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ABSTRACT 
This thesis study how complaints on Facebook can help organizations from the telecommunications 
industry improve their customer-brand relationships. 	

The telecommunications industry is experiencing a large number of dissatisfied customers and 
a high number of complaints compared to other industries and after having observed how organiza-

tions within this industry care for their customer relationships, it awakened an interest in exploring this 
phenomenon more closely and how organizations can understand and fulfill expectations in their cus-
tomer relationships. 	
The research method of this thesis is a multiple case study based on twelve case actors who have com-
plained to either 3 Danmark, Yousee or Telenor on their Facebook page. The purpose of this case 
study is to build a general understanding of a phenomenon that straddle across cases, although the 
cases may vary in detail. To do this, the main theory applied is Fournier’s theory about consumers and 

their brands and supplementary theories from the psychology of person-to-person relationships are 
employed. The study consists of four sub-analyzes, to which the complaints are first organized and 
then analyzed. 	

The findings of the analysis showcase that all complainants are dissatisfied because the brand 
is unable to perform as a partner in the relationship, whether it is not delivering the product or service 
as promised or mistreating the customer. Furthermore, the majority of complainants used their com-
plaint as a way of repairing the relationship and remain involved with the brand, and is an indicator of 
a strong, committed and long-term relationship. There appeared a general tendency that the organiza-

tions did not know which kind of interaction and relationship the complainants wanted, which resulted 
in greater dissatisfaction. 	

The analysis shows that when dealing with complaints, the organizations can benefit from tak-
ing the individual circumstances stated by the complainants into account, which would help meet the 
customer’s expectations and thus achieve a better relationship. It can be concluded that five types of 
relationships exist in this study, and the relationships should be managed accordingly. Committed 
partnerships must be managed with an individualized approach, marriages of convenience with a high 

level of predictability and reliability, casual friends by convincing the customers of the value of the 
brand, enslavements and enmities by ending the relationship quickly.	
The knowledge produced can be used as a tool to give organizations insight into the types of relation-
ships they have with customers and the underlying mechanisms and factors that affect the relationship. 
Furthermore, a deeper understanding of complaints can be obtained.	
It can be demanding and impractical for organizations to document and analyze any complaint they 
receive on Facebook, but it is possible to search for specific markers of relationships and use them ac-

tively in complaint handling in order to care for the customer relationships. 	
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KAPITEL 1: INTRODUKTION	

Vi har alle forventninger til, at de brands vi bruger i hverdagen, opfylder vores behov. Dagen i dag, 
stiller vi langt højere krav til brands og har forventninger, som ligger udover det egentlige produkt eller 

serviceydelse (Twile, 2017). Det kan være supermarkedet du altid handler i, fordi det altid har det udvalg 
af varer som du skal bruge. Men netop den dag, hvor du er løbet tør for havregryn, har supermarkedet 
udsolgt.  Du har brugt den samme tandpasta gennem ti år og forventer, at smagen ikke ændrer sig, men 
produktforbedringer betyder, at din tandpasta gennem ti år får en ny smag. Du har brugt en formue på 
at købe den nyeste iPhone, men skærmen bliver ved med at gå i sort, og brandet ønsker ikke at give 
nogen form for kompensation eller erstatning. Alt dette er eksempler på at brands ikke opfylder forbru-
gernes behov og kan føre til utilfredshed.	Vi har alle oplevet at være utilfredse med enten et produkt 
eller service, som vi har købt. Men hvad er det der sker, når organisationer ikke formår at forstå og 

levere i sådanne forbrugerrelationer?  
Særligt én branche oplever en større andel af utilfredse kunder og et højere antal af klager 

sammenlignet med andre brancher, nemlig telekommunikationsbranchen (Epsi Rating, 2018). En tidli-
gere undersøgelse viser, at 15% af kunderne i telekommunikationsbranchen klager til deres udbyder, 
men 40% af klagerne forbliver uløst (Epsi Rating, 2014). En utilfredshed, som afspejles i, at 30% af 
kunderne skifter teleselskab hvert kvartal (Breinstrup, 2018). 	
	
Hvordan disse klager kommer til udtryk, har ændret sig drastisk over det sidste årti. Fremkomsten af 
sociale medier har åbnet for nye kommunikationsveje, der bruges til at rapportere problemer og klager. 

Forbrugerne har de sociale medier ved hånden hele tiden, som gør det muligt at udtrykke øjeblikkelige 
reaktioner og kontakten mellem forbruger og organisation er ikke længere væk end et klik på mobilen. 
En undersøgelse af sociale medier og apps i Danmark konkluderer, at Facebook udgør det største sociale 
medie blandt danskerne. Facebook bruges af 80% af danskerne, hvilket svarer til 3,7 mio. personer og 
det er på tværs af alle aldersgrupper fra 15-56+ år. Størstedelen af danskerne tjekker Facebook dagligt 
og bruger mediet til at researche, dele, anbefale eller klage (AudienceProject, 2017).	
	
Inden de sociale medier var organisationers manglende evne til at forstå og levere på forbrugerrelationer 
muligvis uskyldigt, idet der ikke var samme adgang til at få indsigt i og forstå, hvad der skete i forbru-

gernes hjerner og hjerter. Men med teknologiske fremskridt og sociale medier er det blevet muligt at 
blive klogere på forbrugerne og i en branche, med et højt antal af utilfredse kunder og klager, får online 
kundeservice en større betydning.	
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På Telenors, Yousees og 3 Danmarks facebookside ses der hundredvis af opslag, som påpeger den ene 

fejl efter den anden. Telekommunikationsbranchen står dermed overfor en stor udfordring samt et stort 
potentiale for forbedringer af hvad, som fører til utilfredse kunder og hvordan deres klager håndteres. 
Et interessant emne er derfor hvordan organisationer såsom Telenor, Yousee og 3 Danmark kan forstå 
klager fra deres kunder og anvende dem aktivt til at levere i deres kunderelationer og opnå tilfredse 
kunder.	
	
Jeg vil derfor undersøge, hvordan sociale medier, hertil Facebook og specielt, hvordan klager kan hjælpe 
organisationer til at forstå deres forhold til forbrugerne og hvordan organisationerne kan levere i disse 
relationer og situationer. For at gøre dette er følgende problemformulering opsat.	

