
pleksitet Kompliceret PC Mobiltelefoni 

 

Hver situation rummer en række kritiske parametre, for eksempel pris og holdbarhed i situa-
tionen med fodtøj, som ikke lever op til forbrugerens forventninger. Ved at variere para-
metrene for en given klagesituation eksperimentelt over respondenter kan vi måle sammen-
hængen mellem grad af utilfredshed, klagetilbøjelighed mv. og de nævnte kritiske parametre. 
Hver respondent blev præsenteret for fire scenarier – ét for hver af de fire situationer. Dette er 
nyt i forhold til ’78-undersøgelsen. 

En mere fuldstændig beskrivelse af fremgangsmåden i denne del af undersøgelsen er samlet i 
bilag 1. 

• Baggrundskriterier: køn, alder, husstandssammensætning, civilstand, uddannelse, be-
skæftigelse, husstandsindkomst, medlemskab af politiske partier, miljøorganisa-
tioner, mv. Svarer stor set til ’78-undersøgelsen. 

 
Endelig blev respondenterne spurgt om villighed til at deltage i næste fase, den postale del. 

Fase 2: Den postale del 

Rekruttering til fase 2 skete i fase 1. 

Det postale skema omfattede 

• Måling af hyppigheden af transaktioner, utilfredshed og klageproces inden for 26 
private ydelser og 24 offentlige ydelser. For hvert område skulle respondenten angive 
hvor ”langt” i processen fra utilfredshed til klage ved offentlige instanser, de har væ-
ret inden for det sidste par år, jf. tabelhovedet fra skemaet, som gengivet i figur 2.2. 



18 

Figur 2.2. Måling af klageprocessens faser 
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Instruktion:
I dette skema har vi anført en række ydelser fra 
offentlige virksomheder eller institutioner. For hver 
af disse bedes du besvare spørgsmålene 1-7. 
Først besvarer du spørgsmål 1. Sæt X ud for alle 
de virksomheder eller institutioner, som du eller 
nogen i din husstand har været i kontakt med inden 
for det sidste par år. For alle virksomheder eller 
institutioner, du har afkrydset, svares på spørgsmål 
2 om utilfredshed med den leverede ydelse, hvor 
du igen afkrydser de tilfælde, hvor du/I har oplevet 
en grad af utilfredshed. Dernæst fortsættes med 
spørgsmål 3, som besvares for alle tilfælde af 
utilfredshed, og således fortsætter du, indtil du er 
nået helt til højre i skemaet ved spørgsmål 7. 

Bemærk: Der kan sættes flere X i hver linie.

3 4 5 61 2 7

Sæt kun X, når du kan svare Ja til spørgsmålet.  

 

• De seks hypotetiske situationsbeskrivelser, som blev udviklet til måling af klage-
tilbøjeligheden i klageundersøgelsen fra 1978. Fremgangsmåden ved udformningen 
og udvælgelsen af situationerne er beskrevet i (Kristensen & Wiis 1979).Vi har vur-
deret, at de seks situationer er så generelle og uafhængige af tid og sted, at vi har 
kunnet gentage den del af ’78-undersøgelsen i stort set uændret form, således at vi 
kan sammenligne resultaterne for de to runder. Derved får vi en unik mulighed for at 
sammenligne klagetilbøjeligheden over et tidsspænd på 25 år. 

• Kendskab til og brug af diverse klagenævn, herunder et fingeret, ikke-eksisterende 
nævn (Beklædningsankenævnet). 

• 51 udsagn af Likert-typen (grad af enighed, målt på en 5-punkts skala) om forbruger-
politiske emner. En del af disse er gentagelser fra ’78-undersøgelsen. 

2.2. Om klager, klageadfærd og klagetilbøjelighed – en oversigt over de måle-
mæssige tilgange1  

En vigtig pointe i undersøgelsen af forbrugernes klageadfærd er, at opgørelser af statistisk art 
over antallet af klager til de forskellige klagenævn kun giver et ufuldstændigt billede af de 
forbrugeroplevelser, der ligger bag tallene. De udgør den velkendte ”top af isbjerget”, (Best 
1977). En lang række relevante spørgsmål lades ubesvaret: Er et øget antal klager udtryk for 
større tilbøjelighed til at klage? Er folk blevet ”brokkere” (for ikke at bruge et kraftigere ud-
tryk)? Har de en berettiget grund til at klage mere, fordi produkter og serviceydelser er blevet 
dårligere? Stiller de større krav til leverandørerne om kvalitet? Er de blevet mere forvænte el-
ler forkælede? Hvad med dem, der ikke klager? Skyldes det, at de blot har været ”heldige” og 
undgået dårlige produkter, eller klager de simpelthen ikke så meget? 

                                                      

1 Hvis man ikke har interesse i de begrebs- og målemæssige aspekter af undersøgelsen, kan man sprin-
ge dette afsnit over og gå direkte til resultaterne i kapitel 3 og frem. 
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For at kunne belyse nogle af disse spørgsmål er det nødvendigt at anvende en anden undersø-
gelsesmetodik end den rent kvantitative-statistiske opgørelse. Det er også nødvendigt at være 
mere præcis i terminologien og definere, hvad der menes med ”klage”, ”klagetilbøjelighed” 
og ”klageadfærd”. Når det er sket, kan vi opstille metoder til måling af disse begreber.  

Det første begreb, der skal afklares, er selve klagebegrebet. Hvad vil det sige at klage? Man 
kan definere ”klage” ved det, man gør: henvender sig til en part i en transaktion, som opleves 
som direkte eller indirekte ansvarlig for kvaliteten af en modtagen vare eller ydelse. Men 
hvilken karakter skal denne henvendelse have? Er det nok at ytre en utilfredshed med leve-
rancen? Skal man direkte anføre, at der er tale om en klage og ikke blot en ytring om util-
fredshed? Det er i sig selv ikke entydigt, hvornår en forbruger vil opleve, at hendes reaktion 
er en ”klage”. Der ligger måske en negativ ladning i ordet, som gør, at en forbruger viger til-
bage for at sige, at der er tale om en klage. 

Denne uklarhed om forståelsen af, hvad klagebegrebet dækker og afgrænsningen af, hvornår 
der foreligger en klage, har haft betydning for udformningen af nogle af undersøgelsens cen-
trale spørgsmål. Vi har således bevidst undgået ordet ”klage”, når vi skulle måle forbruger-
reaktioner i forskellige situationer, faktiske eller hypotetiske. Figur 2.2 ovenfor viser, hvorle-
des vi formulerede spørgsmålene om faktisk klageadfærd. Reaktionen på en oplevet util-
fredshed er beskrevet ved neutrale ord som ”henvendelse til leverandøren” og ”gik videre 
med sagen”. Når vi derfor i denne rapport kalder det ”at klage”, hvis forbrugeren på baggrund 
af utilfredshed retter henvendelse til butikken for at få gjort noget ved problemet, er det alene, 
fordi det er sprogligt enklere. Kun ét sted i måleinstrumentet forekommer ordet ”klage” som 
forbrugerreaktion. Det er i de hypotetiske situationer A-F i det postale skema, hvor der spør-
ges, om man ville ”klage til forretningen” i de beskrevne tilfælde. Det skyldes, at de seks si-
tuationer indgik med netop denne formulering af første reaktion i klageundersøgelsen fra 
1978. Et mere neutralt ordvalg ville kunne fremkalde en større tendens til ja-svar og dermed 
vanskeliggøre en sammenligning med ’78. Ved en ”forbrugerklage” vil vi altså forstå enhver 
henvendelse til det led i værdikæden (typisk en forhandler), der af forbrugeren opfattes som 
den umiddelbart ansvarlige for en transaktion, der ikke lever op til hans/hendes forventnin-
ger. 

Hvis registrerede klager hos Forbrugerklagenævnet er toppen af isbjerget, hvordan ser så re-
sten af isbjerget ud? I billedet ligger, at klager, der kommer frem, blot udgør en lille del af de 
klager eller den utilfredshed, der kunne være kommet for en dag, men ikke gør det. Forsk-
ningsmæssigt er det interessant at finde ud af, hvorfor denne latente utilfredshed og deraf føl-
gende klager – hvis den er der – ikke kommer frem. For at undersøge dette må man opstille 
nogle hypoteser om den mekanisme, der frembringer klager, dvs. vi har brug for en (simpel) 
model for fremkomsten af klager. 

Det kan næsten opfattes tautologisk, at en klage, som vi nu har valgt at definere begrebet, op-
står som følge af en oplevet utilfredshed. Utilfredshed og klage er tvillingebegreber, hvor det 
første kan føre til det andet, men ikke nødvendigvis gør det. Utilfredshed opfattes alminde-
ligvis som en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for klage. (Vi ser bort fra psyko-
logisk afvigende typer, der klager, selv om de føler sig fuldt tilfredse med en ydelse.) Når 
utilfredshed ikke nødvendigvis fører til klage, peger det på, at klageadfærd delvis afspejler 
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generelle personlighedstræk og dispositioner. Forbrugeren kan som følge af hendes person-
lighed være mere eller mindre tilbøjelig til at ”klage”, dvs. reagere målrettet handlings-
orienteret på oplevet utilfredshed. Denne tilbøjelighed kan variere over tid for den enkelte 
person (man finder sig måske i mindre med alderen) og over personer (nogle finder sig i 
mindre end andre). Når der i den offentlige debat lidt upræcist tales om øget tendens til at 
klage, kan det være i betydningen, at den gennemsnitlige klagetilbøjelighed for en given 
gruppe (fx alle forbrugere) på et givet tidspunkt er højere end på et andet tidligere tidspunkt.  

I et teoretisk perspektiv er den specifikke klage (responsen) i sig selv ikke så interessant som 
de bagvedliggende årsager, herunder klagetilbøjeligheden, forstået som en persons iboende 
tendens til at reagere på en oplevet utilfredshed. Et væsentligt problem i dette perspektiv er, 
hvorledes denne tilbøjelighed kan måles.  

En meget simpel model for en persons respons (den specifikke klage) i en given situation an-
tager, at den er resultatet to faktorer:  

- personens klagetilbøjelighed og 
- situationen i sig selv. 

Man kan tale om en person-parameter, tilbøjeligheden til at svare ”klage”, uafhængigt af situ-
ationen, og en item-parameter, situationens evne til at fremkalde ”klage”, uafhængigt af per-
sonen, (Rasch, 1960). Ved at anvende et batteri af spørgsmål, her hypotetiske klagesituatio-
ner, og notere svarene ”klage” eller ”ikke klage” for et sample af personer kan item- og per-
sonparametrene under visse omstændigheder estimeres. I Rasch-modellen antages personer 
og items at kunne måles på samme skala, således at klagesandsynligheden kun afhænger af 
differensen mellem person-parameteren og item-parameteren.  

Figur 2.3. Reaktionen ”klage” som resultatet af personlighedstrækket klagetilbøjelighed og 
situationen 

Situat ion

Klage

Tilbøjelighed 
t il at  klage
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I ’78-undersøgelsen opstilledes således seks hypotetiske klagesituationer med varierende grad 
af ”alvor”. Respondenten blev spurgt, om hun ville klage til leverandøren i situationen. 
Poulsen (1979) demonstrerer anvendelse af Raschs målingsmodel på disse data. En alternativ 
analyse bygger på latent strukturanalyse, hvor personparameteren måles på en nominalskala 
(Poulsen, 1981). Det er denne tilgang, der vil blive anvendt her. 

Fremgangsmåden til måling af klagetilbøjeligheden lider under, at der er ikke kontrolleret for 
graden af utilfredshed som mellemliggende variabel. Det er således uklart, om variation i re-
sponsen ”klage” skyldtes forskelle i klagetilbøjelighed, i situationens alvor eller i tilbøjelig-
heden til at blive utilfreds. Derfor kontrolleres i nærværende undersøgelses postale del, hvor 
situationer A-F fra ’78 genanvendes, nu for graden af utilfredshed. Herved kan variationen i 
den faktiske klageadfærd opdeles i den del, der skyldes generelle personlighedstræk og di-
spositioner (klagetilbøjeligheden) og den del, der skyldes forskelle i den oplevede utilfreds-
hed i situationen. Se figur 2.4. 

Figur 2.4. Reaktionen ”klage” som resultatet af personlighedstrækket klagetilbøjelighed og 
graden af utilfredshed i situationen 

Situat ion

Ut ilfredshed Klage

Tilbøjelighed 
t il at  klage

 

 

”Utilfredshed” som (manifest) respons har imidlertid samme svaghed som ”klage”: den er 
både situationsafhængig og udtryk for et personlighedstræk. Ligesom forbrugere kan have 
forskellig klagetilbøjelighed, kan de også have varierende tilbøjelighed til at blive utilfredse. 
Ved at supplere modellen med ”tilbøjeligheden til at blive utilfreds” som generelt personlig-
hedstræk på linje med klagetilbøjeligheden opnår vi at kunne måle de to begreber på det ge-
nerelle niveau, uafhængigt af situationen. Se figur 2.5. 
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Figur 2.5. Reaktionen ”klage” som resultatet af personlighedstrækkene utilfredsheds- og 
klagetilbøjelighed og graden af utilfredshed i situationen med mulighed for korrelation mel-
lem de to træk. 

Situat ion

Ut ilfredshed Klage

Tilbøjelighed 
t il at  blive 
ut ilfreds

Tilbøjelighed 
t il at  klage

 

 

Mens utilfredshed som forudsætning for klage på det individuelle plan nærmest har karakter 
af tautologi, er der ingen nødvendig grund til, at de to personlighedstræk, utilfredsheds- og 
klagetilbøjelighed, på tværs af individer samvarierer på en bestemt måde. Der er ikke på for-
hånd en logisk grund til, at personer, der har lettere ved at opleve utilfredshed også skulle væ-
re mere tilbøjelige til at klage. Det er et empirisk spørgsmål at belyse karakteren af en sådan 
sammenhæng. Vores målemetode giver netop mulighed for at måle graden af sammenhæng 
mellem de to personlighedstræk og på basis heraf opstilles undersøgelsens gennemgående 
forbrugertypologi. Se figur 2.6. 
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Figur 2.6. Reaktionen ”klage” som resultatet af personlighedstrækkene utilfredsheds- og 
klagetilbøjelighed og graden af utilfredshed i situationen, suppleret med en typologi til be-
skrivelse af individuelle forskelle. 

Typologi

Situat ion

Utilfredshed Klage

Tilbøjelighed 
t il at  blive 
ut ilfreds

Tilbøjelighed 
t il at  klage

 

 

I de seks hypotetiske situationer i den postale del er beskrivelsen fælles for alle og variatio-
nen er derfor alene over situationer og respondenter. Effekten måles ved situations-dummies. 
For at undersøge effekten af specifikke elementer i situationerne har vi til den telefoniske del 
formuleret fire scenarier, hvor en række elementer i situationen varieres eksperimentelt, dvs. 
hver respondent bliver udsat for forskellige niveauer af de eksperimentelle faktorer, jf. figur 
2.7. Derved opnås en måling af effekten af disse elementer på utilfredshed og klage. Denne 
vurdering kan betinges i de forbrugertyper, der er identificerede ovenfor. Vi har imidlertid la-
det de fire telefoniske situationer indgå i opstillingen af typologien på lige fod med de seks 
situationer fra det postale skema. Vi opnår herved en mere pålidelig måling (flere indikato-
rer). Respondenter, der af den ene eller anden grund ikke medvirker i fase 2, den postale del, 
bliver typologiseret alene på grundlag af svarene i fase1. 
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Figur 2.7. Måling af tilbøjelighed til utilfredshed og klage ved eksperimentel variation i situ-
ationsbeskrivelserne. 

Typologi

Situat ion

Ut ilfredshed Klage

Tilbøjelighed 
t il at  blive 
ut ilfreds

Tilbøjelighed 
t il at  klage

Eksperimentel
variat ion i 
situat ions-

beskrivelsen

 

 

I de fire telefoniske klagesituationer udvides klagemodellen til at omfatte reaktioner fra leve-
randøren og reaktioner herpå. Modellen bliver herved til en klageprocesmodel, hvor den pri-
mære tilbøjelighed til utilfredshed/klage efterfølges af en sekundær tilbøjelighed til utilfreds-
hed/klage, betinget af den reaktion, man får fra leverandøren af ydelsen. Det er dermed mu-
ligt at belyse sammenhængen mellem primær/sekundære utilfredshed/klagetilbøjelighed og 
effekten af varierende reaktioner fra leverandøren. Se figur 2.8. 
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Figur 2.8. Måling af primær og sekunder utilfredsheds- og ”klage-videre”tilbøjelighed i de 
fire situationer med eksperimentel variation i beskrivelserne. 

Typologi

Situat ion

Utilfredshed
Klage t il 

leverandør

Tilbøjelighed 
t il primær 

ut ilfredshed

Primær 
klaget ilbø-

jelighed

Eksperimentel
variat ion i 
situat ions-

beskrivelsen

Eksperimentel
variat ion i 

leverandør-
respons

Typologi

Situat ion

Utilfredshed med 
leverandørrespons

Klage t il 
anden instans

Tilbøjelighed 
t il sekundær 
ut ilfredshed

Sekundær
klaget ilbø-

jelighed

 

 

Vi har med de hypotetiske klagesituationer – postale såvel som telefoniske – fået belyst, 
hvordan de to generelle ”personlighedstræk,” tilbøjelighed til at opleve utilfredshed/klage, 
hænger sammen samt hvordan specifik utilfredshed og specifik klageadfærd afhænger af 
(elementer i) klagebeskrivelserne, dvs. i de ydre omstændigheder, der fører til klagen.  

Som sidste trin i modeludviklingen introduceres disse to personlighedstræk i Fishbein-Ajzens  
model, der er formuleret med henblik på at forudsige/forklare observeret (klage-)adfærd med 
intentionen som mellemliggende variabel, se figur 2.9. Ved at supplere Fishbein-Ajzen med 
de to personlighedstræk håber vi at opnå en bedre forklarings- og forudsigelsesevne for mo-
dellen. 
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Figur 2.9. Målingsmodellen for de to personlighedstræk, tilbøjelighed til at blive utilfreds og 
klage, sat ind i Fishbein-Ajzen model for ”Planned Behaviour”. 
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3. UNDERSØGELSENS RESULTATER 

3.1. Bortfaldsanalyse 

Bortfald i repræsentative undersøgelser er altid en trussel mod resultaternes gyldighed i den 
population, som man ønsker at vide noget om. Bortfald kan skyldes manglende kontakt, næg-
tere eller manglende besvarelse. Disse tre kilder behøver ikke engang at være ens med hensyn 
til deres mulige indvirkning på resultaternes gyldighed. Således kan der være stor forskel 
mellem de personer, der af princip nægter at deltage i ”den slags undersøgelser” og dem, der 
ikke returnerer skemaet efter at have givet tilsagn om at deltage. 

Bortfaldet i undersøgelsens telefoniske og postale del er opgjort i figur 3.1. 
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Figur 3.1. Bortfaldet i undersøgelsens fase 1 og 2 

Bruttosample
2692
100%

Nægtere
791
29%

Andet bort fald

206
8%

Ikke trufne
(8 opkald)

495
18%

Deltagere
1200
45%

Ønsker ikke at 
modtage 

postalt  skema
183
15%

Villig t il at 
modtage 

postalt  skema
1017
85%

Returnerer 
postalt  skema

684
67%

Returnerer 
ikke postalt  

skema
333
33%  

 

Som det fremgår var gennemførelsesgraden i den første telefoniske del på 45%, lidt i under-
kanten af, hvad man kan forvente. Ligeledes er non-responsen i anden del, den postale fase, 
på 33% noget over det sædvanlige. Der var ingen belønning af respondenterne, men der blev 
iværksat en ekstra rykkerrunde. 

