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Projektets baggrund 
En opgørelse af indkomne klager til danske klagenævn viser totalt set en stigende udvik-
ling i perioden 1978-99, jf. Forbrugerstyrelsens årsberetning 2000. Fortolkningen heraf er 
imidlertid ikke éntydig. Både den øgede hyppighed af klager og fald i aggregerede til-
fredshedsindeks er ganske vist blevet tolket som udtryk for et kvalitetsfald, men sammen-
hængen mellem klager, utilfredshed og kvalitet er ikke nødvendigvis den samme i dag 
som for år tilbage. Der er f.eks. sket forbedringer i klageadgangen via klagenævn ligesom 
selve holdningen til det at klage kan være undergået betydelige forandringer. 
 
I en undersøgelse af forbrugerklager fra 1978, finansieret af SSF, påvistes det, at forskelle 
i klagehyppighed ikke nødvendigvis afspejler tilsvarende forskelle i varers og ydelsers 
kvalitet eller i oplevet utilfredshed:  
− Forekomsten af utilfredshed fandtes at variere med varigheden af køberens skolegang. 

 (Kristensen 1980b). 
− Hyppigheden af tilfælde, hvor oplevet utilfredshed førte til klage, blev vist at variere 

med varens eller ydelsens karakter (Kristensen 1980a) med lægeydelser som et eks-
tremt eksempel (Kristensen og Poulsen 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 (1980c). 

− Hyppigheden af klager fandtes at være højest hos de personer, der også hyppigst angi-
ver at være blevet usædvanlig tilfreds med en vare eller ydelse. (Kristensen 1979). 

 
Man kan derfor ikke umiddelbart slutte fra en iagttagelse af et forøget eller formindsket 
antal klager over eksempelvis lægeydelser til, at der er sket en tilsvarende ændring i kvali-
tetsniveauet af lægeydelser. En stigning i antallet af klager vil udmærket kunne iagttages 
samtidigt med, at der er sket en forhøjelse af kvalitetsniveauet, såfremt denne stigning er 
sket samtidigt med en stigning i patienternes tilbøjelighed til at tage stilling til kvaliteten 
af en ydelse.  
 

Projektets teoretiske ramme. 
Undersøgelsen af forbrugernes klageadfærd tager udgangspunkt i den forbrugeradfærds-
model, der i litteraturen kaldes Expectancy Disconfirmation model, Oliver (1997). Grund-
laget for modellen blev skabt netop i slutningen af ’70erne, hvor bl.a. Hansen og Ölander 
(1977), var medvirkende til teoriudviklingen, som er siden raffineret og videreudviklet. 
 
Ifølge denne model er forbrugerens tilfredshed/utilfredshed med et produkt eller tjeneste-
ydelse en del af efterkøbsvurderingen. Afgørende for, om der opstår en tilstand af tilfreds-
hed eller utilfredshed er tilstedeværelsen af et gab mellem forbrugerens oplevede resultat 
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og de forventninger, som forbrugeren på købstidspunktet havde til produk-
tet/servicen. Er dette gab positiv, fordi oplevelsen af det faktiske resultat overstiger for-
ventningerne, giver det anledning til en tilstand af tilfredshed hos forbrugeren. Er gabet 
negativt, giver det anledning til utilfredshed.  
 
Det er i sig selv interessant at vurdere, hvorledes virksomheder og offentlige organisatio-
ner med denne model kan søge at påvirke resultatet af efterkøbsvurderingen ved at dæmpe 
forventninger, styrke oplevelsen af den modtagne ydelse, etc. Det vil være en del af afrap-
porteringen at pege på disse muligheder. Fokus i undersøgelsen vil dog blive lagt på for-
brugerens 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 
være et vigtigt bidrag til virksomheders og institutioners arbejde med kvalitet og kvali-
tetsudvikling. Utilfredshed kan på den anden side give sig til kende gennem negativ omta-
le, klager til forretning, klager til formelle klageinstanser, sagsanlæg, etc.  
 
Hvad enten der er tale om tilfredshed eller utilfredshed vil den hyppigst forekommende 
reaktion hos forbrugeren være ”ingen reaktion”. Positive gabs kan forventes at føre til en 
intern tilstand af balance hos forbrugeren og skabe øget loyalitet, adfærdsmæssigt og hold-
ningsmæssigt. Negative gabs kan formodes at føre til en følelse af frustration og øger 
sandsynligheden for at skifte til andre udbydere, men i mange tilfælde vil der ikke ske 
nogen synlig forandring af forbrugerens adfærd. Derfor er det nødvendigt at måle fore-
komsten af tilfælde, der har skabt tilfredshed eller utilfredshed hos forbrugeren og ikke 
nøjes med statistiske opgørelser over klager, anker, etc. 
 
Tilfredshed/utilfredshed hos forbrugeren kan forekomme på forskellige niveauer: 
• Det generelle niveau (holdninger til det økonomiske system, offentlige serviceydelser, 

etc.). På dette niveau ligger de målinger af tilfredsheden med offentlige serviceydelser, 
der er i flere omgange er gennemført for Finansministeriet, og planerne om etablering 
af et dansk forbrugertilfredshedsindeks på linje med det, man kender fra Sverige og 
USA er også af denne art.  