	

1.1 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål	
Hvordan kan klager på Facebook anvendes til at forbedre forbruger-brand forhold i telekommunikati-
onsbranchen og hvordan kan organisationerne håndtere klager med udgangspunkt i forholdet?	
	
For at besvare dette vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive besvaret:	

1. Hvad klager kunder om? 
2. Hvilke forhold gør sig gældende mellem forbruger og brand? 
3. Hvordan skal klagerne håndteres? 

	

1.2 Afgrænsning	
For at sikre et passende og realistisk omfang af afhandlingen, vil afgrænsninger blive foretaget. 	
Da jeg ønsker at undersøge forbruger-brand gennem klager, vælger jeg kun at forholde mig til relations 
marketing, nærmere Fourniers (1998) teori om forbruger-brand forhold, som også kan findes i teksten 
af Avery, Fournier & Wittenbraker (2014). Foruden dette inddrages supplerende teori fra psykologien, 
som fokuserer på forhold og elementer deri, såsom forventninger og måder at interagere på. I analysen 
afgrænser jeg mig fra at analysere, hvordan klagerne og forbruger-brand forholdene hos de tre brands 
er forskellige, da dette ikke er en del af afhandlingens fokus. Yderligere beskæftiger jeg mig ikke med 

organisationers respons til klagerne, da dette indebærer en større analyse end, hvad der plads til i opga-
ven. Den fulde interaktion mellem forbruger og brand er dog medtaget og fremgår af bilagene. Dette 
skyldes, at kundernes interaktion i kommentarsporet under opslaget kan danne grundlag for analyse. Da 
jeg har valgt at undersøge et fænomen i én branche, indhentes empirien fra tre organisationer i denne 
branche, hvortil 12 opslag analyseres. Grundet opgavens størrelse, har det ikke været muligt at analysere 
flere cases. 	
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1.3 Ordliste	
Her er en liste over nogle af de termer som indgår i afhandlingen, som ikke bliver beskrevet senere.  	
	
Hvad er en klage:	
En klage er en negativ reaktion i købsprocessen på kvaliteten af et produkt eller en tjenesteydelse (Day 

& Landon, 1977).	
	
Klager i en online offentlig kontekst: 	
Online offentlige klager, er et fænomen defineret som brugen af internettet til offentligt at klage over 
virksomheder (Grégoire, Tripp & Legoux, 2009).	
	
Hvad er sociale medier: 	
Sociale medier er digitale platforme, som faciliterer informationsdeling, brugergeneret indhold og in-
teraktion på tværs af fysisk rum. Sociale medier er teknologier, der kan tilgås via internettet eksempelvis 
gennem mobiler, tablets eller smartwatches og tillader en interaktiv dialog mellem brugere på mediet 

(McFarland & Ployhart, 2005). 	
	
Hvad er et brand: 	
Et brand er skabt i samarbejde med kunder og andre interessenter i en kontinuerlig social proces gennem 
sociale interaktioner. Værdier og associationer til brandet eksisterer i forbrugernes sind. Denne måde at 
anskue et brand på hævder, at forbrugerne er aktivt involveret i skabelsen af brandet (Albert, Muniz & 
O’Guinn, 2001, s. 427; Merz, He & Vargo, 2009, s. 337). 	
	
Forskellen på forbruger og kunde:	
I denne opgave er en forbruger en køber, altså en privatperson som køber varer og bruger dem til egne 
formål. Når termet forbruger anvendes dækker det over alle danske forbrugere. Dette står i modsætning 

til når ordet kunde anvendes, hvor der refereres til en specifik forbruger eller gruppe af forbrugere, som 
har købt et specifikt produkt eller service hos en given organisation. Kunder udgør case aktører i opga-
ven.	
	
Telekommunikationsbranchen:	
Telekommunikationsbranchen dækker over fast telefoni, men har i de seneste år udviklet sig med sam-
fundet og dækker også over bredbånd, mobiloperatør og digital-tv (Epsi Rating, n.d.). De udvalgte or-
ganisationer benævnes ved case steder i opgaven. 
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1.4 Specialets struktur 

Kapitel 1 Introduktion 

Kapitel 1 præsenterer introduktionen og formålet for det som undersøges i denne afhandling, hertil 
problemformulering og undersøgelsesspørgsmål. Endvidere er en afgrænsning præsenteret, centrale 
begreber er defineret og afhandlingens opbygning er anskueliggjort.  

Kapitel 2 Videnskabsteori 

Kapitel 2 begynder med at fastslå det videnskabsteoretiske standpunkt i denne afhandling. Den epi-
stemologiske og ontologiske antagelser gjort i afhandlingen, vil danne grundlag for, hvordan forsk-
ningstilgangen kan foregå. Forskningsdesign vælges i dette kapitel.  

Kapitel 3 Metode 

Kapitel 3 har til opgave at redegøre for indsamlingen, formateringen og behandlingen af empiri, 
som er fastlagt af det videnskabelige standpunkt og forskningsdesign. Derudover adresserer jeg, 
hvilke fordele, begrænsninger og konsekvenser mine metodiske valg har.  

Kapitel 4 Teori 

Kapitel 4 har til formål at fremsætte de teoretiske rammer, som skal hjælpe med at analysere pro-
blemformuleringen og tilhørende undersøgelsesspørgsmål. Kapitlet starter med at forklare grund-
læggende præmisser fra psykologien om forhold og forklarer derefter kort, hvordan marketing har 
bevæget fra et transaktionelt til et relationelt fokus, hvorefter hovedteorien præsenteres. 

Kapitel 5 Analyse 

I kapitel 5 sammenkobles metode, empiri og teori, i ønsket om at forstå og forklare det som under-
søges. Analysen er inddelt i fire delanalyser, som har til formål at besvare problemformuleringen. I 
den første delanalyse organisereres den indsamlede empiri, for dernæst at analyseres. Første, anden 
og tredje delanalyse besvarer undersøgelsesspørgsmålene og gør det muligt at besvare problemfor-
muleringen med en fjerde analyse. Fjerde delanalyse fungerer på sin vis som en opsamling af ana-
lysen, der påpeger, hvordan organisationerne kan forbedre deres kommunikation baseret på den an-
vendte teori og analysens resultater. 