Gennemførelsesgraden viser, om bortfaldet udgør et potentielt problem, men ikke, at det 
nødvendigvis er det. Nu kan man jo ikke vide, hvad de respondenter, der af den ene eller an-
den grund ikke medvirker i en undersøgelse, ville have svaret i fald, de var med. Vi er derfor 
henvist til at sammenligne deltagerne med ikke-deltagerne på de kriterier, som vi har målt for 
begge grupper. Det drejer sig om en række baggrundsvariable, som blev stillet i den tele-
foniske del, og som derfor er registreret for nægterne, respondenterne og non-respondenterne 
i den efterfølgende postale del. 

Tabel 3.1. sammenfatter bortfaldsproblemet ved at belyse deltager/frafaldsandelen for hver af 
de fire forbrugertyper. Denne sammenligning er særlig relevant, da man kan have en formod-
ning om, at selve det at deltage i undersøgelser i almindelighed og denne i særdeleshed har 
sammenhæng med de individuelle træk, som også ligger bag utilfredsheds- og klagetilbøje-
lighed. Særligt den udadrettede klagetilbøjelighed har en lighed med det at deltage i spørge-
skemaundersøgelser. 
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Tabel 3.1. Sammenhængen mellem klagetypologi og villighed til at deltage i den postale undersø-
gelse og returnering af skema. 

Crosstab

14 30 10 54

25.9% 55.6% 18.5% 100.0%

87 182 23 292

29.8% 62.3% 7.9% 100.0%

128 221 44 393

32.6% 56.2% 11.2% 100.0%

132 223 106 461

28.6% 48.4% 23.0% 100.0%

361 656 183 1200

30.1% 54.7% 15.3% 100.0%

Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

Total

Skema retur
Ikke returneret

skema
Ønsker ikke
at være med

Deltagelse i postal undersøgelse

Total

Det fremgår, at den gennemsnitlige nægterandel ved den postale undersøgelse er 15%, men 
den varierer betydeligt med typologien. Den højeste nægterandel findes hos gruppen H-H, 
hvilket er overraskende i forhold til formodningen, at denne kritiske og reagerende type ville 
være overrepræsenterede. Mindre overraskende er det, at typen L-L har den næsthøjeste næg-
terandel. Forskellen i nægterandel mellem de ”blandede” typer H-L og L-H er næppe signifi-
kant. 

Ser vi dernæst på den andel, der faktisk returnerer skemaet efter at have sagt ja (og der er 
gennemført en telefonisk rykker), ser vi, at det kun er 30% af respondenterne i den telefoni-
ske undersøgelse, der deltager i den postale del. Det er her bemærkelsesværdigt, at deltager-
andelene for de fire typer er væsentligt mere ensartede end andelene, der ikke ønskede at del-
tage. Dette forklares ved, at typen H-H med den højeste nægterandel ved rekrutteringen til 
gengæld i højere grad end de øvrige typer faktisk returnerer skemaet, når de har indvilget i at 
deltage. Den laveste returandel har typen H-L, dvs. typen, der har let ved at reagere ”indad”, 
men sværere ved at reagere ”udad”. Gruppen H-H tager med det samme ”konfrontationen” 
og siger nej, hvis de ikke ønsker at være med, men holder til gengæld, hvad de lover. Grup-
pen H-L ønsker måske ikke at virke afvisende over for intervieweren, men undlader blot at 
svare på skemaet. Dette mønster virker ikke ganske ulogisk. 

Konklusionen på denne analyse af bortfaldet fra den telefoniske del til den postale del, er at 
selvom der er sammenhæng mellem bortfaldets karakter og det fænomen, vi undersøger og 
oplevelse af utilfredshed og klageadfærd, opvejer kilderne til skævhed delvist hinanden, såle-
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des at den endelige stikprøve i den postale del kan siges i tilfredsstillende at være et repræ-
sentativ for populationen. 

Sammenhængen mellem villigheden til deltage i den postale del og returnering af skemaet 
med baggrundsoplysningerne køn, alder, indkomst, etc. fremgår af tabelsamlingen, der ledsa-
ger denne undersøgelse. 

3.2. Resultater vedrørende faktisk klageadfærd 

Til vurdering af tendensen til at klage har vi gennemført målinger på såvel faktisk klage-
hyppighed2 som tilkendegivelser om at ville klage i en række hypotetiske situationer. Vi ind-
leder beskrivelsen af klagetilbøjeligheden med en præsentation af resultaterne for faktisk kla-
gehyppighed og diskuterer, hvordan vores tilgang til måling heraf giver en mere detaljeret 
indsigt i forbrugernes klageadfærd i forhold til den statistik over oprettede Forbruger-
klagenævnssager, som der ofte henvises til, når omfanget af klagetilbøjelighed vurderes. 

                                                      

2 Vi skelner mellem klagehyppighed og klagetilbøjelighed. Klagehyppigheden er et aggregeret mål for 
den absolutte eller relative forekomst af klager i en mere eller mindre præcist afgrænset population. 
Klagetilbøjeligheden udtrykker et individuelt karaktertræk hos den enkelte forbruger. 
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3.2.1. Faktisk klagehyppighed 

I Forbrugerstyrelsens årsberetning for 2001 kan man læse følgende: 

[citat begyndt] 

Indkomne sager: 

Forbrugerklagenævnet har i 2001 modtaget ca. 4.450 klager. Nævnet har modtaget flest kla-
ger inden for varegrupperne: telefon mv., tekstil og beklædning, radio/TV mv., PC'er og an-
det kontorudstyr, møbler samt fodtøj. 

Oprettede  
sager 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I alt 2.516 2.506 3.132 3.300 3.506 4.912 4.761 4.456 
 
Antallet af indkomne klager blev næsten fordoblet fra 1995 til 1999 (særligt pga. en kraftig 
stigning i antallet af klager over telesextjenester og telefoni), men er fra 1999 til 2001 faldet 
med ca. 450 sager om året. Af datablad 10 fremgår fordelingen af de modtagne klager på for-
skellige typer af varer og tjenesteydelser. 

Afsluttede sager: 

Der er i 2001 afsluttet ca. 4.150 klagesager, hvoraf ca. 26%, sv. til ca. 1.050 sager, blev fore-
lagt nævnet, mens de øvrige blev afsluttet af sekretariatet. (Sekretariatet kan afvise sager, 
hvor det fx efter indhentelse af en sagkyndig erklæring er åbenbart, at klager ikke kan få 
medhold, eller hvor beviserne i sagen ikke er tilstrækkelige til at nævnet vil kunne træffe en 
afgørelse. Indgås der forlig mellem klager og indklagede under sagsforberedelsen, afsluttes 
sagen også af sekretariatet.) 

Sager afgjort af nævnet 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Klager fik medhold 486 534 431 596 884 617 764 

Klager fik delvist medhold 70 86 73 88 129 124 89 

Klager fik ikke medhold 110 158 117 152 254 209 197 

Forlig 0 0 0 2 2 0 1 

Nævnet i alt  666 778 621 838 1269 950 1051 
[citat slut]. 

Der kan imidlertid være mange andre årsager end stigende klagetilbøjelighed bag den udvik-
ling, som kan aflæses i tabellen. Det kunne også afspejle, at produkter og service er blevet 
ringere, at folk er blevet mere kvalitetsbevidste, at det er blevet lettere og mere socialt accep-
tabelt at klage, og endelig kunne det naturligvis være en kombination af disse faktorer. 
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Når klagehyppigheden skal vurderes, er det under alle omstændigheder ikke nok at se på an-
tallet af klager inden for et område. Antallet af transaktioner inden for samme område må og-
så inddrages. Klagehyppigheden bør udtrykkes ved: 

_
_

Antal klagerKlagetilhyppighed
Antal transaktioner

=
 

Forbrugerstyrelsens opgørelse tager hensyn til tælleren i ovenstående brøk. Det er for eksem-
pel ikke overraskende, at der kan blive flere sager inden for telefon mv., når udviklingen i te-
lefontrafikken tages i betragtning.  

I Forbrugerstyrelsens opgørelse kan man også kun se den del af de utilfredsstillende trans-
aktioner, der bliver til klagesager hos Forbrugerankenævnet. Disse hændelser repræsenterer 
som tidligere anført kun toppen af isbjerget for forbrugerutilfredshed på et givet område. En 
mere detailleret og præcis vurdering af de relative problemer på tværs af områder vil kræve 
en spaltning af klagetilbøjeligheden i en række komponenter efter følgende princip: 

_
_

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

Antal klagerKlagehyppighed
Antal transaktioner

Antal klager Antal utilfr løsninger Antal henvendelser Antal utilfredse
Antal utilfr løsninger Antal henvendelser Antal utilfredse Antal transaktioner

= =

× × ×

Læst fra højre mod venstre er første komponent et udtryk for, hvor store problemer, der er in-
den for et område. Næste led angiver, i hvor høj grad forbrugerne henvender sig med deres 
utilfredshed og er dermed et udtryk for, i hvilket omfang den utilfredshed, der er til stede, 
bliver synlig. Tredje led er et udtryk for leverandørernes evne til at behandle henvendelser på 
en tilfredsstillende måde og dermed en indikator for kvaliteten af klagehåndteringen. Endelig 
viser det sidste led i kæden, i hvor høj grad forbrugeren giver op eller fortsætter med sin sag 
til en offentlig instans. Dette led kan derfor ses som et udtryk for tiltro til og tilgængelighed 
af offentlige klageinstanser. 

I undersøgelsen har vi prøvet at måle hver af disse komponenter og har formuleret et sæt af 
spørgsmål for i alt 50 produkter inden for såvel det private som det offentlige område med en 
struktur, som det fremgår af nedenstående uddrag fra det postale spørgeskema.  
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Figur 3.3. Uddrag af skema til måling af de enkelte komponenter i klageprocessen – fra util-
fredsheden opstår til sagen får en afgørelse ved en højere instans. 

Hver række i skemaet refererer til ét bestemt produkt. En nødvendig betingelse for at have 
oplevet utilfredshed er naturligvis, at man enten har købt eller modtaget produktet, så den 
første svarmulighed er med for at sikre, at en analyse af variation i utilfredshed på tværs af 
produktgrupper kan betinges i forekomsten af mindst én transaktion. Ideelt set burde man 
dog, som vist i formlerne, betinge i antallet af transaktioner inden for et givet område. Der er 
således tale om et minimumstal for antal transaktioner inden for et givet område og dermed 
en overgrænse for den relative hyppighed af utilfredshed. 

De syv svarmuligheder i skemaet er formuleret således, at man stopper sin afkrydsning fra 
venstre mod højre, når man ikke længere kan svare ja til det stillede spørgsmål. Svarmulig-
hederne fra 2 til 5 giver mulighed for at beregne hyppigheder for, at oplevet utilfredshed fører 
til henvendelse i forretningen, og (betingede) hyppigheder for, at behandlingen af en hen-
vendelse vurderes til at være tilfredsstillende for respondenten. Endelig giver svarmulig-
hederne 6 og 7 mulighed for at beregne hyppigheden for, at man bringer utilfredsstillende 
hændelser til officielle klageinstanser og får sagen afsluttet med medhold. 

De situationer, der kan føre til utilfredshed og henvendelse i forretningen, kan naturligvis va-
riere meget fra person til person og vil sikkert også omfatte forhold, som med objektiv måle-
stok kan henregnes til petitesser, men det er væsentligt at understrege, at der trods alt er tale 
om forhold, som respondenten kan huske, og som respondenten forbinder med en grad af 
ubehag, der har ført til, at vedkommende har noteret det i skemaet. Utilfredsheden kan rette 
sig mod selve ydelsen, og/eller den pris der er betalt for ydelsen. Det er ikke muligt med vo-
res tilgang at separere utilfredshed med pris og utilfredshed med ydelsen. 
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På basis af besvarelserne er det muligt at identificere en utilfredshedens ’top-10’ inden for 
såvel det private som det offentlige område. Den relative utilfredshed inden for et givet om-
råde anvendes som utilfredshedsmål i det følgende og er defineret som den andel af forbru-
gere med mindst én transaktion inden for området, der har oplevet utilfredshed med den på-
gældende vare eller ydelse. En sådan top-10 liste er et muligt bud på områder, der i særlig 
grad kræver forbrugerpolitisk bevågenhed. De ti områder, hvor transaktioner har givet anled-
ning til mest utilfredshed inden for det private og det offentlige område, fremgår af figur 3.4. 

Figur 3.4. Den relative utilfredshed med udvalgte private og offentlige ydelser 
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For det private område er fødevarer og telefoni eksempler på områder, hvor der typisk er 
mange transaktioner per år per husstand, og hvor der derfor er stor sandsynlighed for mindst 
én utilfredsstillende oplevelse i løbet af de seneste to år3. Håndværksreparationer eller anden 
type reparation er en service, der købes langt sjældnere. Det er derfor ganske tydeligt, at det 
især er inden for servicefunktioner, der hersker utilfredshed. I tilknytning til vores tal for 
håndværksreparationer kan det nævnes, at Byggeriets Ankenævn fra 2000 til 2001 oplevede 
en stigning i antallet af sager med 11%, og for første gang i ankenævnets historie i andet 
halvår af 2002 har oplevet et fald i antallet af sager, hvilket sandsynligvis kan tilskrives den 
faldende byggeaktivitet. Der synes derfor at være betydelige problemer i denne branche ikke 

                                                      

3 Mens der næppe er nogen tvivl om, at den typiske forbruger har ’mange’ transaktioner inden for om-
rådet fødevarer, er det mere usikkert, hvad der ligger i en transaktion inden for telefoni. Det er således 
næppe den enkelte telefonsamtale, der giver anledning til utilfredshed og evt. klage. Mere sandsynligt 
vedrører det periferiydelser som abonnementsbetingelser, fakturering, etc., hvor antallet af transaktio-
ner er væsentligt lavere. Uklarheden peger atter på svagheden ved en ren statistisk opgørelse af klage-
hyppighed.  
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alene udtrykt i et generelt stigende antal klagesager i ankenævnet, men også en betydelig re-
lativ utilfredshed. Det er også tankevækkende, at den normalt største investering for en hus-
stand – køb af hus – er omgærdet af så stor relativ utilfredshed, at en sådan handel kan kom-
me ind på top-10 listen blandt 26 private områder.  

For det offentlige område er parkeringsvagter et område med stor utilfredshed, men det må 
indrømmes, at det er relativt uklart, hvad det vil sige at have ’benyttet’ en parkeringsvagt, 
som der spørges om i skemaet.  

Sammenlignes de offentlige serviceydelser med de private ses det for det første, at det gene-
relle utilfredshedsniveau er lavere i det offentlige end i det private. Det kan måske forklares 
ved, at den offentlige service netop er indrettet på at behandle alle borgere ens. Et andet inte-
ressant og politisk sprængfarligt resultat er, at respondenterne udtrykker større utilfredshed 
med privat hjemmehjælp end offentlig hjemmehjælp4. Endelig er det ikke overraskende, at 
socialforvaltningen, arbejdsformidlingen og skattevæsenet er blandt de institutioner, som der 
opleves relativt høj utilfredshed med inden for det offentlige, idet disse instanser rammer 
borgerne direkte på pengepungen. 

Vores opgørelser giver endvidere mulighed for at vurdere, i hvor høj grad respondenterne 
konfronterer firmaet eller institutionen med deres utilfredshed ved at henvende sig, og ende-
lig giver data også mulighed for at vurdere, hvorledes respondenterne opfatter firmaet/institu-
tionens evne til at håndtere henvendelsen på en tilfredsstillende måde. Nedenfor gengives re-
sultaterne for de 10 private og de 10 offentlige områder, der er vist i figur 3.5. 

                                                      

4 Det skal dog bemærkes, at der kun er 23 respondenter i stikprøven, der har offentlig hjemmehjælp, 
mens der er 58 respondenter, som svarer, at de har privat hjemmehjælp.  
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Figur 3.5. Fra utilfredshed til henvendelser og resultatet heraf for udvalgte private og offent-
lige ydelser 
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På tværs af de 2x10 områder med mest udbredt utilfredshed er det cirka 25% af respon-
denterne, der ikke foretager sig noget. Oliver (1997) refererer resultater fra en række andre 
studier af ”do nothing”-procenter. Der nævnes tal fra 24% til 60%. De 25%, som vi har be-
regnet, er et skøn i underkanten, idet man kan have haft mange transaktioner inden for et va-
re- eller serviceområde, der har givet anledning til utilfredshed.  

Vores resultater peger på interessante generelle forskelle mellem det private og det offentlige 
område. Respondenterne henvender sig i højere grad med deres utilfredshed på de private 
områder end på de offentlige områder og føler også, at de i højere grad opnår en tilfreds-
stillende løsning efter henvendelsen i det private frem for i det offentlige. De offentlige insti-
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tutioner er altså i mindre udstrækning bekendt med den utilfredshed, der hersker med ser-
vicen. Hvad det skyldes kan man naturligvis kun gisne om, men en mulighed er, at respon-
denten ikke føler, at det nytter noget at henvende sig med sin utilfredshed i det offentlige sy-
stem. Denne mulige tolkning understreges af tallene for utilfredsstillende løsning på proble-
met efter henvendelse. Her ses det tydeligt, at det offentlige i mindre grad end det private har 
klagebehandlingsprocedurer, som opleves positivt af respondenterne. En alternativ tolkning 
af den lavere tilfredshed med løsninger i det offentlige kan være, at respondenterne ikke ken-
der reglerne tilstrækkelig godt og dermed har uberettigede forventninger. 

Top-10 listen består som nævnt af områder med stor variation i antal respondenter, der har 
svaret, at de har købt sådanne produkter eller serviceydelser. Hvis man betinger i, at mindst 
en tredjedel af respondenterne skal have købt ydelsen eller produktet og dermed sikrer, at tal-
lene er mere pålidelige, vil håndværksreparationer være området med størst relativ utilfreds-
hed. Dernæst kommer i rækkefølge: telefon, fødevarer, køb af EDB, beklædning og reparati-
on af bil med relativ utilfredshed over 20% i alle tilfælde. Tandlægeområdet har til eksempel 
kun en relativ utilfredshed på cirka 6%. For tandlægeområdet gælder det endvidere, at ten-
densen til at henvende sig med sin utilfredshed er lavere end på de øvrige nævnte områder. 
Det er i god overensstemmelse med Singh (1991) og Hirschman (1970), der påpeger, at ten-
densen til ikke at foretage sig noget vil være størst på de områder, hvor det er svært for for-
brugeren at vurdere, hvilken udbyder af ydelsen der er bedst, og hvor det er relativt vanske-
ligt at vurdere kvaliteten af arbejdet. 

Et hovedproblem med vores opgørelse er, at man ikke har nogen viden om, hvilken situation 
der har ført til utilfredshed hos respondenten inden for et givet område. Der kan være tale om 
vidt forskellige hændelser fra respondent til respondent. For at kunne vurdere en given re-
spondents klagetilbøjelighed og sammenligne tilbøjeligheden på tværs af respondenter, er det 
nødvendigt at præsentere respondenterne for den samme situation og bede dem forholde sig 
hertil. Derfor har vi også inkluderet to sæt af hypotetiske situationer i undersøgelsen. Det ene 
sæt præsenteres i det postale skema i fase 2 og består af seks situationer, som alle responden-
ter bedes vurdere med hensyn til grad af utilfredshed, om man ville klage i situationen, og om 
man ville foretage sig yderligere i situationen. Da situationerne er ens, kan svar på disse 
spørgsmål bruges til at gruppere respondenterne med hensyn til grad af utilfredshed og klage-
tilbøjelighed og dermed etablere en forbrugertypologi for klagetilbøjelighed. 

Det andet sæt af situationer varieres eksperimentelt over respondenter i telefoninterviewet i 
fase 1. Der er tale om fire situationer, hvor graden af ubehag for respondenten i situationen er 
eksperimentelt varieret over respondenter. Her vil det også være muligt at etablere en sam-
menhæng mellem utilfredshed og klagetilbøjelighed, men som noget ekstra vil det være mu-
ligt at afgøre i hvor høj grad de faktorer, der varieres i hver situation, spiller en rolle for re-
spondentens oplevede utilfredshed og klagetilbøjelighed. 