• 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 nogle konkrete forventninger hos forbru-
geren og dels at stille krav til producenterne. Branchespecifikke ankenævn tager sig af 
sager på dette niveau. 

• Mærkeniveau (opfattelsen af Bilka, Shell, Skoda, etc. som en blandt flere udbydere på 
 forskellige markeder). Her vil det ofte være den enkelte virksomhed, der har etableret 
et system til håndtering af utilfredse kunder i tillæg til mere systematiske kundetil-
fredsmålinger. 

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

 
Disse resultater af tilfredshed/utilfredshed modificeres af en række faktorer, hvoraf skal 
nævnes attribution-teorien , som peger på tilskrivning af ansvaret for gabet som en væ-
sentlig faktor. Såfremt forbrugeren placere ansvaret hos sig selv (intern attribution) vil den 
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ydre reaktion sandsynligvis være ganske anderledes end hvis han/hun mener ansva-
ret ligger hos en virksomhed eller institution eller hos ”systemet”. 
 
Der er to hovedtilgange til modellering af reaktionerne på utilfredshed, jf. figur 1: (1) Den 
økonomiske model, der ser beslutningen at klage og andre handlinger som en afvejning af 
fordele og ulemper ved at gennemføre handlingen, korrigeret for sandsynligheden for at 
opnå det man vil med klagen. (2) Den adfærdsmæssige tilgang, der ser beslutningen som 
et resultat af forbrugerens evne og motivering for at klage mv. Vi vil i undersøgelsen søge 
at afdække, hvilke elementer, der er mest afgørende for forbrugeren, idet må antages, at 
forbrugerne er forskellige mht. til, hvad de tillægger størst betydning. 
 

Figur 1. Tilgange til modellering af klagebeslutningen1. 
(a) Den økonomiske model (b) Den adfærdsmæssige model 
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1 Oliver (1997)
 
Med beslutningen om at klage eller foretage sig andre ting for at formindske den opståede 
ubalance dannes der nye forventninger mht. udfaldet af klagen mv., som kan give anled-
ning en klageprocesmodel, jf. figur 2, der kan beskrive de forhold som leder til beslutnin-
ger om at anke en afgørelse, rejse en sag, osv. Det vil være en del af undersøgelsen formål 
at forfølge sådanne klageforløb. 
 

Figur 2. Klageprocesmodel2. 
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2 Oliver (1997)

 
Sammenfattende vil vi på baggrund af disse teoretiske overvejelser undersøge følgende 
forhold: 
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• udbredelsen eller hyppigheden af tilfredshed/utilfredshed, opgjort på de fire ni-

veauer 
• hyppigheden af de forskellige typer af reaktioner på tilfredshed/utilfredshed 
• belyse, hvem der tilskrives ansvaret for den oplevede tilfredshed/utilfredshed  
• karakterisere klagerne og det, der klages over 
• måle klagetilbøjeligheden ved hjælp af en videreudvikling af instrumentet fra ’78-

undersøgelsen 
• belyse klageprocessen gennem afprøvning af den opstillede model 
• afdække de forbrugerpolitiske holdninger 
• sammenholde de fundne resultater med 1978-undersøgelsen. 

Undersøgelsens design og gennemførelse 
Den planlagte dataindsamling må afveje to faktorer, som kan være i indbyrdes konflikt: 
dels ønsket om at sammenligne med ’78-undersøgelsen og dels udnyttelsen af de tekniske 
muligheder for dataindsamling, som findes i dag. Den første faktor taler for i videst muli-
ge omfang at gentage undersøgelsen metodisk såvel som indholdsmæssigt. Den anden 
faktor har først og fremmest konsekvenser for økonomi og datakvalitet. 
 
Indholdsmæssigt vil den nye undersøgelse være sammenfaldende med ’78-undersøgelsen, 
men suppleret med områder som af naturlige grunde ikke var medtaget dengang (teletje-
nester, PC’ere, mv.). Vi vil også videre udvikle det instrument til måling af klagetilbøje-
lighed, som var en af nyskabelserne i ’78, Poulsen (1979 og 1980c). På den anden side er 
det naturligt at drage fordel af, at det i dag er muligt at gennemføre telefoniske interviews, 
som er langt mere fleksible og tilpassede den enkelte respondent (adaptive undersøgelser). 
Det gør det muligt at arbejde med langt mere komplekse og uddybende spørgeskemaer 
end tidligere.  
 
Undersøgelserne omfatter tre faser: 
1. Eksplorativ, telefonisk undersøgelse af utilfredshed og reaktioner herpå 
2. Deskriptiv, telefonisk undersøgelse af (hypotetisk) klagetilbøjelighed og klageproces. 

Oplevet utilfredshed inden for udvalgte områder og reaktioner herpå. 
3. Uddybende, postal undersøgelse af faktisk klageadfærd hos forbrugere, der har oplevet 

utilfredshed. 
 
Fase 1 er gennemført i form af telefoniske interviews med lydoptagelser af åbne svar på 
spørgsmål om, hvad man foretog sig i tilfælde af oplevet utilfredshed. De efterfølgende 
faser vil bl.a. bygge på disse svar. 
 
Fase 2 og 3 gennemføres i løbet af efteråret og afrapporteringen er planlagt til 1. kvartal 
2002. 
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