Kapitel 6 Diskussion 

I kapitel 6 diskuteres metodens og teoriens betydning for, hvilken slags viden denne afhandling 
producerer og hvad dette betyder for resultaterne. Eventuelle implikationer adresseres. 

Kapitel 7 Konklusion 

I dette kapitel vil jeg opsummere afhandlingens resultater og slutteligt besvare problemformulerin-
gen og undersøgelsesspørgsmålene. 
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KAPITEL 2: VIDENSKABSTEORI 

I dette kapitel vil jeg definere de ontologiske og epistemologiske antagelser, som afhandlingen baseres 
på, der sammen med metodologi udgør tre afgørende felter af videnskabsfilosofien (Ingemann, 2013). 

Den videnskabelige erkendelse præsenteret i dette kapitel bidrager til at etablere et grundlag for den 
metodiske tilgang i kapitel 3.	
	

“En videnskabelig teori er ikke virkeligheden, men en god teori giver os grundlag for at forklare 
og/eller forstå et udsnit af virkeligheden.” (Ingemann, 2013, s. 20)	

	
Citatet illustrerer vigtigheden i først og fremmest at etablere og definere et videnskabeligt standpunkt, 
fordi den måde, hvorpå jeg vælger at anskue virkeligheden, bestemmer hvad jeg kan vide om det gen-
standsfelt jeg undersøger. Endvidere påvirker valget af videnskabsteori, hvilken metode, der er egnet til 
at indsamle og behandle viden om genstandsfeltet. Derfor vil mine ontologiske og epistemologiske an-
tagelser være afgørende for, hvordan mine endelige forskningsresultater er formet. 	

	
Videnskabsteori er opdelt i henholdsvis realistiske og idealistiske positioner, som deraf består af para-
digmer. Det som hovedsageligt differentierer de realistiske og idealistiske positioner fra hinanden, er 
forholdet mellem virkeligheden og observatøren. I realistiske paradigmer antages det, at virkeligheden 
er uafhængig af observatøren, dermed at eksistensen af observatøren ikke påvirker virkeligheden. Dette 
står i kontrast til idealistiske paradigmer, der antager, at virkeligheden i en vis forstand er afhængig af 
observatører, hermed at vores menneskelige bevidsthed, herunder sprog og forestillinger har en betyd-
ning for, hvordan vi anskuer virkeligheden og at observatøren er en integreret del af den virkelighed, 
som undersøges (Ingemann, 2013). 	

Et paradigme udgør et bestemt sæt briller, som viser forskellige måder at anskue virkeligheden 
på. Paradigmer har forskellige ontologiske og epistemologiske antagelser og derfor forskellige metodi-
ske tilgange. Det følger heraf, at forskning inden for de forskellige paradigmer kan besvare forskellige 
typer af spørgsmål og forskningsresultaterne kan differentieres fra andre paradigmer (Nygaard, 2005).	
	
Først og fremmest skyldes min inspiration til at undersøge klager og forbruger-brand forhold observa-
tioner på sociale medier. Særligt, har forestillingen om organisationers manglende forståelse for forbru-
gerne domineret min tankegang.  
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Af den grund betragter jeg mig selv som en integreret del af den virkelighed, som jeg ønsker at under-

søge, hvilket placerer mig i en idealistisk position, hvor virkeligheden afhænger af observatøren (Inge-
mann, 2013; Nygaard, 2005). Det betyder, at jeg som forsker er en del af virkeligheden og dermed er 
jeg selv en del af mit forskningsmæssige genstandsfelt, hvilket dermed indebærer, at jeg ikke kan møde 
denne virkelighed uden på forhånd at have antagelser og meninger om den (Ingemann, 2013, s. 116). 
Jeg har hertil valgt at tage udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme.	
	

2.1 Konstruktivisme	
De forskellige konstruktivistiske paradigmer deler den opfattelse, at fænomener ikke er logisk givne, 
men konstrueret gennem menneskers sprog, tænkning og sociale praksisser. Det vil sige, at der er kon-

tingens, hvilket betyder, at lokale og historiske variabler kan forklare fænomener. Dokumentationen af 
kontingens sker ved, at fænomener dekonstrueres, hvilket betyder at det naturlige eller selvfølgelige 
bliver undermineret. Gennem rekonstruktion, vil der identificeres og dokumenteres en konstruktør, der 
kan være lokal eller historisk, som værende ansvarlig for de socialt konstruerede fænomeners eksistens, 
og derefter skabes der en ny virkelighed. Diskursive forhandlingsprocesser er med til at afgøre, hvad 
som skaber en ny virkelighed, da disse forhandlingsprocesser kæmper om at skabe “sandhed”. Hvor 
virkeligheden i overført betydning kan ses som et produkt af sproget eller diskursen (Ingemann, 2013). 	

	
Indledningsvist i opgaven introducerede jeg begrebet brand, der defineres som en dynamisk, social og 

relationel proces (Albert, Muniz & O’Guinn, 2001, s. 427; Merz, He & Vargo, 2009, s. 337). Dermed 
er brands socialt konstrueret, og med dette in mente, er den generelle forudsætning for denne afhandling, 
at klager og forbruger-brand forhold er socialt konstrueret gennem sociale praksisser og sproget. Der-
med undersøger jeg den mening, som skabes gennem relationer. I det følgende vil jeg forklare denne 
sociale tilgang til konstruktivisme og diskutere mulighederne og begrænsningerne ved at anskue virke-
ligheden som socialt konstrueret (Hansen & Sehested, 2003). 	
	

2.1.1 Socialkonstruktivisme	
Kernen i socialkonstruktivismen handler om at undersøge og underminere, fænomener som forekommer 
naturlige og selvfølgelige, og derigennem vise, at det er socialt konstrueret (Hansen & Sehested, 2003, 
s. 22). Dette har rod i socialkonstruktivismens ontologiske og epistemologiske forudsætninger. Social-
konstruktivismens ontologi lyder, at den sociale virkelighed er en social konstruktion.  
 