3.2.2. Klagetilbøjeligheden i 2002, baseret på seks faste situationsbeskrivelser 

I dette afsnit skal vi måle klagetilbøjeligheden på samme måde, som det skete i 1978 på 
grundlag af de seks faste situationer. De er bygget op efter samme skabelon, se figur 3.6. Ef-
ter en kort beskrivelse af problemet spørges der til graden af utilfredshed (nyt i forhold til 
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’78). Baggrunden er som nævnt, at vi ønsker at kunne kontrollere for forskelle i oplevet util-
fredshed, når klagetilbøjeligheden skal måles. Vi har dernæst valgt et helt fast reaktionsmøn-
ster, der som første trin har klage til forretningen (voice). Vi bruger her ordet ’klage’, fordi 
det var den reaktion, der blev spurgt om i ’78. Svares der ’ja’ til dette, stilles man i to nye hy-
potetiske tilfælde: man får en tilfredsstillende eller en utilfredsstillende løsning på problemet. 
Her kan man vælge at omtale sagen til venner og bekendte (w-o-m) og ophøre/fortsætte med 
at handle (exit/loyalty). Svares der ’nej’ til, at man vil klage, spørges man om w-o-m og exit. 

Figur 3.6. Skematisk opstilling af de seks hypotetiske klagesituationer i undersøgelsens po-
stale del 
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Vi skal i første omgang betragte reaktionen ’klage til forretningen’ og i lighed med Poulsen 
(1981) anvende latent klasseanalyse. Den latente klassemodel forklarer – ligesom andre må-
lingsmodeller – sandsynligheden for at klage ved situationen i sig selv og respondentens til-
bøjelighed til at klage. Det er den sidste faktor, der er af størst interesse her. Det særlige ken-
detegn ved den latente klassemodel er, at det antages, at forbrugerne kan grupperes i et antal 
diskrete klasser eller typer. Inden for en type har forbrugeren samme tilbøjelighed til at klage. 
På tværs af typerne er der derimod forskelle i klagetilbøjeligheden. Typevariablen er imidler-
tid latent, fordi den ikke direkte kan observeres eller måles. Den kan dog statistisk identifice-
res gennem sin definerende egenskab: den forklarer samvariationen i svarene på tværs af kla-
gesituationerne. Dette kaldes forudsætningen om lokal uafhængighed, se tillige diskussionen 
senere. 

Modellen kan afbildes grafisk, som vist på figur 3.7. 

Figur 3.7. Grafisk illustration af den latente klassemodel, hvor klassevariablen Y “forklarer” 
samvariationen mellem de observerede variable A - F  

Y

A

B

C

D

E

F
 

De seks variabler A-F angiver den observerede (manifeste) respons, klage eller ikke-klage, i 
de seks situationer. Disse seks variabler antages at korrelere på grund af respondenternes for-
skellige klagetilbøjelighed, repræsenteret ved den ikke-observerbare klassevariabel Y. Hvis 
man imidlertid kontrollerer herfor, dvs. betinger i Y, opløses eller ’forklares’ denne korrelati-
on. Undertiden tales der af denne grund om, at korrelationen er ’spuriøs’ eller falsk. 

Modellen kan formuleres som en egentlig statistisk model med parametrene 

• størrelsen af hver klasse, dvs. hvor mange der tilhører hver latente klasse/type, 
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• klagesandsynligheden inden for hver klasse/type i hver situation A-F 
 

og estimeres ved Maximum Likelihood-metoden. Der findes en række softwareprogrammer, 
der kan anvendes til dette formål. Denne rapport bygger på resultater fra Latent GOLD, 
(Vermundt & Magdison, 2000). Resultaterne for en 2-klassemodel er vist i tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Klassestørrelser og klagetilbøjelighed for 2-klasseløsningen i de seks klagesituati-
oner 2002. n=602.  

Forbrugertype 

Situation 

                Type 1 

                  57% 

              Type 2 

                  43% 

A (”Sokker”)     0.078 0.403 

B (Tæppe”) 0.737 0.914 

C (”Køleskab”) 0.970 0.994 

D (”Bukser og trøje”) 0.313 0.884 

E (”Ægte bihonning”) 0.165 0.527 

F (”Bogreol”) 0.843 0.991 

 

Vi ser, at analysen peger på to nogenlunde lige store klasser. 58% af respondenterne tilhører 
klasse 1, der har en relativt lav klagetilbøjelighed, de resterende 42% har en relativt høj kla-
getilbøjelighed. Vi ser også, at klagesandsynligheden som forventet varierer med situationen, 
men i alle situationer ligger sandsynligheden for at svare ’klage’ højere for klasse 2 end for 
klasse 1. Derfor kan klasse 1 kaldes ”Lav klagetilbøjelighed” og klasse 2 ”Høj klage-
tilbøjelighed”, idet lav/høj skal forstås relativt i forhold til gennemsnittet i hver situation. 

Det er tillige muligt på grundlag af den estimerede model at tilordne hver respondent til den 
klasse, som hun mest sandsynligt tilhører og dernæst profilere de to klasser på andre variabler 
og kriterier i materialet. Dette skal dog ikke forfølges her, da vi senere argumenterer for at 
basere forbrugertypologien på relationen mellem utilfredshed og klage. Vi skal i stedet sam-
menligne denne undersøgelses resultater med de tilsvarende resultater fra 1978. 

3.2.3. Sammenligning af klagetilbøjeligheden i 1978 og 2002, baseret på de seks fa-
ste, hypotetiske situationer 

I 1978 analyseredes de seks situationer ved hjælp af latent klasseanalyse, (Poulsen 1979). 
Den valgte model var en 3-klassemodel, og konklusionen dengang var, at der var tale om en 
opdeling efter klagetilbøjelighed i ”non-complainers” (2%), ”moderate complainers” (59%), 
and ”complainers” (40%). 
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Set i lyset af den nye undersøgelse og med den viden, man i dag har om latent klasseanalyse, 
må det erkendes, at den lille gruppe af ’non-complainers’ nok er udtryk for ’overfitting’ af 
data til model. De mål, man i dag bruger som retningsgiver til bestemmelse af antallet af 
segmenter (AIC, BIC, CAIC, m.fl.), peger på 2-klasseløsningen, som den bedste beskrivelse 
af data. Vi skal derfor alene sammenligne strukturen i 2-klasseløsningen i 1978 og 2002. 

Figur 3.8. Klagetilbøjeligheden 1978 og 2002, opdelt på to latente klasser. 
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A =”Sokker”, B =Tæppe”, C =”Køleskab”, D =”Bukser og trøje”, E =”Ægte bihonning”, F =”Bogreol” 

Vi har for overskueligheden skyld sorteret situationerne i figur 3.8 efter deres gennemsnitlige 
klagehyppighed, og som det fremgår, er der betydelig overensstemmelse mellem klassestruk-
turen i 1978 og 2002. De to typer har størrelsen 54-57% (lav klagetilbøjelighed) og 43-46% 
(høj klagetilbøjelighed). Kun på én indikator (situation E) afviger de to undersøgelser fra hin-
anden. Det drejer sig om situationen med den ’ægte’ bihonning, som i 1978 fremkaldte klager 
i henholdsvis 50% og 80% for de to klasser, mens de tilsvarende tal i 2002 er 16% og 52%. 
Man kan naturligvis kun spekulere om baggrunden for, at netop denne situation adskiller sig 
markant for de to undersøgelser. Kan det være på grund af forbrugernes større grad af tilvæn-
ning til industrielt fremstillede fødevarer (på godt og ondt), at man i dag ikke forventer, at 
’ægte’ bihonning har så meget med summende bier at gøre? 

Hvis sammenligningen af klagetilbøjeligheden i 1978 og 2002 alene skulle baseres på denne 
analyse af de seks hypotetiske klagesituationer, ville konklusionen altså være, at der stort set 
ingen ændringer er sket, bortset fra reaktionen på situationen med den ’ægte’ bihonning. 
Denne lidt ’kedelige’ konklusion suppleres med en sammenligning af de mere forbruger-
politiske holdninger, som blev analyseret i 1978 og igen i 2002 ved anvendelse af det samme 
spørgsmålsbatteri, se afsnit 5. nedenfor, men først skal typologien på basis af de hypotetiske 
situationer videreudvikles.  
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3.2.4. Etablering af en typologi på basis af utilfredsheds- og klagetilbøjelighed 

Vi inddrager nu graden af utilfredshed som kontrolvariabel i vurderingen af klagetilbøjelig-
heden. Baggrunden er som anført ovenfor, at vi hermed sikrer os, at forskelle i klage-
tilbøjelighed ikke er sammenblandet (konfunderet) med forskelle i evnen til at opleve util-
fredshed. 

Fremgangsmåden er en videreførelse af den latente klassemodel for klagetilbøjeligheden, 
men nu udvidet til at omfatte to latente, diskrete variable. Antallet af niveauer på hver varia-
bel er på forhånd ukendt, men som minimum antager vi, at der kan skelnes mellem to niveau-
er, høj og lav, på begge latente dimensioner. Er dette ikke tilfældet, for eksempel at den laten-
te variabel for evnen til at opleve utilfredshed kun har et niveau, er det udtryk for, at respon-
denterne i materialet er ens med hensyn til dette personlighedstræk. Det vil altså fremkomme 
som en del af analysen. 

Der er to forhold, som er væsentlige ved forståelse af den anvendte målingsmodel. Det ene er 
antagelsen om lokal uafhængighed og dens begrænsninger. Det andet er karakteren af korre-
lationen mellem de to latente variabler, der beskriver utilfredsheds- og klagetilbøjelighed. 

Lokal eller betinget uafhængighed er en egenskab, som optræder i forskellig iklædning inden 
for den psykometriske måleteori. Således vil den ofte være implicit i faktoranalysen og kom-
ponentanalysen for kvantitative variabler. Den latente klassemodel, som kan opfattes som en 
faktoranalysemodel for kvalitative variabler (manifeste såvel som latente), bygger på den 
samme tankegang, der går ud på at definere begrebet ”statistisk forklaringsvariabel” som en 
variabels evne til at fjerne eller opløse statistiske sammenhænge mellem andre variabler. 
Sammenhængen mellem to variabler, A og B, forklares af en tredje variabel, C, såfremt den 
statistiske sammenhæng mellem A og B forsvinder, når der kontrolleres for C. I faktor-, kom-
ponent- og latent klasseanalyse er den søgte forklaringsvariabel ikke direkte observerbar, 
men netop latent, men den søges bestemt gennem sin definerende egenskab som forklarings-
variabel. I figur 3.8. (a) er vist en grafisk fremstilling af målingsmodellen, der indeholder to 
latente variable, X og Y. X forklarer den observerede sammenhæng mellem responsen ”util-
fredshed” i de seks situationer A-F, dvs. når X fastholdes opløses denne observerede sam-
menhæng. Tilsvarende er Y en latent forklaringsvariabel for responsen ”klage” i situa-
tionerne. Pilene i figuren viser de relevante effekter mellem variablerne, og antagelsen om 
betinget uafhængighed fremgår ved fraværet af pile mellem variablerne til måling af util-
fredshed/klagetilbøjelighed indbyrdes. 

Den opstillede model i figur 3.8.(a) passer imidlertid ikke til data. Ved at se på afvigelser 
mellem data og model (residualanalyse) viser det sig, at de største afvigelser knyttes til fra-
været af direkte effekter mellem utilfredsheds- og klagevariablerne inden for en given situati-
on. Fortolkningen af dette er, at antagelsen om fuldstændig, betinget uafhængighed, givet X 
og Y, ikke kan opretholdes. Dette kan tilskrives den måde, der spørges på. Selve ideen med at 
beskrive situationer eller scenarier bygger på, at man derved kan få en realistisk beskrivelse 
af den adfærd, der knytter sig til situationen fra utilfredsheden opstår, til man bestemmer sig 
for at klage og eventuelt foretage sig andre ting. Der vil derfor være en naturlig sammen-
hæng, der har karakter af kausalitet, mellem graden af utilfredshed i situationen og reaktionen 
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herpå. Denne sammenhæng kan ikke i sin helhed opløses ved indførelse af de to latente vari-
able X og Y.  

Figur 3.8. (b) viser derfor en model, hvor der tillades sådanne direkte effekter mellem de mål-
te responsvariabler. Denne model viser sig at passe langt bedre til data, dvs. residualerne lig-
ger på et langt mere tilfredsstillende niveau, og vi kan derfor basere den videre analyse på 
denne model. 

Modellen indeholder en mulig sammenhæng mellem de to latente variabler, X og Y. Det er 
vigtigt at forstå karakteren af denne sammenhæng. Mens de direkte effekter mellem respons-
variablerne A1 og A2, B1 og B2, etc. blev introduceret på grund af situationens indflydelse 
(”framing”) på responsvariablerne, der kan tilskrives en kausalitet mellem utilfredshed (år-
sag) og klage (virkning), er sammenhængen mellem tilbøjeligheden til at blive utilfreds og 
tilbøjeligheden til at klage ikke på samme måde kausalt begrundet. I første tilfælde er det den 
individuelle reaktion i situationen, der observeres og anvendes til måling af tilbøjelighederne 
til utilfredshed henholdsvis klage. Den sammenhæng, der beskrives i modellen i figur 3.9., er 
derimod på tværs af individer og beskriver den statistiske sammenhæng mellem de to latente 
variabler, X og Y. Den er ikke kausal og ikke engang nødvendigvis positiv, men muliggør 
blot, at vi som en del af modellen tester for uafhængighed mellem de to latente variabler, der 
indgår i den samlede (målings-)model. 

Figur 3.9. Grafisk illustration af modellen til (indirekte) måling af tilbøjeligheden til util-
fredshed og klage. 

(a) lokal uafhængighed mellem responsvari-
able A1,..., F2 og latente variable X og Y. X 
og Y tillades at korrelerer.  

(b) begrænset lokal uafhængighed, idet 
direkte effekter mellem utilfredshed og 
klage inden for en situation tillades. 

A1 B1 C1 D1 E1 F1

X

F2E2D2C2B2A2

Y

 

A1 B1 C1 D1 E1 F1
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F2E2D2C2B2A2

Y

 
Med hensyn til utilfredshed er den relative frekvens af enten utilfredse eller meget utilfredse i 
de fire grupper følgende på tværs af de seks situationer: 
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Figur 3.10. Utilfredshedsprofiler for de fire klasser 

0.00

0.10

0.20
0.30

0.40

0.50

0.60

0.70
0.80

0.90

1.00

A D E B F C

Lav-Lav Høj-Lav Lav-Høj Høj-Høj
 

A =”Sokker”, B =Tæppe”, C =”Køleskab”, D =”Bukser og trøje”, E =”Ægte bihonning”, F =”Bogreol” 

Figuren viser, hvor stor en andel af respondenterne i hver af de fire typer, som er enten util-
fredse eller meget utilfredse i hver af de seks situationer. L-L og L-H har den laveste tilbøje-
lighed til at blive utilfreds, mens H-L og H-H begge ligger på et højere niveau. Det var netop 
at forvente, da de fire typer ligner hinanden to og to på utilfredshed. Således ligger L-H over 
L-L og H-H ligger over H-L. Når der ikke er fuldstændigt sammenfald mellem dels L-L og 
L-H og dels H-L og H-H er det udtryk for en vekselvirkning mellem tilbøjeligheden til util-
fredshed og klage, som ikke er helt fjernet i modellen.  

På tilsvarende måde kan klagetilbøjeligheden afbildes som funktion af de seks situationer på 
tværs af de fire grupper. 
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Figur 3.11. Klagetilbøjelighedsprofiler for de fire grupper 
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A =”Sokker”, B =Tæppe”, C =”Køleskab”, D =”Bukser og trøje”, E =”Ægte bihonning”, F =”Bogreol” 

Her er billedet vendt om. Nu ligger L-L og H-L begge på et lavere niveau i forhold til L-H og 
H-H. Også her ses der en vekselvirkning mellem de to tilbøjeligheder. Således ligger H-H 
over L-H, og H-L ligger over L-L. 

På grundlag af den individuelle tilordning af respondenterne til niveauerne lav/høj på de to 
latente variabler, tilbøjelighed til utilfredshed (X) og klage (Y), kan de fire typers udbredelse 
estimeres som vist i tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Udbredelsen af de fire klagetyper. n=591. 

Klagetilbøjelighed Antal 

Total pct. Lav Høj 

Lav 

Type I 
19 

3,2% 

Type II 
231 

39,1% 

Utilfredsheds- 
tilbøjelighed 

Høj 

Type III 
195 

33,0% 

Type IV 
146 

24,7% 
 
Vi ser, at med de valgte seks situationer, falder det færreste antal, 19, svarende til under 4%, i 
cellen lav/lav. Tilsvarende er der 146 eller knap en fjerdedel, som klassificeres i gruppen 
høj/høj. Begge disse grupper er udtryk for en konsistens mellem emotionel tilstand (utilfreds-
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hed) og handling (klage). I denne forstand er de mindre interessante end de to resterende 
grupper, der repræsenterer en inkonsistens mellem følelse og handling. Type II er den grup-
pe, som beklager sig selv i situationer, hvor de føler relativ begrænset utilfredshed. Dem er 
der med de valgte situationer 195 eller 33% af. Den største gruppe udgøres af type III, som er 
interessant ved at opleve høj grad af utilfredshed, men uden at gøre noget ved det i form af at 
klage til forretningen. Det er den største gruppe og omfatter 231 eller knap 40% af respon-
denterne. 

Næste trin i analysen ville være at profilere de fire grupper, men inden da skal vi udvide ty-
pologien til at omfatte alle svarpersoner i datamaterialet, dvs. både den postale og den telefo-
niske del. 

3.2.5. Sammenkædning af klagesituationer i den postale og den telefoniske del 

Den opstillede typologi og efterfølgende fire-gruppe klassifikation i foregående afsnit er ba-
seret på de seks klagesituationer A-F fra den postale del, og det vil derfor kun være svar-
personerne fra denne del, der er omfattet af typologien. Det er naturligvis ikke optimalt i for-
hold til beskrivelsen af de fire typer på variabler, som alene optræder i den telefoniske del, fx 
alder, indkomst, men typologiens reliabilitet vil også kunne øges, såfremt den anvendte base 
kan udvides. Det er formålet med den følgende analyse. 

De i alt ti klagesituationer (seks i den postale, fire i den telefoniske del) har alle samme 
grundidé: ved at sætte respondenterne i en tænkt købssituation, hvor der er et element af skuf-
fede forventninger, har vi som undersøgere til en vis grad kontrol over den ”behandling” re-
spondenten udsættes for. Variationer i de målte reaktioner, i første række graden af util-
fredshed og klagesandsynlighed, vil dermed kunne tilskrives individuelle forskelle i tilbøje-
ligheden til at blive utilfreds og klage. Ved at gentage dette eksperiment med flere situationer 
kan disse tilbøjeligheder isoleres og identificeres som et personlighedstræk, uafhængigt af 
den konkrete situation. 

Forskellen mellem de seks situationer A-F i det postale skema og de fire situationer G-J i den 
telefoniske del er som tidligere påpeget, at vi introducerer yderligere en kilde til variation i 
responsvariablerne gennem manipulation med en række elementer i situationsbeskrivelserne. 
Herved bliver det muligt at måle følsomheden, elasticiteten, i reaktionerne (utilfredshed, kla-
ge til leverandør) over for de manipulerede elementer, men det betyder også, at responden-
terne ikke længere bliver sat i (helt) den samme situation. Det vanskeliggør udnyttelsen af 
disse situationer i etableringen af klagetypologien. Vi skal imidlertid behandle de fire tele-
foniske klagesituationer parallelt med de seks postale situationer A-F ved at se bort fra den 
eksperimentelle variation i klagesituationerne G-J. Den håndtering kan begrundes med, at va-
riationen i klagesituationerne er sket ved randomisering på tværs af situationer og på tværs af 
respondenter. Derved vil disse elementers virkning have en tendens til at udlignes såvel inden 
for som på tværs af respondenter. 

En anden forudsætning for den følgende sammenbinding af de ti klagesituationer er, at re-
spondenternes deltagelse/bortfald i den postale del kan betragtes som tilfældig, mere præcist 
missing at random (MAR). Det vil her sige, at vi antager, at der ikke er nogen sammenhæng 
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mellem villigheden til at deltage i den postale undersøgelse og tilbøjeligheden til at blive til-
freds/klage. Med denne antagelse vil det være muligt at udnytte al information om respon-
denterne ved bestemmelse af forbrugertypologien, og derved dels anvende alle ti klagesitua-
tioner til klassifikation for dem, der har deltaget i begge dele af undersøgelsen, og dels klassi-
ficere de respondenter, som alene har medvirket i den telefoniske del, dvs. kun har besvaret 
de fire situationer G-J.  
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Figur 3.12. To-faktorstrukturen, baseret på alle 10 hypotetiske situationer 

(a) Tilbøjeligheden til at blive utilfreds 
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(b) Tilbøjeligheden til at klage/henvende sig til leverandør 
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A =”Sokker”, B =Tæppe”, C =”Køleskab”, D =”Bukser og trøje”, E =”Ægte bihonning”, F =”Bogreol” 

G=”Støvler” , H=”PC” , I =”Teleabonnement” , J =”Flyttemand” 

Som det ses af figuren, genfindes to-faktor-strukturen med lav/høj tilbøjelighed til util-
fredshed/klage, og profilerne for A-F er stort set identiske med de tidligere fundne, som alene 
var baseret på disse seks situationer. Det afgørende i denne forbindelse er imidlertid, at struk-
turen også viser sig at gælde for de tilkomne situationer G-J. De er altså også i stand til at 
skelne mellem lav og høj på de to egenskaber, og dermed muliggøres den tilordning til fire-
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gruppe typologien, som er et af formålene med denne analyse. Det sker ved at udnytte de af-
givne svar til, ud fra modellen, at beregne det mest sandsynlige niveau, lav eller høj, for de to 
faktorer, og dermed hvilken type, lav-lav, høj-lav, osv. en respondent tilhører. Forskellen 
mellem at have svaret på ti eller på fire situationer er da alene den sikkerhed, hvormed type-
bestemmelsen af respondenten sker. 

Tabel 3.3. Udbredelsen af de fire klagetyper. n=1200. 

Klagetilbøjelighed 
 Lav Høj 

Lav 

Type I 
54 

4,5% 

Type II 
393 

32,8% Utilfredsheds- 
tilbøjelighed 

Høj 

Type III 
292 

24,3% 

Type IV 
461 

38,4% 
 

Ved sammenligning med tabel 3.2. ses det, at størrelsesfordelingen mellem de fire typer er 
ændret således, at type IV (H-H) nu omfatter knap 40% i stedet for de oprindelige 25%. Det 
er imidlertid blot en afspejling af, at de fire nye situationer G-J er kendetegnede ved at være 
så ”alvorlige”, at der er stor tilbøjelighed for alle til at blive både utilfreds og klage. De rela-
tive sammensætning på de øvrige tre typer er nogenlunde den samme. 

3.2.6 Validering af fire gruppe-typologien 

Som en validering af opdelingen af respondenterne i de fire grupper er der foretaget en analy-
se af de faktiske klagesituationer for at se, om de fire grupper har forskellig faktisk, oplevet 
utilfredshed og faktisk klagetilbøjelighed. Hertil beregnes per gruppe en relativ utilfredsheds-
hyppighed, en relativ henvendelseshyppighed, en relativ tilfredshed med resultatet af henven-
delserne og en relativ tilbøjelighed til at gå videre med sagen. De fire størrelser er defineret 
som følger: 

Relativ utilfredshedshyppighed:  

_ _ _ _
_ _

Antal områder med utilfredsstillende hændelser
Antal benyttede områder  

 

Relativ henvendelseshyppighed:  



49 

_ _ _ _ _
_ _ _ _

Antal områder hvor henvendelse er sket
Antal områder med utilfredsstillende hændelser  

 

Relativ tilfredshed med henvendelser: 

_ _ _ _1
_ _ _ _ _

Antal utilfredsstillende løsninger på henvendelser
Antal områder hvor henvendelse er sket

−
 

 

Relativ vilje til at gå videre med utilfredsstillende resultater på henvendelser 

_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _

Antal gange hvor man er gået videre med sagen
Antal utilfredsstillende løsninger på henvendelser  

 

og beregnet på tværs af alle 50 områder og alle respondenter i en given gruppe. 

Tabel 3.4.Sammenligning af de fire forbrugertyper på hyppighed af utilfredshed, klager, til-
fredshed med resultat og vilje til at gå videre med sagen. 

Hyppighed 

 

Forbrugertype Utilfreds 
Henvendel-

se 

Tilfredshed 
med resul-

tatet 
Gå videre med 

sagen 

Lav-Lav 0,160 0,76 0,50 0,00 

Høj-Lav 0,190 0,64 0,55 0,12 

Lav-Høj 0,167 0,66 0,62 0,15 

Høj-Høj 0,221 0,82 0,60 0,19 

 

Som det ses, er der en klar positiv sammenhæng mellem graden af utilfredshed udtrykt i de 
hypotetiske situationer, og den grad af utilfredshed, man oplever i det virkelige liv. Det kunne 
altså tyde på, at graden af utilfredshed kan relateres til personlige variable.  

De 76% i gruppen (L-L) bryder det forventede mønster, men det bør understreges, at de øvri-
ge tal baserer sig på 10 gange så mange tilfælde af oplevet utilfredshed. Der er derfor langt 
større usikkerhed for gruppen (L-L) end for de øvrige grupper i tabellen, hvilket også gælder 
for de resterende tabeller i dette afsnit. Tabellen viser, at der er interaktion mellem utilfreds-
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heds- og klagetilbøjelighed, og hvis vi ser bort fra gruppen (L-L), ses det, at den store hen-
vendelsesfrekvens opnås, hvis man har såvel høj utilfredsheds- som høj klagetilbøjelighed.  

Tabellen giver generelt indtryk af, at respondenter med høj klagetilbøjelighed er mest til-
fredse med det resultat, de opnår ved henvendelse. Måske er forklaringen, at deres henven-
delse bliver fremført med større kompromisløshed end af respondenter i de øvrige grupper. 

Endelig har vi beregnet, hvor stor en andel af de utilfredsstillende resultater på henvendelse, 
man går videre med ved for eksempel at henvende sig til et ankenævn. Det giver resultaterne 
i tabel 3.5 nedenfor. 

Her ses en struktur, som fint svarer til, hvad man ville forvente, idet viljen til at forfølge sa-
gerne ser ud til at være størst i de grupper, der har høj klagetilbøjelighed. Tabellen giver end-
videre indtryk af, hvor lille en del af problemerne på tværs af områder, som man får afdækket 
ved at studere data for henvendelser til ankenævn. 

Samlet må man sige, at resultaterne i dette afsnit for faktisk adfærd synes at validere vores 
typologi. 

3.3. Klageprocessen 

3.3.1. Problemstilling 

Overgangen mellem opstået utilfredshed i en situation og reaktionen i form af henvendelse til 
forretningen kan opfattes som en proces, der udspiller sig over tid. Til hver fase knytter sig en 
overvejelse om den samlede forventede nytte, man kan opnå af en given handling (”klagen”), 
kan opvejes af de omkostninger i bred forstand (tid, ubehag ved konfrontation, risiko for tab 
af ansigt, etc.), der vil være forbundet hermed. I første omgang må man afgøre, om man me-
ner, at en henvendelse til butik eller lignende er rimelig og ulejligheden værd. Hvis man me-
ner, at det er tilfældet, må forretningen reagere på henvendelsen og afhængig af karakteren 
heraf, vurderer forbrugeren, om hun nu skal stille sig tilfreds eller foretage sig andre ting, 
herunder klage videre til en anden instans. 

Utilfredshed opstår, som nævnt tidligere, når forbrugerens oplevelse af en ydelse ikke lever 
op til de forventninger, hun havde inden købet. Derved skabes en følelse af ubalance, disso-
nans, som forbrugeren søger at udligne ved for eksempel at henvende sig til butikken (“kla-
ge”) for at få løst problemet. Butikkens reaktion er derfor afgørende for, om disse forventnin-
ger opfyldes, og man derved føler, at man har opnået, hvad man ville. Er dette ikke tilfældet, 
skabes endnu et (sekundært) gab mellem forventninger og opnået resultat, som giver anled-
ning til en ny følelse af dissonans, som forbrugeren må forholde sig til. Se figur 3.13. 
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Figur 3.13. Klageprocesmodel 
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I både den telefoniske og den postale del af undersøgelsen har vi forsøgt at simulere dette se-
kventielle beslutningsproblem. I den telefoniske del skete det dels ved at spørge til, hvad man 
ville opnå med sin henvendelse og ved at variere butikkens eller leverandørens reaktion. 
Sammenholdes disse to fås en grad af positiv eller negativ diskonfirmation, som giver anled-
ning til igangsættelse af den sekundære klageproces. 

I det postale skemas seks hypotetiske klagesituationer betinges det videre forløb i, om man 
har sagt, man ville klage eller ej. Vil man klage, opstilles yderligere to situationer: (i) man får 
en tilfredsstillende eller (ii) utilfredsstillende løsning. Ved (i) kan man vælge at klage videre, 
at holde op med at handle (exit) og fortælle om hændelsen til venner og bekendte (W-o-M). 

Vi skal her se på den sekundære klagetilbøjelighed, dvs. tilbøjeligheden til at gå videre med 
sagen til anden instans, såfremt man ikke opnår en tilfredsstillende løsning. Grundlaget er de 
seks klagesituationer i undersøgelsens postale del og de fire situationsbeskrivelser i den tele-
foniske del. I første tilfælde simuleres negativ og neutral/positiv diskonfirmation ved at bede 
respondenten angive, om hun ville gå videre i tilfælde af utilfredsstillende reaktion fra leve-
randørens side. I andet tilfælde varieres reaktionerne eksperimentelt over respondenter. 

”Klage” og ”klage videre” er imidlertid ikke de eneste måder, hvorpå forbrugeren kan reage-
re på sin oplevede utilfredshed. I tillæg hertil eller i stedet for kan hun ophøre med at handle i 
butikken (exit) og/eller fortælle om sin oplevelse til venner og bekendte (negativ word-of-
mouth). Vi skal også her undersøge denne type respons og specielt belyse sammenhængen til 
den opstillede klagetypologi. 
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3.3.2. De seks faste situationer i den postale del 

Tabel 3.5. Tilbøjeligheden til at gå videre med sagen, hvis man ikke får en tilfredsstillende 
løsning.  

% within Klagesituation

25.0% 39.1% 26.3%

39.7% 52.9% 13.1% 12.5% 37.3% 39.1%

33.1% 57.4% 4.8% 12.9% 23.3% 29.8%

5.5% 53.9% 69.9% 20.0% 23.7% 47.7% 42.3%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi, baseret på
sit. A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

I tabel 3.5 har vi forudsat, at man som reaktion på sin klage får en utilfredsstillende løsning, 
dvs. oplever negativ diskonfirmation. Tabellen viser, hvor stor en andel af respondenterne in-
den for de fire typer, der vil gå videre med sagen til anden instans. Som ventet afhænger den-
ne hyppighed – ligesom den primære klagetilbøjelighed – af den specifikke situation, men 
der ses også klare forskelle mellem de fire klagetyper. Tilbøjeligheden til at klage videre er 
størst hos gruppen H-H med den høje (primære) klagetilbøjelighed. Der synes således at være 
en sammenhæng mellem den primære og den sekundære klagetilbøjelighed. Det er dog inter-
essant at bemærke, at gruppen H-L har den næsthøjeste sekundære klagetilbøjelighed. Det 
kan tolkes således, at når disse personer først har bestemt sig for at klage, så er de lige så 
vedholdende som personer med høj klagetilbøjelighed. Tilsvarende ses det, at gruppen L-H 
har noget lavere sekundær klagetilbøjelighed, hvilket kan forklares med, at deres lavere tilbø-
jelighed til at blive utilfreds slår igennem til klageadfærden, således at de lettere giver op, 
selv om de klager til butikken i første omgang. 

Man kan imidlertid reagere på andre måder end ved at henvende sig til butikken. To andre 
muligheder, som ikke udelukker hinanden, er negativ omtale til venner og bekendte (W-o-M) 
og ophør med at handle (exit). Hvis man har lav tilbøjelighed til at klage, kan man måske “få 
luft” på en af disse andre måder. Som det ses af tabellerne 3.2 og 3.3 er det især gruppen H-L, 
der benytter disse andre udtryksformer for deres utilfredshed. Det giver god mening, at per-
soner, der let bliver utilfredse, men ikke klager så hyppigt, i stedet gør noget andet. Utilfreds-
heden kommer alligevel frem, men på en for butikken mere ukontrollabel og måske skadeli-
gere måde.  

Billedet er det samme, hvad enten man får en tilfredsstillende løsning eller slet ikke klager. 
Drivkraften for den videre adfærd i processen er den høje tilbøjelighed til at blive utilfreds.  
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Tabel 3.6. Klage, men utilfredsstillende løsning: Fortælle om situationen til venner og be-
kendte 

% within Klagesituation

80.0% 88.0% 100.0% 100.0% 87.8%

100.0% 97.9% 98.4% 92.2% 100.0% 95.8% 96.9%

86.0% 92.9% 94.5% 77.4% 80.3% 88.8% 88.7%

94.3% 95.4% 97.3% 92.5% 83.5% 97.2% 94.1%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

 

Tabel 3.7. Klage, men utilfredsstillende løsning: Holde op med at handle i forretningen 

% within Klagesituation

66.7% 68.0% 100.0% 77.8% 69.0%

85.7% 93.6% 93.5% 76.6% 62.5% 81.1% 87.2%

59.5% 86.0% 89.9% 63.6% 43.1% 72.2% 75.7%

72.1% 89.7% 92.5% 70.7% 46.2% 82.6% 78.7%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

Tabel 3.8. Klage og tilfredsstillende løsning: Fortælle om situationen til venner og bekendte 

% within Klagesituation

83.3% 80.0% 100.0% 88.9% 81.0%

85.7% 95.0% 93.0% 87.3% 84.2% 91.6% 92.1%

90.9% 92.5% 90.4% 83.7% 78.7% 88.1% 88.4%

91.0% 95.4% 95.1% 93.1% 82.9% 93.9% 92.7%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

Tabel 3.9. Klage og tilfredsstillende løsning: Holde op med at handle i forretningen. 

% within Klagesituation

5.0% 4.8% 9.5% 5.6% 6.0% 5.7%

4.7% 6.6% 6.7% 9.0% 8.5% 10.3% 7.9%

10.3% 10.4% 10.8% 12.6% 7.7% 12.4% 10.9%

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total
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Tabel 3.10. Ikke klage: Fortælle om situationen til venner og bekendte 

% within Klagesituation

33.3% 42.1% 50.0% 57.7% 28.0% 31.3% 39.1%

58.8% 73.3% 50.0% 66.9% 47.5% 68.0% 58.9%

37.0% 36.1% 33.3% 50.5% 36.7% 46.7% 40.0%

60.9% 44.4% 81.0% 39.0% 55.1%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

Tabel 3.11. Ikke klage: Holde op med at handle i forretningen 

% within Klagesituation

10.7% 20.0% 50.0% 15.4% 4.0% 6.3% 12.0%

24.2% 26.1% 33.3% 24.0% 8.2% 29.2% 19.9%

14.8% 13.9% 14.1% 6.2% 12.5% 11.8%

24.1% 37.5% 19.0% 14.8% 20.9%

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

A B C D E F

Klagesituation

Total

 

De fire eksperimentelt varierede situationer i den telefoniske del 

I den telefoniske del af undersøgelsen blev respondenterne præsenteret for fire klage-
situationer med varierende situationsbeskrivelse. De fire situationer er beskrevet af Forbru-
gerstyrelsen5og udgør typiske henvendelser til denne institution. De er endvidere valgt, så 
hver af de fire kombinationer i tabel 3.12. er repræsenteret. Af tabellen fremgår endvidere, 
hvilke produkter og serviceydelser der indgår i undersøgelsen. 

Tabel 3.2. De fire cases fra det telefoniske fase 1, fordelt på dimensionerne kompliceret/ 
ukompliceret og (fysisk) produkt/service. 

 Produkt Service 

Ukompliceret Situation G: Støvler Situation J: Flyttemand 

Kompliceret Situation H: PC Situation I: Teleabonnement 
  

Hver respondent blev præsenteret for alle fire klagesituationer, men beskrivelsen af en given 
situation varierede fra respondent til respondent. Eksempelvis blev støvle-situationen varieret 
på tre faktorer. De tre faktorer var sted, pris og periode. Støvlerne kunne være købt enten i en 

                                                      

5 Se bilag 1 for en udførlig beskrivelse af situationerne. 
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skoforretning eller i et lavprisvarehus, støvlerne kunne have kostet 600, 1000 eller 1200 kro-
ner, og støvlerne kunne være gået i stykker efter 4, 8 eller 12 måneder. Ideen var at opnå va-
riation i graden af utilfredshed med en given situation på tværs af respondenter og dermed 
blive i stand til for det første at estimere relationen mellem klagetilbøjelighed og utilfredshed 
mere præcist, og for det andet at kunne vurdere den relative betydning for oplevet utilfreds-
hed af faktorerne. Den relative betydning af pris, periode og indkøbssted for oplevet util-
fredshed har dog først og fremmest interesse, hvis man anlægger en virksomhedssynsvinkel 
på analysen. I denne rapport, hvor vi har valgt at arbejde ud fra en forbrugersynsvinkel, vil 
faktorernes betydning ikke blive berørt yderligere, men vil blive beskrevet separat andetsteds. 
For de efterfølgende resultaters vedkommende er det vigtigt at understrege, at det indled-
ningsvis er vurderet, at der ikke er nogen forskel i den gennemsnitlige påvirkning, som re-
spondenterne har været udsat for, på tværs af klagetypologien. 

Vi vil nu beskrive elementerne i det sekventielle beslutningsproblem, som klageprocessen 
består af, opdelt på de fire klagetyper. Den første overvejelse er, om man vil henvende sig til 
butikken/leverandøren. 

Henvendelse til butikken/leverandøren 

Da svarene på, om man ville henvende sig til butik/leverandør i de fire situationer, indgik i 
fastlæggelsen af klagetypologien, er det ikke overraskende, at der er forskel på tendensen til 
at henvende sig på tværs af de fire typer. Spørgsmålet om, hvorvidt man ville henvende sig, 
er målt på en fire-punkts skala med udfaldene (helt sikkert, sikkert, sikkert ikke, helt sikkert 
ikke). I tabel 3.13 kan det ses, hvor stor en procentdel af respondenterne inden for hver af de 
fire klagetyper, der enten helt sikkert eller sikkert ville henvende sig. 

Tabel 3.13. Hyppigheden af henvendelser til butikken/leverandøren for hvert af de fire cases, 
opdelt på forbrugertyper 

Forbrugertype Støvler PC Mobil Flyttemand 

Lav-Lav 22,2% 33,3% 76,6% 90,8% 

Høj-Lav 60,6% 62,7% 93,0% 94,9% 

Lav-Høj 77,6% 59,8% 98,4% 98,2% 

Høj-Høj 97,0% 76,2% 97,0% 98,3% 
 

Som det ses, er situationerne af en sådan karakter, at langt mere end halvdelen af responden-
terne ville kontakte leverandøren. Situationen med flyttemanden får stort set alle op af stole-
ne. Der spores endvidere en tendens til, at de to situationer med produkter giver anledning til 
noget færre henvendelser end de to servicesituationer. 

Hvis man ikke henvender sig til butik/leverandør, er det interessant, om man får afløb for sin 
utilfredshed på anden måde. I den postale undersøgelse blev respondenterne spurgt om, hvor-
vidt de ville omtale hændelsen for venner og bekendte og/eller vedblive med at handle i for-
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retningen. I tabel 3.14 præsenteres den procentdel af respondenterne, som har undladt at hen-
vende sig i støvle- og PC-situationen6 , og som helt sikkert eller sikkert ville omtale hændel-
sen og/eller vedblive med at handle i butikken. 