I og med virkeligheden er en social konstruktion, er der mere på spil end det som kan observeres eller 

udledes som logisk. Socialkonstruktivismens epistemologi fremsiger, at den sociale verden er en social 
konstruktion og må forstås sådan (Ingemann, 2013, s. 160-162).	
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Eftersom virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen, påstår socialkonstruktivismen, at den virke-

lighed vi søger at erkende, aldrig er den virkelige virkelighed, men derimod altid en fortolket virkelighed 
(Rasborg, 2013, s. 403).	

I forlængelse af dette er der ikke et neutralt udgangspunkt, hvor jeg som forsker kan se udefra-
ind, da jeg selv er en del af den sociale struktur (Ingemann, 2013). 	
	
Esmark, Laustsen og Andersen (2005) argumenterer, at den metodologiske tilgang i socialkonstrukti-
vismen hverken sværger til kvalitative eller kvantitative metoder.	
	
“Helt overordnet kan vi formulere det princip, at et socialkonstruktivistisk udgangspunkt ikke udeluk-

ker nogen kendte metoder fra anvendelse.” (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005, s. 14). 	
	
Taget i betragtning, at det ikke er muligt at træde uden for den sociale virkelighed og gøre sig fri fra alle 

relationer, betyder det at fra et socialkonstruktivistisk synspunkt, er det ikke længere interessant at følge 
en bestemt metodisk tilgang med en målsætning om at nå ind til kernen af et objekt eller subjekt. I stedet 
bliver formålet at afdække eller kortlægge den mening, som skabes gennem udbredelsen af relationer 
mellem objekter og subjekter (ibid., s. 19). 	

Dette udelukker dog ikke, at der er metoder, hvis epistemologiske og ontologiske grundantagel-
ser der ligger tættere på socialkonstruktivismens grundantagelser. Som følge heraf vil kvalitative meto-
der oftest anvendes (Rasborg, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2004). Derfor bliver casestudiet benyttet som 
kvalitativ forskningsmetode for denne afhandling (Flyvbjerg, 1988). 	

Ifølge Yin (som anført i Andersen, 2013, s. 109) kan et casestudie defineres som:	
	

“Et casestudie er en empirisk undersøgelse, der belyser et samtidigt fænomen inden for det 
virkelige livs rammer, hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår ikke 
er indlysende og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænome-

net.”	
	
Casestudiet gør det dermed muligt at undersøge et fænomen i virkeligheden, hvilket er formålet med 
denne afhandling.  
 

Jeg vil dermed kunne opnå en dybere forståelse for klager ved at give en form for kontekstafhængig 
viden, som i denne afhandling består af at dykke ned i relationer mellem brands og forbrugere (Flyv-
bjerg, 2010; Andersen, 2013). Yderligere metodologi bag det udførte casestudie vil blive uddybet i ka-
pitel 3.	
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Esmark, Laustsen og Andersen (2005, s. 9) fremsiger, at socialkonstruktivistiske analyser starter med 

etableringen af et bestemt blik eller perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed, ved derefter at 
udfolde en række analysebærende begreber. Dette indledende syn på et udsnit af den sociale virkelighed 
har jeg tidligere beskrevet som min inspiration til afhandlingen. 	
	
Det er endvidere vigtigt at påpege, at grundet socialkonstruktivismens epistemologi, har dette paradigme 
ikke nogen sandheds- eller gyldighedskriterier. Inden for det socialkonstruktivistiske paradigme anses 
videnskab ikke som noget særligt og der stilles derfor ingen særlige kriterier for gyldighed, da viden 
betragtes som samfundsmæssige forestillinger. Ved samfundsmæssige forestillinger menes, at sandhed 
er det man samfundsmæssigt kan blive enige om (Ingemann, 2013, s. 141). Nygaard (2005) betragter 

socialkonstruktivismen som et paradigme, der ikke kan give et entydigt eller ‘sandt’ svar, derimod vil 
den sociale virkelighed fremtræde forskelligt for forskellige individer, men der kan opstå fælles forstå-
else af den sociale virkelighed. Socialkonstruktivismen kan dermed ikke bidrage til at skabe ét verdens-
billede og én endegyldig sandhed. Men kan forklare, hvordan og hvorfor særlige verdensbilleder skabes 
og vil i den forbindelse tage form efter individets måde at opfatte fænomener på. 	

Herved kan den videnskabelige viden produceret i denne afhandling anses som afslørende, op-
lysende og hvis samfundsmæssigt accepteret indeholde noget sandhed (Ingemann, 2013, s. 138). 	
	

2.2 Inkommensurabilitet 	
Som nævnt i det tidligere afsnit, er det socialkonstruktivistiske paradigme, grundlaget for denne afhand-
ling. Det er vigtigt at fastslå, at denne forskning forbliver inden for et enkelt paradigme. Derfor følger 
jeg Kuhns ideologi om inkommensurabilitet, hvilket betyder, at de forskellige paradigmer er uforenelige 
eller sammenlignelige (Sohlberg & Sohlberg, 2004, s. 194). Grundet paradigmernes forskellighed, ek-
sisterer der ikke et fælles sprog, hvilket gør det vanskeligt for respektive paradigmers medlemmer at 
forstå hinanden, deraf bliver de inkommensurable (Ingemann, 2013, s. 47). Det socialkonstruktivistiske 
paradigme er derfor ikke kombineret med andre paradigmer.  

	

2.3 Fremgangsmåde	
Fremgangsmåder til at producere ny viden kan være præget af en induktiv eller deduktiv tilgang. At 
arbejde induktivt betyder, at undersøgelsen begynder i empirien, i den konkrete situation, og derfra for-
søger man at udlede en generel sammenhæng eller et mønster.  
 
At arbejde deduktivt betyder, at man tager udgangspunkt i teorien og generelle antagelser om virke-
ligheden og forsøger derefter at teste antagelsen på konkrete observationer (Andersen, 2013). 
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 Oftest vil ren induktion eller deduktion ikke være muligt, men et studie kan trække mere i den ene eller 

anden retning (Flyvbjerg, 1988, s. 7).  
 