Tabel 3.14. Hyppigheden af omtale (voice) og ophør med at handle (exit) for de fire cases, 
opdelt på forbrugertyper. 

Støvler PC 

Forbrugertype Omtale 

Vedblive 
med at 
handle Omtale 

Vedblive 
med at 
handle 

Lav-Lav 33,3% 86,7% 27,7% 89,2% 

Høj-Lav 46,4% 76,4% 40,9% 77,3% 

Lav-Høj 46,4% 84,8% 43,3% 86,8% 

Høj-Høj 75,0% 80,0% 50,0% 79,6% 
  

Af tabellen fremgår det, at der især er en klar forskel mellem de fire klagetyper med hensyn 
til at omtale hændelsen over for venner og bekendte. Det ses tydeligt, at der både er effekt af 
utilfredsheds- og klagetilbøjelighed på tendensen til at omtale hændelsen. Respondenterne i 
L-L har langt det mindste behov for at fortælle om sagen, mens H-H i langt højere grad vil 
omtale hændelsen. Det ses endvidere, at cirka 20% af de respondenter, der ikke henvender sig 
til butikken, højst sandsynligt helt ophører med at handle i butikken.  

For de respondenter, der vælger at henvende sig til butikken/leverandøren, har vi præsenteret 
dem for en butiksreaktion og bedt dem om at forholde sig til denne butiksreaktion ved at ud-
trykke deres grad af tilfredshed hermed. De er endvidere blevet spurgt om, hvorvidt de som 
konsekvens heraf ville omtale situationen over for venner og bekendte, vedblive med at hand-
le i forretningen og/eller gå videre med sagen. 

Butiksreaktionen er i situationen med støvlerne tilfældig valgt blandt ni mulige reaktioner. 
Mulighederne i tilfældet med støvlerne er: 

• Ingen reaktion 
• Undskyldning 
• 25% af beløbet retur 
• 50% af beløbet retur 
• 75% af beløbet retur 
• 100% af beløbet retur 

                                                      

6 De tilsvarende tal for mobil og flyttemand er meget usikre på grund af de få respondenter, der ikke 
henvender sig. 
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• Erstatning med støvler af samme slags 
• Erstatning andre støvler til samme pris 
• Gratis reparation 

 
Den utilfredshed, som respondenterne udtrykker med butiksreaktionen, må antages at være 
afhængig af, hvilken reaktion butikken vælger, og hvilke forventninger forbrugeren har til ef-
fekten af hendes henvendelse.  

Som et udtryk for forventningerne er respondenterne blevet spurgt om, hvad de ville opnå 
med henvendelsen. I støvlesituationen er mulighederne følgende: 

• Undskyldning og ellers ikke andet 
• Nedslag i prisen 
• Alle pengene tilbage 
• Bytte til nyt par af samme slags 
• Bytte til nyt par til samme pris 
• Gratis reparation 
• Andet 

 
På basis af svarene på respondenternes forventning og vores kendskab til, hvilken butiks-
reaktion de er blevet præsenteret for, kan vi beregne, om en given respondent har fået mindre 
eller mere end forventet. Hvis der er tale om mindre end forventet, i litteraturen kaldes det 
normalt for negativ diskonfirmation, mens mere end forventet svarer til positiv diskonfirma-
tion. Hvis forventningerne netop opfyldes vil diskonfirmation være lig 0. Det vil være oplagt 
at se på, hvilken effekt butikkens reaktion har ved at undersøge sammenhængen mellem de 
handlinger, som respondenten vælger som konsekvens af butiksreaktionen, og den grad af 
diskonfirmation, der er tale om. Det vil endvidere være interessant at se, hvorvidt konsekven-
serne af diskonfirmation er forskellig på tværs af klagetyperne. 
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Forventninger til butiksreaktion7 

I situation G med støvlerne, der ikke holder, er forventningerne: 

Tabel 3.15. Forventninger til resultatet af henvendelse til butikken/leverandøren, opdelt på 
forbrugertype 

Situation G (”Støvler”) 

Forbruger-
type U

nd
sk

yl
dn

in
g 

N
ed

sl
ag

 

H
el

e 
be

lø
be

t t
il-

ba
ge

 

P
ar

 a
f s

am
m

e 
sl

ag
s 

P
ar

 ti
l s

am
m

e 
pr

is
 

G
ra

tis
 re

pa
ra

tio
n 

An
de

t 

Høj-Lav 1,1% 1,1% 6,2% 41,8% 7,9% 39,5% 2,3% 

Lav-Høj 3,0% 2,0% 5,9% 34,1% 5,2% 43,6% 6,2% 

Høj-Høj 2,0% 4,5% 8,1% 38,0% 8,7% 35,6% 3,1% 

Total 2,2% 3,0% 7,0% 37,6% 7,3% 38,8% 4,0% 
 

Til eksempel forventer 41,8% af respondenterne i gruppen H-L at få et nyt par af samme 
slags. Når den procentvise fordeling for hver af de tre klagetyper sammenlignes, ses der ikke 
de store forskelle. Forventningerne til butikkens reaktion i støvletilfældet forekommer altså at 
være generelle med et par samme slags eller en gratis reparation, som de klart mest hyppigt 
forekommende. 

I de tre øvrige situationer er forskellene mellem forventningerne hos klagetyperne heller ikke 
signifikante på 5% niveau. 

Konsekvenser af diskonfirmation 

For hver situation vil vi nedenfor præsentere, hvilke handlinger respondenterne skrider til 
som en konsekvens af i hvor høj grad, deres forventninger er blevet opfyldt eller måske over-
opfyldt. Hvis man har oplevet negativ diskonfirmation vil der være mulighed for, at man be-
slutter sig for at gå videre med sagen, mens man uafhængigt af butiksreaktion kan beslutte sig 
for at omtale situationen til venner og bekendte og vedblive med at handle i butikken. 

                                                      

7 I den resterende del af afrapporteringen om klageprocessen indgår L-L ikke på grund af for få re-
spondenter.  
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Resultaterne vil blive præsenteret for hver af de fire situationer G (”Støvler”), H (”PC”), I 
(”Teleabonnement”) og J (”Flyttemand”). 

a. Situation G (”Støvler”) 

Vi vil indlede med at se på, om hændelsen omtales til venner og bekendte, og om man ved-
bliver med at handle i butikken. 

Tabel 3.16. Reaktionen på uopfyldte, netop opfyldte og overopfyldte forventninger, opdelt på 
forbrugertyper. Andele i %.. 

Situation G (”Støvler”) 

Negativ 
diskonfirmation 

Forventninger 
netop opfyldt 

Positiv 
diskonfirmation 

Forbru-
gertype 

Omta-
le til 

venner 
mv. 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Gå 
videre 
med 

sagen 

Vedblive 
med at 
handle 

Omtale 
til ven-
ner mv. 

Vedblive 
med at 
handle 

Omtale 
til ven-
ner mv. 

Høj-Lav 82.2% 55.0% 50.8% 70.0% 85.0% 93.8% 75.0% 
Lav-Høj 76.1% 56.3% 49.5% 76.0% 100.0% 76.2% 85.7% 
Høj-Høj 87.3% 43.0% 66.4% 71.0% 94.9% 76.5% 86.0% 

 

Ikke overraskende fører negativ diskonfirmation til, at man med mindre sandsynlighed ved-
bliver med at handle i butikken. Sammenligner vi dem, der enten får, hvad de forventer eller 
endnu mere, med respondenterne, der oplever negativ diskonfirmation, så opnår vi et klart 
indtryk af vigtigheden af god klagehåndtering. Forskellen i den andel, der vedbliver med at 
handle er så stor som mellem 30% og 50%. Endvidere kan det ses af tabellen, at i tilfældet 
med støvlerne, er der ikke nogen klar tendens i retning af, at negativ omtale bliver formidlet i 
langt større udstrækning end positiv omtale. 

Blandt de respondenter, der har oplevet negativ diskonfirmation, fremgår det af tabel 3.17, 
hvor stor en procentdel heraf, der vil gå videre med sagen.  

Der spores igen en naturlig sammenhæng til vores klagetypologi, idet respondenterne i grup-
pen H-H med større sandsynlighed vil forfølge sagen. 
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b. Situation H (”PC”) 

Tabel 3.17. Reaktionen på uopfyldte, netop opfyldte og overopfyldte forventninger, opdelt på 
forbrugertyper. Andele i %. 

Situation H (”PC”) 

Negativ 
diskonfirmation 

Forventninger 
netop opfyldt 

Positiv 
diskonfirmation 

Forbru-
gertype 

Omtale 
til ven-

ner 
mv. 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Gå vi-
dere 
med 

sagen 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Omta-
le til 

venner 
mv. 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Omta-
le til 

venner 
mv. 

Høj-Lav 82,9 28,0 60,9 73,1 57,7 - - 

Lav-Høj 80,8 35,7 58,7 85,7 92,9 - - 

Høj-Høj 91,0 20,7 73,6 93,1 75,8 - - 
 

Der kan igen observeres en meget klar effekt på muligheden for at bevare respondenten som 
kunde i fremtiden, når respondenten får en tilfredsstillende løsning med butikken. Tal af den-
ne størrelse bør gøre indtryk og føre til, at butikkerne i endnu højere grad tænker i langsigtede 
kunderelationer med fokus på en afvejning af værdien af kundens fremtidige indkøb mod den 
udgift, der er forbundet med at tilfredsstille kundens forventninger i en klagesituation. 

For respondenter med negativ diskonfirmation er det fuldstændig samme billede som i situa-
tionen med støvlerne. Igen kan der ses en effekt af utilfredsheds- som klagetilbøjeligheden på 
viljen til at gå videre med sagen i den forventede retning. 

c. Situation I (Teleabonnement”) 

I situationen med mobilregningen er langt den mest udbredte forventning at få eftergivet hele 
overforbruget. For at give mulighed for positiv diskonfirmation i en situation med en sådan 
forventning er der inkluderet en leverandørreaktion, der ud over at eftergive hele over-
forbruget også består af 100 kr. ekstra taletid. 



61 

Tabel 3.18. Reaktionen på uopfyldte, netop opfyldte og overopfyldte forventninger, opdelt på 
forbrugertyper. Andele i %. 

Situation I (Teleabonnement”) 

Negativ 
diskonfirmation 

Forventninger 
netop opfyldt 

Positiv 
diskonfirmation 

Forbru-
gertype 

Omtale 
til ven-

ner 
mv. 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Gå vi-
dere 
med 

sagen 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Omta-
le til 

venner 
mv. 

Ved-
blive 

med at 
handle 

Omta-
le til 

venner 
mv. 

Høj-Lav 95.4 26.1 58.2 93.1 62.0 76.2 79.1 
Lav-Høj 90.1 29.2 63.2 62.5 68.7 70.2 79.5 
Høj-Høj 94.1 22.5 62.8 80.4 69.4 73.5 80.6 

 

Tabellen viser en helt klar struktur fra negativ diskonfirmation over opfyldte forventninger til 
positiv diskonfirmation. Respondenterne vil uafhængigt af forbrugertype med stadigt stigen-
de sandsynlighed vedblive med at handle. Effekten på at vedblive med at handle er asymme-
trisk. Der er langt større effekt ved at gå fra opfyldte forventninger til negativ diskonfirmation 
sammenlignet med en bevægelse fra opfyldte forventninger til positiv diskonfirmation. Ta-
bellen efterlader også det indtryk, at der i denne situation vil være større tendens til at sprede 
negativ omtale frem for positiv omtale. 

Når stort set alle, der oplever negativ diskonfirmation, oplever det så groft, at de vil fortælle 
om det til andre, er det ikke så overraskende, at vi ikke finder signifikante forskelle mellem, 
hvor sikkert det er, at man vil gå videre med sagen på tværs af de fire klagetyper. 

d. Situation J (”Flyttemand”) 

Flyttemandscasen er på mange måder en ekstrem situation. I tilfældet med flyttemanden hen-
vender stort set alle sig til leverandøren af ydelsen, og stort set alle vil fortælle om hændelsen 
til andre ligegyldig, hvilken reaktion de bliver mødt med.  
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Tabel 3.19. Reaktionen på uopfyldte, netop opfyldte og overopfyldte forventninger, opdelt på 
forbrugertyper. Andele i %. 

Situation J (”Flyttemand”) 

Negativ 
diskonfirmation 

Forventninger 
netop opfyldt 

Positiv 
diskonfirmation8 

Fo
rb

ru
ge

r- 
ty

pe
 Omtale 

til ven-
ner mv. 

Vedblive 
med at 
handle 

Gå vide-
re med 
sagen 

Vedblive 
med at 
handle 

Omtale til 
venner 

mv. 

Vedblive 
med at 
handle 

Omtale til 
venner 

mv. 

Høj-Lav 97,7% 1,4% 64,0% 72,4% 50,0% - - 

Lav-Høj 96,5% 3,8% 66,5% 92,5% 36,5% - - 

Høj-Høj 98,1% 3,8% 70,4% 86,9% 30,3% - - 
 

Hvis respondenten oplever negativ diskonfirmation, er der nærmest ingen, der vil vedblive 
med at handle, men det fremgår igen, at en effektiv klagehåndtering vil kunne overbevise en 
del af respondenterne og få dem til at blive som potentielle fremtidige kunder.  

Det kan overraske, at villigheden til at gå videre med sagen i tilfælde af negativ dis-
konfirmation ikke er på et højere niveau end tilfældet er. 

Sammenligner vi beslutningen om at gå videre med sagen på tværs af situationerne, ligger 
gruppen H-H generelt på det højeste niveau, hvilket er i god overensstemmelse med vores 
forventninger til effekten af forbrugertypologien. Det er også gruppen H-H, som generelt lig-
ger lavest på tværs af situationer med hensyn til at ville handle igen, hvis der er tale om nega-
tiv diskonfirmation. De tager med andre ord i størst udstrækning konsekvensen af bristede 
forventninger og har måske også i størst udstrækning overskuddet til at finde en ny leveran-
dør. 

                                                      

8 Tallene er udeladt på grund af for få observationer. 
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4. PROFILERING AF DE FIRE GRUPPER OG FORBRUGERPOLITISKE HOLDNINGER 

For at lette en mere målrettet forbrugerpolitisk indsats mod hver af de fire grupper, der udgør 
vores typologi af forbrugere, vil det være relevant at kunne beskrive respondenterne på de-
mografiske karakteristika og på holdninger. Vi har undersøgt om de fire grupper adskiller sig 
med hensyn til følgende demografiske kendetegn: alder, køn, civilstand (enlig vs. i parfor-
hold), familiestørrelse, skoleuddannelse, beskæftigelse, ugentlig arbejdstid og husstandsind-
komst. Blandt disse kendetegn finder vi kun signifikante forskelle på 5% signifikansniveau 
for køn, alder og skoleuddannelse. 

Forskellene med hensyn til køn er vist i tabel 4.1. For det første bemærkes det, at stikprøven 
består af 40% mænd og 60% kvinder, hvilket naturligvis hænger sammen med de screenings-
kriterier, der er anvendt i undersøgelsen. Endvidere ses det, at andelen af mænd er størst for 
de typer, der har lav utilfredshedstilbøjelighed. Det gælder især gruppen L-L, hvor der er et 
flertal af mænd.  

Tabel 4.1. Køn og klagetypologi 

Antal 
Lodret % 

Lav-Lav Høj-Lav Lav-Høj Høj-Høj Total 

Mand 34 
63,0% 

105 
36,0% 

175 
44,5% 

166 
36,0% 

480 
40,0% 

Kvinde 20 
37,0% 

187 
64,0% 

218 
55,5% 

295 
64,0% 

720 
60,0% 

Total 54 
100,0% 

292 
100,0% 

393 
100,0% 

461 
100,0% 

1200 
100,0% 

 

Der er altså indikationer, der trækker i retning af, at kvinders utilfredshedstilbøjelighed uaf-
hængig af situationer er højere end mænds. 

Hvis vi vender os mod sammenhængen mellem alder og klagetypologi, får vi følgende resul-
tater: 
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Tabel 4.2. Alder og klagetypologi 

Crosstab

15 14 21 4 54

27.8% 25.9% 38.9% 7.4% 100.0%

56 116 83 37 292

19.2% 39.7% 28.4% 12.7% 100.0%

78 125 116 74 393

19.8% 31.8% 29.5% 18.8% 100.0%

70 134 143 114 461

15.2% 29.1% 31.0% 24.7% 100.0%

219 389 363 229 1200

18.3% 32.4% 30.3% 19.1% 100.0%

Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

Total

18 - 29 år 30 - 44 år 45 - 59 år
60 år og
derover

Aldersgruppe

Total

Som det ses, bliver gennemsnitsalderen stadig højere, når vi bevæger os fra venstre mod høj-
re i tabellen. Det er dog kun gruppen H-H, der har en signifikant højere gennemsnitsalder end 
de øvrige grupper. Der er altså en tendens til, at det især er de lidt ældre, der omsætter høj 
utilfredshedstilbøjelighed til høj klagetilbøjelighed. Her er det værd at erindre, at vores typo-
logi afspejler utilfredsheds- og klagetilbøjeligheden, når der er renset for situationsspecifikke 
effekter. Grupperne udtrykker altså ikke alene forskelle i personlighed, men kan også afspej-
le, at der er forskel i de ressourcer, som hver af grupperne besidder. Det vil være en nærlig-
gende forklaring på den tendens, at de lidt ældre i højere grad får gjort noget ved sagerne end 
de yngre. 

Med hensyn til skoleuddannelse får vi følgende resultat 
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Tabel 4.3. Skoleuddannelse og klagetypologi 

Crosstab

15 15 24 54

27.8% 27.8% 44.4% 100.0%

47 95 150 292

16.1% 32.5% 51.4% 100.0%

59 128 206 393

15.0% 32.6% 52.4% 100.0%

121 159 181 461

26.2% 34.5% 39.3% 100.0%

242 397 561 1200

20.2% 33.1% 46.8% 100.0%

Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J
Count
% within Klagetypologi,
baseret på sit. A-J

L-L

H-L

L-H

H-H

Klagetypologi,
baseret på sit.
A-J

Total

FOLKESKOLE
(7 ÅRS

SKOLEGANG)

REALEKSAME
N EL. (10 ÅRS
SKOLEGANG)

STUDENTER
EKSAMEN, HF
EL. LN. (12-13

ÅRS
SKOLEGANG)

12. HVAD ER DIN AFSLUTTENDE
SKOLEUDDANNELSE?

Total

 

Kristensen (1980) fandt, at personer med længere skolegang også havde større hyppighed af 
utilfredshed. Derimod fandtes der ingen forskel i klagehyppighed, når der var tale om util-
fredshed. Når der blandt klagere findes flere med højere uddannelse, kan dette altså føres til-
bage til større tilbøjelighed til at bliver utilfreds, snarere end til at klage. Vores resultater her 
kvalificerer denne konklusion. Blandt de ’konsistente’ typer L-L og H-H er der relativt få 
med studentereksamen og relativt mange med folkeskole som afsluttende eksamen. Tilsva-
rende er der en overvægt af studenter blandt de ’inkonsistente’ typer H-L og L-H. Der er så-
ledes relativt mange højt uddannede, der let bliver utilfredse (som Kristensen fandt det), men 
også relativt mange højtuddannede, der klager i situationer, der ikke fremkalder stor util-
fredshed. Denne gruppe kan være medvirkende til, at højtuddannede er overrepræsenterede 
blandt klagere (supplerende Kristensens forklaring). 