Hovedsageligt anvender jeg en induktiv tilgang i denne afhandling, idet casestudiet er kendetegnet ved 
en induktiv fremgangsmåde i videns produktionsprocessen. Det betyder, at jeg ved organisering og ana-
lyse af empiri, har ladet begreber og mønstre udspringe af empirien. Dog anvendes også en deduktiv 
tilgang, da jeg har forhåndsviden, som påvirker det som jeg undersøger og min udvælgelse af empiri. 
Desuden har den deduktive tilgang indvirkning på den valgte struktur i analysen og generelt afhandlin-
gens opbygning. Denne form for forsker indflydelse vil altid være tilstede (ibid., s. 6). Men overordnet 

set søger jeg ikke med denne afhandling at afprøve teori på empiri, som er tilfældet med den deduktive 
fremgangsmåde, men at lade casestudiet guide og tale for sig selv, for derefter at lede efter bagvedlig-
gende sammenhænge. Jeg tager udgangspunkt i den praktiske verden, casen, og bygger derefter bro 
mellem praksis og teori (Thualagant, 2019, s. 346).  
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KAPITEL 3: METODE	

I dette kapitel vil jeg belyse afhandlingens metodologiske tilgang for at påvise, hvordan jeg har indsam-
let, formateret og behandlet empiri på for at besvare problemstillingen og tilhørende undersøgelses-

spørgsmål. Desuden vil jeg reflektere over fordele, begrænsninger og konsekvenser af mine metodiske 
valg. 	
	
Metodologi refererer til hvordan man som forsker konkret og praktisk udfører videnskabeligt arbejde 
(Ingemann, 2013, s. 20). Ved at adressere metodologien bag denne afhandling konkretiserer jeg, hvilke 
konsekvenser socialkonstruktivismens ontologiske og epistemologiske antagelser har for, hvilken me-
tode som anvendes og hvilken viden, som skabes med disse valg (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005).	
	

3.1 Dataindsamling	
I det forekommende afsnit vil jeg beskrive i dybden, hvordan og hvilken slags empiri som behandles i 

afhandlingen. Endvidere vil jeg gå bag om valget af forskningsmetode og beskrive hvilke muligheder 
og begrænsninger casestudiet byder på.	
	

3.1.1 Kvalitative data	
Med det socialkonstruktivistiske paradigme som standpunkt, er det muligt at benytte både kvalitative 
og kvantitative metoder. Men da jeg søger at opnå en dybdegående forståelse og viden om et fænomen 
benyttes en kvalitativ metode i denne afhandling. En kvalitativ metode giver mulighed for at opnå en 

dybdegående indsigt i, hvordan bestemte fænomener gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles og 
forekommer derfor mest anvendelig i forhold til afhandlingens fokus (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 
s. 13). Dertil beskriver Flyvbjerg (1988, s. 10), at kvalitative data kan være detaljerede beskrivelser af 
situationer, hændelser, personer, interaktioner, observeret adfærd, fotos og lyd. Kvalitativt data kan in-
deholde direkte citater fra personer om deres erfaringer, holdninger, overbevisninger eller tanker. Deraf 
trækker afhandlingen på kvalitative data, som er facebook-opslag fra personer, der illustrerer interaktion 
og indeholder beskrivelser. 	

Denne form for empiri defineres som et dokument og er en af de kildetyper som jævnligt indgår 
i casestudier (Thualagant, 2019; Yin 2009). Oftest bruges termet dokumenter om skriftlige objekter eller 
materialer. Sædvanligvis er dokumenter kendetegnet ved at tal eller bogstaver indgår i en eller flere 
sætninger, som fremfører mere eller mindre et sammenhængende udsagn. Dokumenter kan også, hvilket 
forekommer mere almindeligt anno 2019, være elektroniske, som er tilfældet i denne afhandling (Tri-
antafillou, 2019).  
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Duedahl og Jacobsen (2010, s. 40) giver deres bud på, hvilke dokumenttyper, der eksisterer. Af disse 

dokumenttyper fremgår facebook-opdateringer, tweets (opslag) og anden skriftlig korrespondance, 
hvorved det indsamlede data i denne afhandling betragtes som dokumenter.  	
 
Den kvalitative data bliver behandlet åbent i denne afhandling, hvilket vil sige, at det indsamlede data 
ikke er forsøgt tilpasset ind i standardiserede og på forhånd fastlagte kategorier (Flyvbjerg, 1988.). Der-
imod er der først udarbejdet en struktur over empirien som analysen skrider frem.	
	

3.1.2 Casestudiet	
Casestudiet benyttes som forskningsdesign, da denne gør det muligt at foretage en socialvidenskabelig 
undersøgelse og hermed undersøge dynamiske processer, som finder sted mellem mennesker og orga-
nisationer (Andersen, 2013). I dette tilfælde undersøges det, hvordan organisationer gennem klager kan 
forbedre deres forbruger-brand forhold.  

	
I denne afhandling analyseres eksempler fra forskellige organisationer inden for samme branche og der 
er derfor tale om et multiple casestudie (Yin, som anført i Andersen, 2013). Dette casestudie udgøres af 
tre case steder, hvilket er 3 Danmark, Yousee og Telenor, der har modtaget klager på deres facebookside 

fra kunder. Dernæst består casestudiet af case aktører, som er det centrale omdrejningspunkt for afhand-
lingens fokus. Case aktører er kunder, som har klaget på en af case stedernes facebooksider. 	

Inddragelsen af flere cases skyldes, et ønske om at undersøge problemstillingen i telekommu-
nikationsbranchen. Dertil vil jeg opbygge en generel forståelse, som passer ind i hver enkelt case, 
selvom casene kan variere i detaljer. Ved inddragelse af flere cases vil det være muligt at dokumentere 
generaliserbarhed, men dette er dog ikke afhandlingens formål (Andersen, 2013). 	
Det essentielle ved et casestudie som undersøgelsesdesign udmunder sig i muligheden for at opnå viden 
om konteksten, hvori fænomenet udspiller sig (Flyvbjerg, 2010). At undersøge et problem i en specifik 

kontekst indsnævrer dog muligheden for at generalisere, da konteksten bliver afgørende for fænomenet 
og kan derfor ikke gøre sig gældende i alle mulige andre kontekster (Kvale & Brinkmann, 2015). 	