Vi har ligeledes undersøgt, om de fire grupper adskiller sig med hensyn til medlemskab af 
diverse organisationer og/eller med hensyn til hvor udfarende og aktive de er på lokalt ni-
veau. Konkret har vi spurgt til medlemskab af et politisk parti, en miljøorganisation, en for-
brugerorganisation og en humanitær organisation, samt til om personen har skrevet læserbre-
ve eller taget ordet ved beboermøde, skolebestyrelse eller lignende. Ingen af disse aktiviteter 
differentierer signifikant mellem de fire grupper. 
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5. FORBRUGERPOLITISKE HOLDNINGER 

5.1. Forbrugerpolitiske holdninger i år 2002 

På linie med undersøgelsen fra 1978 blev der stillet en række udsagn, som respondenten skul-
le forholde sig til på en enig-uenighedsskala. Udsagnene dækker dels holdningen til det at 
klage og opfattelsen af klagere og dels en række mere generelle udsagn om klageveje og -
institutioner. Resultaterne for hvert af spørgsmålene kan ses i tabelsamlingen. I dette afsnit 
vil vi koncentrere os om at identificere, hvilke holdninger der i særlig grad er i stand til at 
forklare, i hvilken af de fire grupper en respondent befinder sig. Specifikt undersøger vi, 
hvorvidt variationer i danske forbrugeres generelle utilfredsheds- og klagetilbøjelighed hæn-
ger sammen med generelle holdninger til at klage, og oplevelsen af støttende sociale normer 
og/eller tro på egne evner og muligheder i den forbindelse. 

I indledningskapitlet argumenterede vi for, at individuel klageadfærd dels må forstås i lyset af 
situationsspecifikke forhold – herunder de forhold, som giver anledning til utilfredshed – dels 
i individspecifikke forhold, herunder holdningen til at klage og klageevnen. Betydningen af 
situationsspecifikke forhold blev belyst i kapitel 4, og her vil vi se nærmere på individspeci-
fikke forhold, som har betydning for den generelle tendens til at blive utilfreds og til at ville 
klage. Den overordnede forståelsesramme for analysen er illustreret i figur 1.3, og vi tager 
vort teoretiske afsæt i en generel og meget brugt model for målrettet adfærd, Ajzens (1988, 
1991) Theory of Planned Behavior (TPB). 

TPB antager, at intentionen om at udføre en bestemt adfærd grundlæggende afhænger af in-
dividets opfattelser (viden, forventninger, forestillinger) vedrørende adfærden. Teorien skel-
ner mellem tre typer opfattelser med forskelligt motivationsmæssigt indhold. (1) Adfærdsop-
fattelser er individets opfattelser af væsentlige karakteristika ved selve adfærden, herunder 
især forventninger om sandsynlige konsekvenser af at udføre adfærden, (2) normative opfat-
telser er individets forestillinger om, hvad relevante andre mener, han/hun bør gøre, og (3) 
kontrolopfattelser vedrører tilstedeværelsen af faktorer, som kunne fremme eller hæmme ud-
førelsen af adfærden. Individets adfærdsopfattelser leder til en fordelagtig eller ufordelagtig 
overordnet evaluering af eller holdning til at udføre adfærden. De normative opfattelser re-
sulterer i en oplevelse af socialt pres eller en subjektiv norm i forhold til adfærden, og kon-
trolopfattelser er kilde til en oplevelse af adfærdsmæssig kontrol (hvor let eller vanskeligt det 
opleves at være at udføre den pågældende adfærd). Det antages, at holdningen, den subjekti-
ve norm og oplevelsen af adfærdsmæssig kontrol i forhold til en bestemt adfærd genereres 
spontant og automatisk i takt med at individet danner sig de relevante opfattelser. Idet de stil-
lede holdningsspørgsmål relaterer sig til det at ville klage, vil vi forvente, at det især er mu-
ligt at anvende holdningsspørgsmålene til at forudsige klagetilbøjeligheden og i mindre ud-
strækning utilfredshedstilbøjeligheden.  

I tabel 5.1. ses formuleringerne af de spørgsmål, som er anvendt til at måle de variable, som 
antages direkte at øve indflydelse på, hvilken af de fire grupper som en respondent kategori-
seres i. Desuden vises middelværdier og standardafvigelser samt den interne reliabilitet 
(Cronbach’s Alpha) af variabler, som måles ved hjælp af flere spørgsmål i undersøgelsen. 
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Tabel 5.1. Mulige determinanter for individuel klagetilbøjelighed 

 
Middel- 
værdi 

Std.  
afv. N 

Cronbach’s 
Alpha 

Holdning til at klage   650 0.77 

Det letter min ærgrelse over et utilfredsstillende produkt, hvis jeg kla-
ger 2.24 1.20   

Jeg er formentlig mere tilbøjelig til at returnere en utilfredsstillende vare 
end de fleste andre 3.33 1.10   

Det irriterer mig, hvis jeg undlader at klage over en utilfredsstillende 
vare eller ydelse 2.52 1.24   

Jeg føler, det er min pligt at klage, hvis jeg er utilfreds med en vare 
eller ydelse 2.59 1.18   

Ved at klage kan jeg forhindre, at andre oplever samme skuffelse 2.04 1.06   

Oplevet social norm vedrørende at klage   653 0.69 

De fleste mennesker, hvis mening betyder noget for mig, forventer, at 
jeg klager, når jeg bliver utilfreds med en vare eller ydelse 2.68 1.18   

De fleste mennesker, hvis mening betyder noget for mig, ville klage i 
en situation, hvor de oplever utilfredshed med en vare eller ydelse 2.55 0.97   

Oplevet kontrol med at gennemføre en klage   611 0.73 

Hvis et firma afviser en klage, er det svært at finde ud af, hvor man 
skal henvende sig 2.36 1.17   

Når sælgeren har fået en advokat på sagen, nytter det ikke at klage til 
de officielle klageinstanser 3.52 1.10   

Man får kun tilstrækkelig viden om de officielle klageinstanser, hvis 
man er medlem af en forbrugerorganisation 2.99 0.89   

Der er for stor afstand mellem de officielle klageinstanser og den en-
kelte forbruger 2.37 0.95   

Selv om man får medhold ved en officiel klageinstans, er man lige vidt 2.95 0.94   

Det er for dyrt at klage til de officielle instanser 2.92 0.90   

Det er svært at finde ud af, hvilke sager de forskellige klagenævn tager 
sig af 2.46 1.03   

 

For at identificere hvilke af ovenstående spørgsmål, der i særlig grad er i stand til at diskrimi-
nere mellem de fire grupper, er der foretaget en diskriminantanalyse. Resultatet er, at de fire 
grupper kan placeres på én og samme skala med relative placeringer, som det fremgår af fi-
gur 5.1. 
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Figur 5.1. Placering af de fire forbrugertyper på diskriminantaksen. 

Klagetilbøje-
lighed

L-L H-H L-H H-H
 

Heraf ses tydeligt, at skalaen afspejler respondenternes tilbøjelighed til at klage, idet høj vær-
di på skalaen svarer til høj klagetilbøjelighed. Det er ikke overraskende, da de benyttede 
spørgsmål vedrører tilbøjeligheden til at ville klage, men resultatet kan ses som en klar vali-
dering af klagetypologien, idet spørgsmålene jo ikke er brugt til fastlæggelse af typologien. 
Den kategori af spørgsmål, som har en klar forbindelse til typologien, er de spørgsmål, der 
vedrører holdningen til at klage, mens spørgsmålene vedrørende socialt pres og oplevet kon-
trol ingen diskriminationsevne har. Det er især svar på spørgsmålene: 

 Det irriterer mig, hvis jeg undlader at klage over en utilfredsstillende vare eller ydelse 

Jeg føler, det er min pligt at klage, hvis jeg er utilfreds med en vare eller ydelse 

 

som kan bruges til at afgøre, hvilken gruppe en respondent tilhører. Der er som ventet en klar 
negativ sammenhæng mellem placeringen på skalaen ovenfor og den grad af enighed, man 
udtrykker ved besvarelse af holdningsspørgsmålene. Når det kun er disse spørgsmål, der viser 
sig at have sammenhæng til typologien, understreger det, at forskelle mellem typerne i stor 
udstrækning kan tilskrives forskelle i personlighed og ikke i forskelligartet oplevelse af om-
givelserne. 

5.2. Udviklingen i forbrugerpolitiske holdninger fra 1978 til 2002 

I ’78-undersøgelsen stilledes en række udsagn af Likert-typen, som respondenterne kunne er-
klære deres grad af enighed i. En række af disse udsagn blev inkluderet i det postale skema i 
nærværende undersøgelse, hvilket giver os mulighed for at sammenligne holdningen på en 
række områder på de to tidspunkter, målt ved gennemsnitsscoren. Resultaterne er vist i figur 
5.2. 
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Figur 5.2. Sammenligning af de forbrugerpolitiske holdninger i 1978 og 2002. Gennemsnit 
på udvalgte udsagn. 1=’helt enig’, 5=’helt uenig’.  

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

I det store og hele er jeg godt tilfreds med de varer, jeg kan købe i
butikkerne i dag

Der er alt for meget snak om forbrugerproblemer. De er i
virkeligheden slet ikke så store

Forbrugerrådet varetager mine interesser som forbruger på en
utilstrækkelig måde

Virksomhederne ved bedre end offentlige organer, hvilke behov
forbrugerne har

De oplysninger, man finder på varernes emballage, er blevet
meget bedre de sidste år

Hvis et f irma afviser en klage, er det svært at f inde ud af, hvor
man skal henvende sig

Når sælgeren har fået en advokat på sagen, nytter det ikke at
klage til de offentlige klageinstanser

Tjenester og ydelser hos hospitalsvæsen og skoler, der udbydes
af det offentlige, er bedre tilpasset forbrugernes krav end de

Det er forbrugeren, der bestemmer, hvad der produceres i
samfundet

Det er let at få de oplysninger, man skal bruge om lægehjælp,
uddannelsesmuligheder, sociale ydelser skattespørgsmål m.v.

På offentlige kontorer må man som borger altid behandles fejlfrit

Forbrugeren bør uddannes til at indtage en mere bevidst og kritisk
holdning over for de varer og ydelser, der sælges

Fjernsynets forbrugeroplysning er af ringe værdi for mig

Forbrugerombudsmanden bør have f lere penge stillet til sin
rådighed fra staten, så han kan forøge sin aktivitet

Forbrugeren bør uddannes til at indtage en mere bevidst og kritisk
holdning over for den måde varer og ydelser sælges på

Småfejl ved betjening skal man ikke klage over

Hvis man har købt et produkt, der er noget galt med, er
forretningen altid parat til at råde bod herpå

De fleste mennesker ville godt være medlem af en lokal
forbrugergruppe, hvis det kunne gøres for ca. 100 kr. om året

1978 2002

De væsentligste forskydninger i holdningerne er: 

• mindre villighed til at være med i en lokal forbrugergruppe 
• større accept af småfejl 
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• større tilslutning til tanken om, at forbrugerne skal uddannes til større forbrugerbe-
vidsthed 

• større opslutning omkring forbrugerombudsmanden 
• større enighed i, at forbrugerne bestemmer, hvad der produceres 
• større tilslutning til synspunktet om, produktinformationen på emballagen er blevet 

bedre 
 

Derimod er der ingen væsentlige ændringer sket i holdningen til, at 

• at forretningen skulle være parat til altid at råde bod på fejl (nærmest neutral) 
• at fjernsynets forbrugeroplysning er af ringe værdi (nærmest neutral) 
• at det er let få de oplysninger, man skal bruge om lægehjælp, m.v. (nærmest neutral) 
• at ydelser hos det offentlige hospitalsvæsen og skoler er bedre tilpassede forbruger-

nes krav (nærmest uenig) 
• at det ikke nytter at klage, når sælger har sat en advokat på sagen (nærmest uenig) 
• at det er svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig, hvis et firma afviser en 

klage (nærmest enig) 
 

På samme måde stillede vi en række spørgsmål om indstillingen til officielle klageinstanser. 
Resultaterne fremgår af figur 5.3. 



71 

 

Figur 5.3. Sammenligning af holdningen til officielle klageinstanser i 1978 og 2002.1=’helt 
enig’, 5=’helt uenig’.  

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

De offentlige klageinstanser bør offentliggøre navnene på firmaer,
der er berettigede klager over

De f leste mennesker ved, hvordan man klager til de offentlige
klageinstanser

Der er for mange klageområder, som de offentlige klageinstanser
ikke tager sig af

Man får kun tilstrækkelig viden om de off icielle klageinstanser,
hvis man er medlem af en forbrugerorganisation

Der er for stor afstand mellem de officielle klageinstanser og den
enkelte borger

Selv om man får medhold ved en off iciel klageinstans, er man lige
vidt

Det er kun kværulanter, der klager til de off icielle klageinstanser

Det er for dyrt at klage til de off icielle instanser

De off icielle klageinstanser behander alle ens, uanset hvem eller
hvad klageren er

1978 2002
 

De væsentligste forskydninger i holdningerne er: 

• større skepsis over for officielle klageinstanser 
• større uenighed i, at det kun er kværulanter, der klager til officielle klageinstanser 
• større uenighed i, at de fleste mennesker ved, hvordan man klager til offentlige in-

stanser 
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AFRUNDING 

Denne rapport er en oversigt over hovedresultaterne i undersøgelsen af forbrugernes klagead-
færd og –tilbøjelighed i 2002. Vi har bygget videre på den tidligere undersøgelse fra 1978, 
hvor det har været muligt, men såvel metodisk som analysemæssigt har vi opdateret den tid-
ligere undersøgelse under hensyntagen til de tekniske muligheder, der gives i dag. Således er 
den gennemgående forbrugertypologi baseret på en videreudvikling af den latente klassemo-
del og grundlaget er nu en simultan behandling af tilbøjeligheden til at blive utilfreds og til at 
klage. Resultatet er blevet en mere nuanceret opdeling i fire grupper, som vi har kunnet vali-
dere gennem adfærd og holdninger. Forbrugerpolitisk har denne nuancering interesse ved at 
rette fokus ikke alene mod klager, som reaktion på utilfredshed, men tillige mod kilden til 
utilfredsheden, som ikke alene kan ligge i den leverede vare eller tjenesteydelse, men også vil 
kunne føres tilbage til personlighedstræk hos forbrugeren.  

Det frembragte datamateriale er meget omfattende. Den ledsagende tabelsamling giver kun 
en meget overfladisk fremstilling af de resultater, der rummes. Det vil være muligt at gen-
nemføre en række forskellige mere detaljerede analyser, som vil kunne bidrage yderligere til 
forståelse af det undersøgte fænomen. Dette arbejde vil så vidt muligt blive gennemført i de 
kommende år. 



73 

REFERENCER 

Ajzen, I. (1988), Attitudes, personality, and behavior. Chicago, IL: The Dorsey Press. 

Ajzen, I. & Driver, B. L.  (1991), Prediction of leisure participation from behavioral, normative, and 
control beliefs: An application of the Theory of Planned Behavior, Leisure Sciences, 13, 185-204. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980), Understanding attitudes and predicting behavior. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall. 

Ajzen, I. (1985), From intentions to actions: A theory of planned behaviour. I: J. Kuhl & J. Beckmann 
(Red.) Action control: From cognition to behavior, pp. 11-39. New York: Springer. 

Best, A. & Andreasen, A. R.  (1977), Consumer response to unsatisfactory purchases: A survey of per-
ceiveing defects, voicing complaint, and obtaining redress., Law & Society Review, 11 (Spring), 
701-742. 

Folkes, V. (1984), Consumer reactions to product failure: An attributional approach, Journal of Con-
sumer Research, 10 (4), 398-408. 

Hansen, F. og Ölander, F. (1977), Forbrugerpolitiske holdninger i Danmark. I: H. R. Jensen & F. 
Ölander (red.) Forbrugerproblemer og forbrugerpolitik. Albertslund: Det Danske Forlag. 

Hirschman, A. O. (1970), Exit, voice, and loyalty: Responses to declines in firms, organizations, and 
states. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Kolodinsky, J. (1995), Usefulness of economics in explaining consumer complaints, Journal of Con-
sumer Affairs, 29 (1), 29-54. 

Kolodinsky, J. (1993), Complaints, redress, and subsequent purchases of medical services by dissatis-
fied customers, Journal of Consumer Policy, 16 (2), 193-214. 

Kristensen, P. S. (1980), Forbrugernes ønskede og opnåede resultat af klageforhandling direkte med 
sælgerne. I: B. Dahl & F. Hansen (red.) Forbrugerforskning i Danmark, pp. 157-165. København: 
Samfundslitteratur. 

Kristensen, P. S. (1977), Kritiske forbrugere er også de mest tilfredse forbrugere, Forskningen og Sam-
fundet, 9, 7-8. 

Kristensen, P. S. & Poulsen, C. S. (1979), Utilfredshed med lægeydelser hos patienter der ikke klager, 
Ugeskrift for Læger, 44, 3057-3060. 

Kristensen, P. S. & Wiis, A. J. (1979), Forbrugertilfredshedsundersøgelsen 1978: Metoder og materi-
aler, bind I. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 

Morel, K. P. N., Poiesz, T. B. C. & Wilke, H. A. M.  (1997), Motivation, capacity and opportunity to 
complain: Towards a comprehensive model of consumer complaint behavior. I: M. Brucks & D. J. 
MacInnes (Red.) Advances in Consumer Research, 24., pp. 464-469. Provo, UT: Association for 
Consumer Research. 

Oliver, R. L. (1997), Satisfaction, A behavioral perspective on the consumer (1st ed.). New York: 
McGraw-Hill. 

Perkins, D. (1993), An update of the CS/D & CB bibliography: evolution and revolution, Journal of 
Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, and Complaining Behavior 6, 217-79. 



74 

Perkins, D. (1991), A consumer satisfaction, dissatisfaction, and complaining behavior bibliography: 
1982-1990, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, and Complaining Behavior, 4, 194-
228. 

Poulsen, C. S (1979), A model for measuring consumers' propensity to complain.. I: R.L. & K. Hunt. 
Day (Red.).Fourth Annual Conference on Consumer Satisfaction/Dissatisfaction and Complaining 
Behavior. University of Indiana, Bloomington, Indiana. 

Poulsen, C. S (1981), Latent class analysis of consumers' complaining behavior. I: A. Hösskuldsson et 
al. (Red.) Symposium on Applied Statistics. Copenhagen: DTU. 

Rasch, G. (1960), Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen: Niel-
sen & Lydiche. 

Singh, J. (1991), Industry characteristics and consumer dissatisfaction, Journal of Consumer Affairs, 
25 (1), 19-56. 

Singh, J. & Wilkes, R. E. (1996), When consumers complaI: A path analysis of the key antecedents of 
consumer complaint response estimates, Academy of Marketing Science Journal, 24(4), 350-65. 

Spreng, R. A., MacKenzie, S, B. & Olshavsky, R. W. (1996), A reexamination of the determinants of 
consumer satisfaction, Journal of Marketing, 60 (3), 15-32. 

Vermundt, J. K. & Magdison, J. (2000), Latent Gold. 2.0 ed., Belmont, MA: Statistical Innovations 
Inc. 



 

Bilag 1: Fire typiske klagesager ved Forbrugerklagenævnet 

Nedenfor er skitseret fire typiske klagesager fra Forbrugerklagenævnet. Sagerne afspejler den 
store bredde, der er i nævnet, samt de mest centrale problemstillinger knyttet til et klagefor-
løb. Der er tale om stilistiske fremstillinger og ikke konkrete, faktiske sagsforløb. Af samme 
årsag vil de fire cases ikke nødvendigvis ligge til grund for fremtidige afgørelser i Forbruger-
klagenævnet. 

1. En typisk sag ved Forbrugerklagenævnet om en ukompliceret varetype – klage over 
fodtøj 

En forbruger køber et par moderigtige støvler til en pris af 1.000 kr., og forbrugeren går i 
støvlerne stort set hver eneste dag herefter. 10 måneder efter købet begynder sålerne at flæk-
ke. Forbrugeren kontakter butikken og reklamerer over, hvad forbrugeren opfatter som en fejl 
ved støvlen. Butikken afviser dog reklamationen og udtaler, at der må være tale om en kom-
bination af almindelig slid og forkert brug. Butiksindehaveren peger på forbrugerens moun-
tainbike, der holder parkeret udenfor butikken og siger; ”Ja, så er det jo ikke svært at forstå, 
hvorfor det er gået galt”. 

Forbrugeren bliver forvirret og sur over butikkens holdning, og går igen. Efter at have under-
søgt støvlerne – og mountainbikens pedaler – går forbrugeren dog en uge efter igen ind i bu-
tikken for at insistere på, at støvlerne på grund af revnerne bliver ombyttet til et nyt par. Al-
ternativt kan butikken tage støvlerne retur, mod at give forbrugeren pengene tilbage. Butik-
ken afviser igen forbrugeren.  

Forbrugeren klager herefter til Forbrugerklagenævnet og kræver købet hævet samt hele købe-
summen retur. Af den skriftlige korrespondance fremgår det tydeligt, at parterne ikke kan 
blive enige, så derfor bliver støvlerne besigtiget af nævnets skosagkyndige. Han udtaler, at 
der er tale om en kombination af materiale- og fabrikationsfejl, og at forbrugeren ikke kan 
bebrejdes fejlens opståen. Der er ikke spor efter forkert brug, men det bemærkes dog samti-
dig, at støvlerne er godt brugte, hvilket svarer til forbrugerens oplysning om, at de er blevet 
anvendt næsten hver dag.  

To måneder efter træffer Forbrugerklagenævnet følgende afgørelse:  

Støvlerne har på leveringstidspunktet været behæftet med en væsentlig fejl, og forbrugeren er 
derfor berettiget til at hæve købet. Det vil i princippet sige, at man juridisk set ”stiller uret til-
bage” til lige inden købstidspunktet. Nævnet bemærker dog med henvisning til støvlernes 
slidtilstand, at de næppe ville kunne have været brugt i mere end ganske få måneder herefter 
– uanset fejlen ved sålerne. De er således blevet brugt i den væsentligste del af den forvente-
lige levetid, og forbrugeren er derfor ikke berettiget til at få hele købesummen retur. Nævnet 
fastsætter skønsmæssigt forbrugerens krav til 400 kr. mod returnering af støvlerne, og for-
brugeren får således kun delvist medhold i sit krav.  



 

2. En typisk sag ved Forbrugerklagenævnet om en kompliceret varetype – klage over en 
PC 

En forbruger køber en PC til 10.000 kr. i en nystartet pc-butik. I løbet af de første 2 måneder 
oplever forbrugeren en mængde forskellige funktionssvigt. Forbrugeren kan kun sjældent 
komme igennem på butikkens hotline, og han tropper derfor op i butikken med krav om, at 
fejlen eller fejlene bliver udbedret. 

På butikkens spørgsmål om hvad der er galt, oplyser forbrugeren, at der er tale om flere for-
skellige fejl. Butikken siger hertil, at de ”symptomer”, som forbrugeren beskriver, peger i 
retning af både hardware- og software fejl. Man vil gerne undersøge, om man kan finde fejlen 
eller fejlene, men det kommer nok til at vare 3-4 uger. Denne tidshorisont er forbrugeren 
stærkt utilfreds med, men ekspedienten vil ikke love, at man kan være færdig hurtigere.  

Efter 3 uger kontakter butikken forbrugeren og oplyser, at man ikke kan finde fejl ved hard-
waren eller den software, som butikken selv havde installeret, men at de funktionssvigt, som 
forbrugeren har oplevet, formentlig skyldes, at forbrugeren selv har installeret et spil på 
PC’en.  

Selvom han langtfra er tilfreds med dette svar, får forbrugeren PC’en hjem igen, hvor de 
samme fejl igen viser sig efter kort tid. Han ringer nu til forretningen og klager igen, og kræ-
ver at købet bliver hævet. Da ekspedienten fastholder, at man ikke kunne finde fejl ved hver-
ken hardware eller software, svarer forbrugeren, at han ikke kan acceptere denne løsning. Ef-
ter en ophedet diskussion ender det med, at forbrugeren siger, at han nu vil klage til Forbru-
gerklagenævnet. 

Efter nogle måneders sagsbehandling undersøger Forbrugerklagenævnets computersagkyndi-
ge forbrugerens PC. Den sagkyndige kan både konstatere fejl ved hardware og software, men 
kan også konstatere, at forbrugeren ved installation af et spil har fremprovokeret nogle andre 
fejl. 

Efter et par måneder træffer Forbrugerklagenævnet afgørelse i sagen. Forbrugerens krav om 
ophævelse af købet kan nævnet ikke tage til følge, men nævnet finder dog, at PC’en har været 
mangelfuld ved levering, og at forbrugeren derfor er berettiget til afhjælpning af fejlene in-
denfor 30 dage, eller herefter et forholdsmæssigt afslag på 2.500 kr. For så vidt angår skade-
virkningerne ved, at forbrugeren selv har installeret et spil i PC’en, udtaler nævnet, at forbru-
geren ikke kan kræve, at denne fejl udbedres for butikkens regning. 

3. En typisk sag ved Forbrugerklagenævnet om en kompliceret tjenesteydelse – klage over 
mobiltelefonaftale 

En forbruger har i 3 måneder haft abonnement med et mobiltelefonselskab, men vil gerne 
skifte til et andet selskab, som forbrugeren forventer kan give ham flere økonomiske fordele. 
Forbrugeren ringer derfor til teleselskabet for at opsige sin kontrakt, men da han efter 15 mi-
nutters ventetid kommer igennem til en servicemedarbejder, får han at vide, at abonnementet 
skal opsiges skriftligt. 



 

Forbrugeren skriver herefter en opsigelse til mobiltelefonselskabet, der dog kort tid efter sva-
rer, at forbrugeren ifølge kontrakten er bundet til abonnementet i 6 måneder. Dette bliver for-
brugeren stærkt fortørnet over, men en telefonopringning til Forbrugerstyrelsen giver ham 
den viden, at mobiltelefonselskabet er i sin gode ret til at binde ham til abonnementet de før-
ste 6 måneder. 

Herefter fortsætter forbrugeren med at benyttet sit mobiltelefonabonnement, men får dog 
samtidig oprettet en saldo-max aftale, så han i hvert fald har styr på, hvor meget han ringer 
for. 

To måneder senere får han en regning, der viser, at der er ringet for henholdsvis 478 og 511 
kr. de to følgende måneder – uagtet at det ifølge hans saldo-max aftale alene skulle være mu-
ligt at ringe for 400 kr. pr. måned.  

Da forbrugeren henvender sig herom til teleselskabet, får han at vide, at de har haft nogle 
tekniske vanskeligheder, der kan have betydet, at et mindre overforbrug – trods saldo-max af-
taler – har været muligt. Servicemedarbejderen oplyser dog, at det er forbrugerens eget an-
svar at undersøge, at han holder sig indenfor det aftalte. Det oplyses videre, at forbrugeren 
nemt kunne have undersøgt sit til enhver tid gældende saldoforbrug på selskabets hjemme-
side. Forbrugeren siger hertil, at de gange, han har forsøgt at logge sig på, har hjemmesiden 
enten været brudt ned, eller også er han blevet nægtet adgang. Servicemedarbejderen afslutter 
samtalen med en bemærkning om, at det er et selvstændigt IT-firma, der driver teleselskabets 
hjemmeside, og at det derfor ikke er selskabets problem. 

Da forbrugeren ikke ønsker at betale regningen eller i hvert fald ikke det beløb, der ligger ud-
over saldo-max aftalen, og da selskabet insisterer på, at forbrugeren hæfter for hele beløbet, 
beslutter han sig for at klage til Forbrugerklagenævnet. 

Forbrugerklagenævnet modtager i forvejen mange klager på netop dette område, idet det er 
præget af mange nye aktører på markedet, og idet de anvendte standardkontrakter oftest er 
meget komplicerede. Efter nogle måneders sagsbehandling træffer Forbrugerklagenævnet af-
gørelse i sagen. Da selskabet har erkendt, at der har været tekniske problemer med saldo-max 
ordningen, bør forbrugeren fritages for den del af regningsbeløbet, der ligger ud over det afta-
le maksimumbeløb. Nævnet tilføjer, at forbrugeren i det konkrete tilfælde ikke burde have 
indset, at hans forbrug gik over, hvad der var aftalt som saldo-max, idet overskridelsen var 
relativt beskeden. Det tilføjes endvidere, at forbrugeren ikke har haft tilstrækkelige mulighe-
der for på egen hånd at undersøge sit løbende forbrug på selskabets hjemmeside.       

4. En typisk sag ved Forbrugerklagenævnet om en tjenesteydelse (flytning) – sagen afvises 

En forbruger finder i den gule fagbog en flyttemand, som han derefter kontakter telefonisk. 
Forbrugeren og flyttemanden aftaler, hvad der skal flyttes, og selvom flyttemanden først er 
usikker på, hvor meget han egentlig vil have som betaling – hvilket også forvirrer forbruge-
ren noget – siger han, at forbrugeren kan få flytningen til en særpris på 4.000 kr., hvis flyt-
ningen kan gennemføres meget tidligt om morgenen. Den er forbrugeren helt med på. Han 



 

har egentlig godt hørt, at man bør få den slags ”ned på papir”, men flyttemanden virker tro-
værdig, og forbrugeren vil helst ikke lyde mistænksom.  

Da flytningen er gennemført, får forbrugeren et girokort, som skal betales inden 8 dage. Da 
flyttemanden er kørt igen, bemærker forbrugeren, at der på girokortet står; ”Pris: 5.000 kr.” 

Dette kommer som en stor overraskelse for forbrugeren, der bestemt mente, at han havde 
hørt, at prisen var 4.000 kr. Han forsøger derfor at ringe til flyttemanden, men forgæves, og 
først efter 5 dage lykkes det ham at få kontakt til flyttemanden. Denne har lidt svært ved at 
huske detaljerne, men han kan dog helt bestemt huske, at han oplyste, at det samlede beløb 
ville blive 5.000 kr., fordi som han siger; ”Særprisen gælder under alle omstændigheder kun 
på hverdage, og det her var jo på en lørdag”.  

Dette er forbrugeren ikke tilfreds med, men da flyttemanden står fast sin version af aftalen, 
siger forbrugeren, at han i så fald vil klage til Forbrugerklagenævnet. 

Forbrugerklagenævnet behandler alene sagerne skriftligt, og man kan således ikke afgive 
vidneforklaring for nævnet. Sagsbehandlingen består derfor af udveksling af skriftlige ind-
læg, indtil Forbrugerklagenævnets sekretariat, Forbrugerstyrelsen, finder, at sagen er til-
strækkeligt oplyst. 

Under sagsbehandlingen oplyser forbrugeren, at han alene fik at vide, at prisen ville være på 
4.000 kr. og at han derfor gik ud fra, at dette omfattede alt. Flyttemanden fastholder i sine 
indlæg, at han oplyste, at prisen ville blive i alt 5.000 kr.  

I denne situation kan Forbrugerklagenævnet ikke træffe afgørelse i sagen, idet man på grund 
af den manglende vidneafhøring ikke har mulighed for at skønne, hvem af parterne, der har 
(mest) ret. Sagen vil derfor blive afvist som såkaldt bevisuegnet. Forbrugeren er ikke i stand 
til at fremskaffe et bevis, der kan underbygge hans forklaring pga. den mundtlige aftale, og 
kommer nok derfor til at betragte det som nogle dyre lærepenge, der skal minde ham om, at 
man altid skal huske at få aftaler på skrift.  

Sagen afvises herefter som bevisuegnet, og forbrugeren får således ikke medhold i sin klage 
mod flyttemanden. I dette tilfælde vil forbrugeren være tvunget til enten at betale alle 5000 
kr. eller at indbringe sagen for domstolene, hvor der er mulighed for vidneførsel under straf-
ansvar. Det sker dog kun sjældent, at forbrugeren går til domstolene i sager om et så for-
holdsvist begrænset beløb som her. 

Figuren giver en skematisk oversigt over klagesituationernes opbygning og variationsmulig-
heder. 

 
 



 

Oversættelse af de fire klagetilfælde til eksperimentelle situationer 

 

Situations-
beskrivelse

Grad af 
(primær) 

tilfredshed/
utilfredshed

Q1

Henvendelse
til butikken?

Hvorfor ikke?
Q3

STOP

Ønske at 
opnå?

Q4

Butikkens 
reaktion på 

klagen
B_r_1..n

Eksperimentel 
variation

ReaktionReaktion

Grad af 
(sekundær) 
tilfredshed/
utilfredshed

F_r_1..n
Positiv

diskonfirmation Negativ
diskonfirmation

Pos. W-o-M
Q8

Loyalitet/Exit
Q9

Gå videre
med sagen

Q5

Hvordan?
Q6

Eksperi-
mentel 

variation

Hvorfor ikke?
Q7

Neg. W-o-M
Q8

Loyalty/Exit
Q9

STOP

Nej Ja

Neg. W-o-M
Q8

Loyalty/Exit
Q9

STOP  

 

Til eksempel kan klagesituationen vedrørende fodtøj anvendes. Her varieres prisen og den 
tid, der går, før fejlen konstateres, over respondenter. Hvis vi for eksempel arbejder med 3 



 

prisniveauer og 2 tidsperioder, vil der være 6 mulige grader af oplevet omkostning.  Det er 
helt tilfældigt, hvilken af de 6 muligheder en given respondent præsenteres for. 

Når scenariet er ridset op i telefonen, bliver respondenten spurgt, om vedkommende vil for-
følge sagen. Hvis det er tilfældet spørges respondenten om, hvad vedkommendes første reak-
tion vil være. Her kunne man forestille sig: henvendelse i butikken, holde op med at handle i 
butikken, fortælle det til venner/bekendte, henvende sig til klagenævn.  Hvis henvendelse i 
butikken vælges, præsenteres respondenten for en butiksreaktion.  

Butiksreaktionen repræsenterer den oplevede benefit for respondenten.  Butiksreaktionen va-
rieres over respondenter og er sammensat af op til 3 komponenter. De 3 komponenter er 
kompensation, sagsbehandlingstid og undskyldning. Kompensation har 3 niveauer, mens de 
øvrige komponenter har 2 niveauer. Det giver i alt 12 mulige butiksreaktioner. Den butiksre-
aktion, som en given respondent præsenteres for vælges tilfældigt blandt de 12 mulige.  

Dernæst bedes respondenten evaluere butiksreaktionen på  

• tilfredshed med behandlingen 

• om man har lyst til at købe noget igen i butikken 

• om man vil fortælle om det til venner og bekendte som en positiv oplevelse. 

Endelig spørges respondenten om, hvorvidt vedkommende vil forfølge sagen yderligere. Her 
er der de samme muligheder som ved beskrivelse af første reaktion, men her er der mulighed 
for, at man vil gøre flere ting. 



 

 

Situation G: Køb af støvler 
Situations- 
beskrivelse 

Du har købt et par praktiske støvler i $STED$. Støvlerne kostede $PRIS $kr. Du er 
rigtig glad for dem og bruger dem næsten hver dag, men efter $PERIODE$ begynder 
sålen at flække.  
Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med 
købet af disse støvler? 

Eksperimental vari-
ation 

INDKØBSSTED 
et lavprisvarehus 
en skoforretning 

PRIS 
600 
1000 
1400 

PERIODE  
4 mdr. 
8 mdr. 
12 mdr. 

Respondentens re-
aktion 

Ville du henvende dig til forretningen, hvor du har købt støvlerne, med 
problemet? 

Eksperimental vari-
ation i leverandø-
rens reaktion, be-
tinget af henvendel-
se 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, men svarer, at med den brug er det ikke 
så mærkeligt og fralægger sig ansvaret 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og undskylder det skete, men mener 
ikke de kan gøre mere 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 25% 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 50%. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 75%. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at give dig pengene tilbage. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at erstatte med et par nye af 

samme slags. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at erstatte med et par nye til 

samme pris efter dit eget valg. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at betale en reparation af 

støvlerne. 
Respondentens re-
aktion, betinget af 
negativ diskonfir-
mation 

- Ville du foretage dig yderligere i sagen? 
- Ville du omtale oplevelsen for dine venner og bekendte med henblik på at anbefa-

le eller fraråde dem at handle i forretningen?  
- Ville du handle i den pågældende forretning igen? 

 

 



 

 

Situation H: Køb af PC 
Situations- 
beskrivelse 

Du har købt personlig computer, PC, hos en $STED$. PC'en koster $PRIS$kr. Efter at 
have installeret forskellige programmer, herunder en piratkopi af et spil, oplever du, at 
maskinen jævnligt "låser", så den må startes op igen. 
Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med købet af denne PC? 

Eksperimental vari-
ation 

INDKØBSSTED 
nystartet PC-butik 
autoriseret PC forhandler 

PRIS 
8.000 
10.000 
12.000 

Respondentens re-
aktion 

Ville du henvende dig til forretningen, hvor du har købt computeren, med 
problemet? 

Eksperimental vari-
ation i leverandø-
rens reaktion, be-
tinget af henvendel-
se 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, men svarer, at når du installere ulovligt 
software er det ikke så mærkeligt og fralægger sig ansvaret. 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og undskylder det skete, men mener 
ikke de kan gøre mere. 

• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 500 kr. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 1000 kr.
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 2000 kr.
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at lade købet gå tilbage. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at erstatte med en anden PC 

af samme slags. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at erstatte med en anden PC 

tilsamme pris efter dit eget valg. 
• Butikken kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at betale en reparation af 

PC'en. 
Respondentens re-
aktion, betinget af 
negativ diskonfir-
mation 

- Ville du foretage dig yderligere i sagen? 
- Ville du omtale oplevelsen for dine venner og bekendte med henblik på at 
- anbefale eller fraråde dem at handle i forretningen? 
- Ville du handle i den pågældende forretning igen? 

 

 



 

 

Situation I: Teleabonnement med max-saldo. 
Situations- 
beskrivelse 

Du har abonnement på mobiltelefoni hos $STED$, hvor du har været kunde i $PERI-
ODE$. For at holde styr på dit telefoniforbrug har du netop lavet en saldo-max aftale, 
der sikrer, at forbruget højst kan blive kr. 400 pr. måned. Efter en måned får du en 
regning på kr. $PRIS  $, altså noget højere end det aftalte maximum. 
Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med 
købet af denne regning? 

Eksperimental vari-
ation 

INDKOBSSTED 
TDC Mobil 
Sonofon 
Debitel 

PRIS 
450 
500 
600 

PERIODE 
3 mdr. 
1 år. 
2 år 

Respondentens re-
aktion 

Ville du henvende dig til teleselskabet med problemet? 
 

Eksperimental vari-
ation i leverandø-
rens reaktion, be-
tinget af henvendel-
se 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed, men peger på, at det er forbruge-
rens eget ansvar at holde øje med forbruget og fralægger sig ansvaret. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed og beklager det skete, men mener 
ikke de kan gøre mere. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
25% af overforbruget. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
50% af overforbruget. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
75% af overforbruget. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at eftergive dig hele 
overforbruget. 

• Teleselskabet kan godt forstå din utilfredshed og tilbyder og tilbyder at eftergive 
dig hele overforbruget samt 100 kr. i taletid i næste måned, som undskyldning for 
den ulejlighed, du har haft. 

Respondentens re-
aktion, betinget af 
negativ diskonfir-
mation 

- Ville du foretage dig yderligere i sagen? 
- Ville du omtale oplevelsen for dine venner og bekendte med henblik på at anbefa-

le eller fraråde dem at handle med teleselskabet? 
- Ville du fortsat være kunde hos det pågældende teleselskab? 

 

 



 

 

Situation J: Flyttemand 
Situations- 
beskrivelse 

Du står og skal flytte og finder en flyttemand i den gule fagbog, som du ringer til. I 
aftaler, at flytningen kan gøres for en særpris af  4.000 kr., hvis flytningen kan gen-
nemføres meget tidligt om morgenen. Det er du helt med på. Du ved egentlig godt, at 
man bør fÅ den slags "ned på papir", men flyttemanden virker troværdig, og du vil 
helst ikke lyde mistænksom. Et par dage efter flytningen modtager du et girokort på 
$PRIS    $, altså $DIFF $kr. mere end det du forventede. 
Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne behandling? 

Eksperimental vari-
ation 

PRISER 
5000 
6000 
7000 

Respondentens re-
aktion 

Ville du henvende dig til flyttemanden med problemet? 