Der er tilfælde, hvor den producerede viden fra et casestudie kan generaliseres. I tilfælde af, at 
tilsvarende organisationer har gjort sig lignende fund er det muligt at sammenligne og generalisere. 
Ligeså, hvis forskningslitteratur er kommet frem til samme resultat, vil det være muligt at generalisere. 
Denne form for generalisering kaldes analytisk generaliserbarhed (Kvale og Brinkmann, 2015). Begge 
tilfælde illustrerer, hvordan viden accepteres socialt og der opstår en fælles forståelse af den sociale 

virkelighed som bliver reproduceret.  
 



 16 

Det er derimod ikke muligt at opnå naturalistisk eller statistisk generaliserbarhed. Først og fremmest 

skyldes dette fravalget af kvantitativ metode, som kræves for at udarbejde statistisk generaliserbarhed, 
dernæst er naturalistisk generalisering, karakteriseret ved at generalisere på baggrund af hvad der fore-
kommer selvfølgeligt og baseret på tidligere erfaringer, hvilket står i stor kontrast til metoden bag soci-
alkonstruktivismen, der søger at dekonstruere det selvfølgelige (Roald & Køppe, 2008; Hansen & Se-
hested, 2003).  

	
Det socialkonstruktivistiske paradigme, der er valgt som videnskabsteoretisk standpunkt i denne afhand-
ling, har ligeså betydning for generaliserbarheden af den viden som produceres. Som nævnt i kapitel 2, 
kan der ikke skabes viden som er sand eller gyldig i alle universelle tilfælde. Derimod er den viden 

præsenteret i denne afhandling en fortolket virkelighed, som er influeret af mig som forsker, der er en 
integreret del af den virkelighed, som jeg søger at undersøge. Desuden vil både bevidste og ubevidste 
valg truffet gennem afhandlingen have indvirkning på slutresultatet, hvortil at andre forskere kan nå 
frem til andre resultater. Udfaldet af denne afhandling afhænger af øjet som anskuer, fremherskende 
diskurser og fortolkning af forskellige dynamiske variabler. 	

Afhandlingen har ej heller til formål at finde en endegyldig sandhed, men søger derimod at 
afdække bagvedliggende årsager til et problem i virkeligheden, som hvis accepteres socialt kan aner-
kendes som afslørende og oplysende og dermed indeholde noget sandhed (Ingemann, 2013, s. 138).	

	
Casestudiets fremgangsmåde er således først at indsamle data, dernæst udarbejde en case journal og 
slutteligt analysere casen. I første fase indsamles al den information, som er nødvendigt for at casestudiet 
kan gennemføres. I anden fase bliver det indsamlede data organiseret, så data er håndterlig og tilgænge-
ligt for analyse. I tredje fase analyseres data og formuleres til en læselig og beskrivende tekst af et 
fænomen, som giver al den information, som er nødvendigt for at opnå forståelse (Flyvbjerg, 1988). Det 
er endvidere også i denne rækkefølge, det følgende er opbygget.	
	

3.1.3 Indsamling af empiri i casestudiet	
I casestudiet findes der fire overlappende måder at indsamle empiri på. Disse er kategoriseret som nær-
hed, faktuelt, beskrivende og citerende. Empirien er indsamlet hovedsageligt efter faktuelt og citerende 
forhold til empiri. Som sagt overlapper disse måder hinanden og fælles for dem er fokusset på interak-
tion. Nærhed til empiri har ikke været en del af indsamlingen, da dette kræver kontakt til case stedet og 
case aktører. Ligeledes, har den beskrivende måde at indsamle empiri ikke være inkluderet i særlig høj 
grad, da denne kan være modstridende med den citerede.  
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Den ene indsamlingsmetode går ind for at lade casen fortælle sig selv, hvorimod den anden søger at 

beskrive samtlige aspekter af scenariet. Det faktuelle forhold til empiri fokuserer på, hvad der rent fak-
tisk sker i casen og hvad case aktørerne siger og gør. Sidst, betyder det citerede empiri, at jeg lader 
empirien ‘fortælle sig selv’ gennem citater, i den udstrækning det er muligt, hvor ellers det beskrivende 
forhold til empiri benyttes (Flyvbjerg, 1988). 	
	

3.1.4 Udvælgelse af cases	
Identificeringen af cases afhænger af om casene er informative nok til at blive studeret (Mabry, 2008), 

hvilket Flyvbjerg (2010) kalder informationsorienteret udvælgelse, hvis formål er at udvælge cases ud 
fra en forventning om deres informationsindhold. Tilmed mener Flyvbjerg (2010, s. 473), at atypiske 
eller ekstreme cases ofte er mere informationsrige, fordi de inddrager flere aktører og flere basale me-
kanismer. Af den grund er det nyttigt at udvælge case steder, som modtager mange og måske endda 
ekstreme klager. Disse to selektionskriterier er brugt til at udvælge de konkrete case steder og case 
aktører. Deraf benytter jeg en blanding af to selektionstyper, hvilket Flyvbjerg (2010) mener kan være 
særligt informationsrige sammenlignet med kun at gøre brug af én enkelt. 	
	
I anledning af at finde cases, som lever op til de to selektionskriterier, har jeg haft en mening forud for 

påbegyndelse af specialet omkring, at telekommunikationsbranchen oplevede mange klager på de soci-
ale medier. For at udforske denne formodning har jeg gjort brug af observation. Via observation har det 
været muligt at vurdere, hvorvidt case stederne lever op til selektionskriterierne. Dernæst har jeg ind-
samlet klager fra case aktørerne gennem skjult og struktureret observation, hvilket vil sige jeg ikke har 
været en synlig observatør samt, at jeg på forhånd har valgt kun at udvælge og observere case aktører, 
som efterlever selektionskriterierne (Andersen, 2010, s. 158). Foruden at bruge observation til at ind-
samle empiri, giver observation mulighed for at studere fænomenet i den sociale kontekst, hvilket ligeså 
bidrager til en helhedsforståelse og en fornemmelse af det studerede fænomen, hvilket kan være van-

skeligt at erhverve via andre metoder (ibid., s. 156). Efter at have observeret på henholdsvis 3 Danmarks, 
Telenors og Yousees facebooksider, blev min formodning bekræftet og de tre organisationer blev ud-
valgt som case steder. 	
	