Eksperimental vari-
ation i leverandø-
rens reaktion, be-
tinget af henvendel-
se 

• Flyttemanden kan ikke forstå din utilfredshed, da regningen efter hans opfattelse 
lyder på det aftalte beløb. Han fastholder derfor regningen. 

• Flyttemanden kan godt forstå din utilfredshed, og beklager misforståelsen, men 
mener ikke han kan gøre mere. Han fastholder derfor regningen. 

• Flyttemanden kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
25% af forskelsbeløbet. 

• Flyttemanden kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
50% af forskelsbeløbet. 

• Flyttemanden kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder et afslag i prisen på 
75% af forskelsbeløbet. 

• Flyttemanden kan godt forstå din utilfredshed, og tilbyder at give dig flytningen 
til den pris, du mener, I aftalte. 

• Flyttemanden mener ikke at kunne huske at I aftalte en anden pris, og beder dig 
dokumentere din påstand. Det kan du desværre ikke, og han fastholder derfor sin 
pris. 

• Flyttemanden mener ikke at kunne huske at I aftalte en anden pris, men tilføjer, at 
en evt. særpris under alle omstændigheder ikke gælder på en lørdag, hvor flytnin-
gen fandt sted. Han fastholder derfor sin pris og beder dig indbetale beløbet inden 
8 dage. 

Respondentens re-
aktion, betinget af 
negativ diskonfir-
mation 

- Ville du foretage dig yderligere i sagen? 
- Ville du omtale oplevelsen for dine venner og bekendte med henblik på at anbefa-

le eller fraråde dem at benytte flyttemanden? 
- Ville du handle i den pågældende forretning igen? 

 

 

 



 

Bilag 2: Det postale skema 

© Udarbejdet af en
projektgruppe ved

MAPP Centret,
Handelshøjskolen i Århus  



 

Om udfyldelsen af spørgeskemaet.

Sådan gør du ...

I de fleste tilfælde er der en kort instruktion inden selve spørgsmålet. Læs instruktionen og spørgsmålet
omhyggeligt, inden du starter på at svare.

Under hvert spørgsmål
er anført om du skal sætte
ét eller flere X’er.
Se eksemplet til højre:

I flere af spørgsmålene er der anført en skala til svarene. Find det svar på skalaen, som passer bedst med din
opfattelse. Husk, der er ingen rigtige eller forkerte svar! Vi vil gerne vide, hvad du mener på hver enkelt spørgsmål.

Eksempel:

Hvis du skriver forkert ...

Hvis du skriver forkert og ønsker at rette svaret, streges det forkerte svar ud og det rigtige svar anføres så tydeligt,
at vi kan se, hvad du mener, er det rigtige svar. Der kan være spørgsmål, som du enten ikke kan eller vil svare på. 
Det er selvfølgelig i orden. Vi ønsker blot, at du besvarer så mange som muligt på en ærlig måde.

Når du er færdig ...

Når du har udfyldt spørgeskemaet, lægges det i den frankerede svarkuvert og sendes til XXXX
XXXXXXXXXXX.

Bemærk.

På den sidste side kan du i nederste højre hjørne finde et rubrik, hvori der er stemplet et 4-cifret tal. Dette tal
anvendes af XXX XXXXXXXXXX, til at binde dit svar fra spørgeskemaet her, sammen med de svar, du gav ved 
telefoninterviewet og intet andet. XXXXXXXXXXX garanterer din anonymitet.

På forhånd tak for hjælpen.

I hvor høj grad er du enig eller uenig i hver af disse udsagn?

Det letter min frustration over et utilfredsstillende produkt, hvis
jeg klager

I det store og hele er jeg godt tilfreds med de varer, jeg kan købe
i butikkerne i dag
Der er alt for meget snak om forbrugerproblemer. du er
ivirkeligheden slet ikke så store

Helt
enig

Nærmest
enig

Hverken
enig

 eller 
uenig

  Nærmest
uenig

Helt
uenig

Sæt ét X i hver linie

Hvem skal betale det, det koster, hvis forbruger-
klagenævnet beder sagkyndige om at udtale sig i
sagen?  (Sæt ét X)

Den forbruger, der klager
Halvdelen til hver part
Der, der klages over
Forbrugerklagenævnet
Den, der taber sagen
Ved ikke

 



 

Har du 
eller 

nogen i 
din 

husstand 
købt eller 
modtaget

denne 
vare eller 
ydelse 

inden for 
det sidste 

par år?

Har du/I 
oplevet 

utilfreds-
hed med 
denne 

vare eller 
ydelse?

Henvend-
te du/I 

dig/jer til 
forret-
ningen 
eller 

leveran-
døren 

med din 
utilfreds-

hed?

Fik du/I 
en 

utilfreds-
stillende 
løsning 

på proble-
met ved 

din 
henven-
delse?

Gik du/I 
videre 
med 

sagen til 
forbruger-

klage-
nævn, 
anke-
nævn, 
el.ln.?

Er sagen 
uafsluttet 
på nuvæ-

rende 
tids-

punkt?

Blev den 
afsluttet 
med helt 

eller 
delvist 

medhold 
til dig/jer?

Instruktion:
I dette skema har vi anført en række varer eller 
ydelser fra private virksomheder. For hver af disse 
bedes du besvare spørgsmålene 1-7. Først 
besvarer du spørgsmål 1. Sæt X ud for alle de 
varer eller ydelser, som du eller nogen i din 
husstand har købt eller fået leveret inden for det 
sidste par år. For alle de varer eller ydelser, du har 
afkrydset, svares på spørgsmål 2 om utilfredshed, 
hvor du igen afkrydser de tilfælde, hvor du/I har 
oplevet en grad af utilfredshed. Dernæst fortsættes 
med spørgsmål 3, som besvares for alle tilfælde af 
utilfredshed, og således fortsætter du, indtil du er 
nået helt til højre i skemaet ved spørgsmål 7. 

Bemærk: Der kan sættes flere X i hver linie.

3 4 5 61 2 7

Sæt kun X, når du kan svare Ja til spørgsmålet.

Håndværksreparation af hus o.l.

Privat hjemmehjælp/hjemmeservice

Køb af hus/lejlighed

Køb af bil

Leje af bolig

Køb af EDB hard- og/eller software

Fødevarer

Møbler og tæpper

Beklædning, sko, mv.

Køb af radio/tv/video

Køb af husholdningsmaskiner

Reparation af radio

Reparation af EDB hardware

Reparation af bil

Reparation af husholdningsmaskiner

Forsikring

Telefon

Advokat

Revisor

Ferierejser

Transport og flytning

Postordresalg

Vask og rensning

Dyrlæge

Tandlæge

Privat hospital
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Har du/I 
benyttet 
denne 
ydelse 
eller 

institution 
inden for 

det sidste 
par år?

Har du/I 
oplevet 

utilfreds-
hed med 

denne 
ydelse 
eller 

institution
?

Henvend-
te du/I 

dig/jer til 
det 

offentlige 
kontor 
eller 

institution 
med 

din/jeres 
utilfreds-

hed?

Fik du/I 
en 

utilfreds-
stillende 
løsning 

på proble-
met ved 

din 
henven-
delse?

Gik du/I 
videre 
med 

sagen til 
klage-
nævn, 
anke-
nævn, 
el.ln.?

Er sagen 
uafsluttet 
på nuvæ-

rende 
tids-

punkt?

Blev den 
afsluttet 
med helt 

eller 
delvist 

medhold 
til dig/jer?

Instruktion:
I dette skema har vi anført en række ydelser fra 
offentlige institutioner. For hver af disse bedes du 
besvare spørgsmålene 1-7. Først besvarer du 
spørgsmål 1. Sæt X ud for alle de ydelser eller 
institutioner, som du eller nogen i din husstand har 
benyttet eller været i kontakt med inden for det 
sidste par år. For alle de ydelser eller institutioner, 
du har afkrydset, svares på spørgsmål 2 om 
utilfredshed, hvor du igen afkrydser de tilfælde, 
hvor du/I har oplevet en grad af utilfredshed. 
Dernæst fortsættes med spørgsmål 3, som besva-
res for alle tilfælde af utilfredshed, og således fort-
sætter du, indtil du er nået helt til højre i skemaet 
ved spørgsmål 7. 

Bemærk: Der kan sættes flere X i hver linie.

3 4 5 61 2 7

Sæt kun X, når du kan svare Ja til spørgsmålet.

Dagpleje/børnehave/vuggestue

Skoletandpleje

Lægevagten

Offentligt sygehus/hospital

Praktiserende læge

Speciallæge

Folkeskolen

Gymnasium/hf

Højere læreanstalt

Kommunal hjemmehjælp

Plejehjem/ældrecenter

Bibliotek

Museum

Postomdeling

Regional busdrift/S-tog

Fjerntog (DSB)

Statens Uddannelsesstøtte

Domstole

Skatteforvaltningen

Socialforvaltningen

Politi

Arbejdsformidlingen

Parkeringsvagter

El-, gas, vand- og varme
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Byggeriets Ankenævn

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Ankenævnet for Forsikring

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerombudsmanden

Beklædningsankenævnet

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet for Hulrumsisolering

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Køreundervisning

Pengeinstitutankenævnet

Realkreditankenævnet

Patientklagenævnet

Introduktion til klagesituationerne A-F:
På de følgende 3 sider har vi beskrevet 6 tænkte situationer, som man som forbruger kan komme ud for. Det drejer sig
om nogle dagligdags tilfælde af varer, som lider af en eller anden mangel. I hver situation skal du prøve at lade som om, du
var udsat for den pågældende oplevelse. Vi vil gerne vide, hvordan du ville opleve situationen, og hvordan du kunne
forestille dig, at du ville reagere.

Prøv at svare så realistisk som muligt.

Instruktion:
I dette skema har vi opstillet en række klagenævn og klageinstitutioner. For 
hver af disse bedes du besvare spørgsmålene 1-4. Først besvares spørgsmål 
1. Sæt X ud for hvert af de klagenævn eller institutioner, som du har hørt om. 
Dernæst fortsættes til spørgsmål 2, hvor der sættes X for alle nævn og 
institutioner, som du mener at vide, hvad de bekæftiger sig med. Således 
fortsættes, indtil alle fire spørgsmål er besvaret for alle nævn og  institutioner.

Bemærk: Der kan sættes flere X i hver linie.
Har du hørt om 

dette 
klagenævn før?

Ved du, hvilken 
typer sager, 
dette nævn 
tager sig af?

Har du 
nogensinde 

rettet 
henvendelse til 
dette nævn?

Sæt kun X, når du kan svare Ja til spørgsmålet.

1 2 3
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Ville du klage til forretningen, hvor du har købt sokkerne?

Situation A
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har købt tre par sokker, der er mærket "2. sortering". Du konstaterer efter en måneds forløb, at der er hul på hælen af de to af 
parrene, selv om hvert af parrene har været benyttet i mindre end en uge.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste situationGå videre til næste situation

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Du ikke klager til forretningen: 

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forretning?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Hvis du klager til forretningen, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forretningen og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 

Ville du klage til forretningen, hvor du har købt tæppet?

Situation B
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har for ca. et halvt år siden købt et tæppe med gummibelægning på bagsiden og selv lagt det på gulvet. Du opdager nu, at 
gummibelægningen klæber fast i gulvet.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste situationGå videre til næste situation

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Hvis du ikke klager til forretningen: Hvis du klager til forretningen, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forretningen og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forretning?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?
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Ville du klage til forhandleren, hvor du har købt køleskabet?

Situation C
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har købt et nyt køleskab hos en forhandler, som kommer og stiller det op. Efter monteringen opdager du en ca. 5 cm lang ridse i 
lakken på køleskabets frontdør.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste situationGå videre til næste situation

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forhandler?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forhandler?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
hos den pågældende  forhandler?

Hvis du klager til  forhandleren, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forhandleren og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 

Hvis du ikke klager til forhandleren: 

Ville du klage til forretningen, hvor du har købt trøjen og bukserne?

Situation D
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har i en forretning købt en sort billig trøje og et par billige bukser, som du har til hensigt at bruge sammen. Da du har trøjen og 
bukserne på første gang, viser det sig, at trøjen smitter kraftigt af på bukserne.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste situationGå videre til næste situation

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forretning?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Hvis du ikke klager til forretningen: Hvis du klager til forretningen, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forretningen og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 
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Ville du klage til forretningen, hvor du har købt reolen?

Situation F
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har under udsalg købt en nedsat bogreol. Forretningen bringer reolen ud til dig, men stiller den ikke op. Da du om aftenen selv 
går i gang med at stille reolen op, opdager du flere store skrammer i træværket, som du ikke var opmærksom på i forretningen.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste spørgsmålGå videre til næste spørgsmål

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forretning?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Hvis du ikke klager til forretningen: Hvis du klager til forretningen, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forretningen og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 

Ville du klage til forretningen, hvor du har købt glasset med honning?

Situation E
Forestil dig, at du står i følgende situation:
Du har i en forretning købt et glas, der er mærket "ægte bihonning". Glasset er korrekt mærket i alle henseender, men du mener 
imidlertid ikke, at honningen smager som ægte bihonning.

Hvor tilfreds eller måske snarere utilfreds ville du være med denne situation?

Gå videre til næste situationGå videre til næste situation

Nærmest ligeglad Lidt utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ja Nej

Du  får ikke en tilfredsstillende
løsning:

Du får en tilfredsstillende 
løsning:

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Ville du klage til anden instans?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du fortsat handle i den
pågældende forretning?

Ville du fortælle om  situationen
til venner og bekendte?

Ja Nej

Ville du holde op med at handle
i den pågældende forretning?

Hvis du ikke klager til forretningen: Hvis du klager til forretningen, så forestil dig hver af følgende to reaktioner fra 
forretningen og beskriv, hvad du mener, du vil gøre i begge tilfælde: 
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Forbrugerrådet varetager mine interesser som forbruger på en
utilstrækkelig måde

De officielle klageinstanser bør offentliggøre navnene på firmaer,
der er berettigede klager over

Virksomhederne ved bedre end offentlige organer, hvilke behov
forbrugerne har

De oplysninger, man finder på varernes emballage er blevet
meget bedre de sidste år

Jeg tøver ofte, når jeg ved, at jeg burde returnere en
utilfredsstillende vare til butikken

Hvis et firma afviser en klage, er det svært at finde ud af, hvor
man skal henvende sig

Ved at klage kan jeg forhindre at andre oplever samme skuffelse

Når sælgeren har fået en advokat på sagen, nytter det ikke at
klage til de officielle klageinstanser

Hvis en vare har været billig, vil jeg normalt ikke gøre vrøvl over
den, selv om jeg er utilfreds

Tjenester og ydelser som hospitalsvæsen og skoler, der udbydes
af det offentlige er bedre tilpasset forbrugernes krav end de
varer, de private virksomheder sælger

Jeg klager ofte, hvis jeg er utilfreds med en service eller et
produkt, fordi jeg føler det er min pligt

Det er forbrugeren, der bestemmer, hvad der produceres i
samfundet

De fleste mennesker ved, hvordan man klager til de officielle
klageinstanser

Det er let at få de oplysninger, man skal bruge om lægehjælp,
uddannelsesmuligheder, sociale ydelser, skattespørgsmål m. v.

Jeg bryder  mig ikke om folk der klager til butikker, for det er som
regel uberettiget

Der er for mange klageområder, som de officielle klageinstanser
ikke tager sig af

På denne og næste side er anført en række udsagn om forskellige forbrugerforhold. For hvert udsagn bedes du angive,
hvor enig eller uenig, du er i udsagnet. Husk, der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er din mening, vi vil have.

Det letter min frustration over et utilfredsstillende produkt, hvis
jeg klager

I det store og hele er jeg godt tilfreds med de varer, jeg kan købe
i butikkerne i dag

Der er alt for meget snak om forbrugerproblemer. du er i
virkeligheden slet ikke så store

Helt
enig

Nær-
mest
enig

Hverken
enig

 eller
uenig

Nær-
mest
uenig  

Helt
uenigSæt ét X for hvert udsagn
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Fortsat fra forrige side ....

I hvor høj grad er du enig eller uenig i hver af disse udsagn?

På offentlige kontorer må man som borger altid behandles
fejlfrit

Jeg er formentlig mere tilbøjelig til at returnere en
utilfredsstillende vare end de fleste andre

Man får kun tilstrækkelig viden om de officielle klageinstanser
hvis man er medlem af en forbrugerorganisation

Folk må regne med at man af og til får købt noget, der ikke helt
lever op til forventningerne, så der er ikke grund til at klage

Det irriterer mig en del, hvis ikke jeg klager over et
utilfredsstillende produkt

Der er for stor afstand mellem de officielle klageinstanser og
den enkelte forbruger

Selv om man får medhold ved en officiel klageinstans er man
lige vidt 

Forbrugeren bør uddannes til at indtage en mere bevidst og
kritisk holdning over for de varer og ydelser, der sælges

Fjernsynets forbrugeroplysning er af ringe værdi for mig

Så snart en forretning har solgt et produkt, glemmer de alt om
køberen

Det er kun kværulanter, der klager til de officielle klageinstanser

Forbrugerombudsmanden bør have flere penge stillet til sin
rådighed fra staten, så han kan forøge sin aktivitet

De fleste virksomheder bekymrer sig ikke om forbrugeren

Det er for dyrt at klage til de officielle instanser

Forbrugeren bør uddannes til at indtage en mere bevidst og
kritisk holdning over for den måde varer og ydelser sælges på

Småfejl ved betjening skal man ikke klage over

Virksomheder står fuldt og helt bag deres produkter og
tilhørende garantier

Ved at klage over utilfredsstillende produkter, bliver kvaliteten
på langt sigt forbedret

Hvis man har købt et produkt, der er noget galt med, er
forretningen altid parat til at råde bod herpå

De fleste mennesker ville godt være medlem af en lokal
forbrugergruppe, hvis det kunne gøres for ca. 100 kr. om året
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Helt
enig

Nær-
mest
enig

Hverken
enig

 eller
uenig

Nær-
mest
uenig  

Helt
uenigSæt ét X for hvert udsagn

De officielle klageinstanser behandler alle ens, uanset hvem eller
hvad klageren er

 



 

Jeg synes Internettet er et oplagt sted at give
udtryk for sin utilfredshed med et firma

Det er helt i orden at offentliggøre navne på
virksomheder, der ikke overholder påbud fra 
offentlige myndigheder

Hvis en virksomhed ikke følge en afgørelse fra
et klagenævn, bør den "hænges ud" på Internettet

Jeg kunne godt finde på at lave en "hadeside"
mod et firma på Internettet

Der burde være nogle flere private ankenævn

Der er for få brancher, som har oprettet egne
klagenævn

Når en vare eller ydelse overgår mine
forventninger roser jeg gerne
forretningen eller leverandøren

Jeg føler mig ofte vildledt af misvisende
reklamer

Reklamer har fået mig til at købe varer, som
jeg egentlig ikke havde brug for

Jeg er ofte ude for, at en vare ikke har været
til at skaffe

Jeg er undertiden ude for, at et produkt viser
sig at være farligt at bruge

Helt
enig

Nær-
mest
enig

Hverken
enig

 eller
uenig

Nær-
mest
uenig  

Helt
uenig

Fortsat fra forrige side ....

I hvor høj grad er du enig eller uenig i hver af disse udsagn?

9

Sæt ét X for hvert udsagn

 



 

Er du medlem af en brugsforening?
(F.eks. FDB eller lokalbrugs)

Ja
Nej

Er du medlem af nogen anden forbrugerorganisation?
(lokal forbrugergruppe eller lignende)

Ja
Nej

Har du nogensinde skrevet et læserbrev til en avis
eller lignende?

Ja
Nej

Har du nogensinde taget ordet ved et beboermøde,
foreningsmøde, skolemøde eller lignende?

Ja
Nej

Er du medlem af et politisk parti?

Ja
Nej
Ønsker ikke at oplyse

Hvis du ønsker at klage over en vare eller ydelse,
som du ikke er helt tilfreds med. Hvordan vil du da
helst fremføre din klage, hvis du selv kan vælge?

Telefonisk
Pr. brev
Personlig henvendelse
Ved ikke
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