Ved at indsamle primær empiri, har det været muligt at indsamle cases, som specifikt egner sig til af-
handlingens fokus. Det har dog den betydning, at jeg har udelukket andre cases, som ikke repræsente-
rede det ønskede fokus eller som af praktiske muligheder ikke kunne medtages. Ved kun at iagttage og 
registrere bestemte aspekter og dermed udelukke andre gøres brug af selektiv perception. Resultatet 
heraf kan være en begrænset oplevelse af fænomenet (Andersen, 2010, s. 158). 	
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Med det sagt, er casene udvalgt på baggrund af, hvilke slags opslag, der findes på case stedernes face-

booksider og hvorvidt disse lever op til de udvalgte selektionskriterier. Dermed knyttes der ingen ka-
rakteristika til hverken organisationer såsom indtjening og størrelse eller individuelle case aktører, så-
som køn, alder og bopæl, da dette er uvæsentligt for denne afhandlings fokus. Derimod er det skriftlige 
indhold, interaktion og sproget fra de individuelle personer det centrale for indsamlingen af empiri. 
Fælles for de tre case steder er, at deres facebooksider oplever en høj grad af aktivitet og deraf et højt 
antal henvendelser fra forbrugere hver dag. Det har medført, at den indsamlede empiri er nylig og senest 
dateres tilbage til februar, mens de mest nylige eksempler stammer fra april. Empirien er indsamlet i 
perioden d. 13. marts til d. 24. april, hvortil 12 klager er indsamlet. Der stilles ingen krav til empiriens 

mængde, da indsamlingen fortsætter indtil man har opnået en tilstrækkelig forståelse af eller forklaring 
på den problemstilling, man ønsker at undersøge (Jensen & Kvist, 2019, s. 54).	
	

3.1.5 Årsagssammenhæng	
Ifølge Jensen og Kvist (2019) udvælges cases også efter, hvordan de ser ud i forhold til at belyse det, 
jeg ønsker at forklare. Hertil præsenterer de tre tilgange, som har betydning for den analytiske tilgang: 
causes-of-effects, effects-of-causes og mekanismer. I den første tilgang causes-of-effect udvælges cases 

på baggrund af de indeholder den effekt, som ledes efter og søger dernæst efter årsager. I effects-of-
causes udvælges cases efter at årsagen er tilstede og søger derefter at finde effekterne. Ved mekanisme-
tilgangen udvælges cases, som både har årsag og effekt og i denne sammenhæng leder man efter, hvad 
som binder de to sammen. Da jeg ønsker at undersøge sammenhængen mellem klager og forbruger-
brand forhold, har jeg valgt mekanismetilgangen.	
	
Esmark, Laustsen & Andersen (2005) fremhæver ligeledes dette hovedaspekt ved casestudier, effekt og 
årsag, men årsag erstattes med ordet variabel. Den indsamlede empiri i denne afhandling er de cases, 
som henviser til den givne virkelighed. Hertil er det teoriens opgave at formulere et eller flere udsagn 

om denne virkelighed og som lader sig teste ved at konfrontere teori og virkelighed i en analyse. Teorien 
i denne afhandling er dermed rettet mod forklaring tidligere nævnt som mekanisme, altså at føre effekten 
klager tilbage til en eller flere variabler. Ved at undersøge en række variabler, som formodes at hænge 
sammen med effekten, vil det være muligt at producere holdbare forklaringer på, hvorfor dette opstår. 
Ved at opnå kendskab til forholdet mellem en bestemt variabel og en bestemt effekt kan det være muligt 
at påvirke eller kontrollere variablerne og dermed selv skabe de ønskede effekter (Esmark, Laustsen & 
Andersen, 2005, s. 10). Det er dog ikke muligt i denne afhandling at ændre på variablerne.	
 



 19 

3.2 Data analyse	
Efter udvælgelse og indsamling af empiri, skal dette organiseres og derefter analyseres (Flyvbjerg, 
1988). Analysen er delt op i fire dele. Første del af analysen har til formål at besvare det første under-

søgelsesspørgsmål, hertil bruges case journalen som organisering af empiri samtidig med at danne 
grundlag for analyse. Anden og tredje del af analysen har til formål at besvare andet undersøgelses-
spørgsmål. De tre delanalyser gør det muligt at besvare det tredje undersøgelsesspørgsmål, som udgør 
den fjerde del af analysen. Således er analysen delt op i fire delanalyser, der gør det muligt at besvare 
problemformuleringen. 	
	
I det følgende afsnit vil jeg forklare, hvordan jeg organisere empiri og hvordan jeg har udarbejdet min 
analyse i kapitel 5 med brug af de teoretiske rammer skitseret i kapitel 4.	

 

3.2.1 Case journal	
Flyvbjerg bruger ordet case journal til at beskrive organiseringen af empiri. Casen journalen er en del 
af analysen i kapitel 4 og fungerer til at strukturere det indsamlede empiri. For at case journalen er lettest 
at gå til, er den organiseret tematisk (Flyvbjerg, 1988). I forlængelse af dette påpeger Jensen og Kvist 

(2019) og Yin (2009), at empiri kan organiseres efter teoretiske kategorier eller det er muligt at udvikle 
nye kategorier, som har henblik på at teori udvikle. Dertil har jeg valgt at organisere empirien efter 
temaer, som har rod i Fourniers (1988) teori. Empirien er inddelt i tre overordnede kategorier, som er 
baseret på, hvad klagen hovedsageligt omhandler. Det skal dog tilføjes, at de præsenterede kategorier 
er et resultat af min egen fortolkningsprocess og er vurderet ud fra, hvad jeg finder vigtigt for afhand-
lingens fokus. 	
 

Casene er analyseret enkeltvis, baseret på fællestræk blandt klagerne, dernæst har jeg fundet på de tre 
kategorier, fortsat med henblik på teorien. Jeg vil illustrere temaerne ved at inddrage citater fra klagerne 
og gøre brug af fortolkning, som uddybes i det næste afsnit. Da jeg har forsøgt at gengive præcise citater, 
kan der forekomme grammatiske fejl. Endvidere har jeg valgt i udvalgte cases at inddrage interaktion 
mellem case stedet og case aktøren, det vil sige, kommentarer, som bliver udvekslet i opslaget, hvis 
disse understreger en vigtig pointe. Der forekommer selvfølgelig mange mønstre og derfor kunne mange 
temaer opstilles, men jeg forholder mig til de temaer, som forekommer relevante for afhandlingen fokus 
og problemformulering. 	
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3.2.2 Dokumentanalyse 	
Til at analysere case materialet gør jeg brug af hvad Flyvbjerg (1988) og Triantafillou (2019) kalder 
dokumentanalyse. Dokumenter udgør, som tidligere beskrevet, empirien i denne afhandling og analysen 
vil tage udgangspunkt i disse. I den forbindelse fremhæver Mabry (2008, s. 218), hvorfor dokumentana-
lyse og casestudiet går hånd i hånd “qualitative case study addresses a need for specific understanding 
trough documentation of concrete details.”. Casestudiet har dermed brug for at opnå meget specifik 
forståelse gennem dokumentation af konkrete detaljer.	

	
Dokumentanalyse kan forstås på to måder, den første værende en ting (et dokument) og en handling 
(dokumentation). I denne afhandling anses dokumentanalyse som den første mulighed. Ved at anskue 
dokumentanalyse som en ting, er det muligt at benytte dokumenter som en del af den videnskabelige 
undersøgelse, hvor dokumenter fungerer som et medium til at give adgang til den virkelighed, som 
dokumentet referer til (Triantafillou, 2019, s. 147). 	
	
“Formålet med at analysere dokumenter som medium er at give en så præcis beskrivelse af virkelighe-

den som muligt ved at fokusere på dokumenternes skriftlige indhold.” (ibid., s. 150)	
	
Dokumentanalyse bidrager til identificeringen og formningen af et fænomen, udforskning omkring, 
hvordan der tænkes om fænomenet samt vurderingen af et eventuelt problem, samt i sidste ende, under-

søge hvordan der handles i forhold til dette fænomen. Hvilket forekommer yderst relevant i forhold til 
problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmål.	
 Fordelene ved dokumentanalyse er, at det er en ressource effektiv metode, som muliggør 
indsamling af empiri med en relativ begrænset indsats, desforuden er denne empiri ofte nemt tilgænge-
lig. Indsamling og analyse af dokumenter bliver endvidere ikke påvirket af min tilstedeværelse og er 
ofte meget præcise i forhold til, hvem der sagde hvad og hvornår. Ydermere, har dokumenter en unik 
kvalitet i deres permanens, som adskiller dem fra andre kilder, såsom interviews (Triantafillou, 2019, s. 

155).	
	
Analyser af dokumenter kan påtage forskellige karakterer. Ifølge Prior (2008) kan dokumentanalyse 
påtage sig en retorisk rolle, hvor ordenes betydning analyseres, relateres til hinanden og endda numme-
reres efter hyppighed. Jeg vil dog følge Yins (2009, s.126) anvisninger til dataanalyse, som består af 
examining, categorizing, tabulating, testing or otherwise recombining evidence to draw empirically 
based conclusions.  
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I den forbindelse fremhæver Yin, at analyse af casestudier er særligt vanskelige, fordi teknikkerne til 

analyse ikke er særlig veldefinerede, men at analyser bør, følge en generel analytisk tilgang, hvor der 
defineres hvad som skal analyseres og hvorfor. Yin nævner fem analyseteknikker, som kan anvendes til 
dokumentanalyse pattern matching, explanation building, time series analysis, logic models og cross 
case synthesis (ibid., s. 127).	
I analysen vil jeg kombinere flere af disse analyseteknikker, hertil identificering af mønstre, fortolkning 
og en vis grad af sammenligning mellem de forskellige cases.  	
	
Identificering af mønstre forekommer yderst relevant til afhandlingens fokus, som søger at udvikle en 
forståelse for forbruger-brand forhold gennem klager. Identificering af mønstre beskrives som:	

	
“Such a logic [pattern-making] compares an empirically based pattern with a predicted one (...).”	

(Yin, 2009, s. 136).	
	
Denne analyseteknik læner sig meget op ad mekanismetilgangen beskrevet til udvælgelse af cases, hvori 
variabler og effekt spillede ind. Identificering af mønstre har til formål at spotte sammenhængen mellem 
variabler og effekt i casene. I denne form for analyse ligger en forståelse for, at jeg som forsker har en 
teoretisk indsigt på forhånd, som medvirker til at kunne finde mønstre. Dertil bruger jeg mine undersø-
gelsesspørgsmål som guide i analysen, da det vil være muligt at lede efter utallige mønstre, men skal 
fortsat opretholde et vist fokus. Qua min induktive tilgang i afhandlingen vil jeg ikke lade teorien styre 
udfaldet, men lade casene guide retningen i analysen. 	

	
Den anden analytiske teknik, som benyttes i analysen, er hvad Yin (2009) kalder explanation building, 
som jeg har oversat til fortolkning, dette er ikke den præcise ordbogsoversætning. Men givet definitio-
nen på Yins begreb, finder jeg oversættelsen passende.	
	

“To “explain” a phenomenon is to stipulate a presumed set of causal links about it, or “how”, or 
“why” something happened. The causal links may be complex and difficult to measure in any precise 

manner.” (Yin, 2009, s. 141)	
	
Med det in mente betyder at forklare at der formodes, hvad der kan være årsagsforbindelser. Dermed 
rummer elementet forklaring et element af fortolkning af variabler og effekter, eftersom at det formodes. 
Denne slags fortolkning af empiri bør indeholde nogle teoretiske overvejelser, hvilket ligeså vil være 

afspejlet i analysen. I dette tilfælde består det af at matche casene, altså de empiriske observerede hæn-
delser, til hvad teorien forudsiger af bagvedliggende mekanismer. 	
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Da formålet med analysen er at opbygge en generel forståelse, som passer ind i hver enkelt case, selvom 

casene kan variere i detaljer, vil der forekomme lidt sammenligning på tværs af casene, hvilket er nød-
vendigt for at opbygge en generel forståelse for forbruger-brand forhold i branchen. Men formålet er 
ikke at lave en decideret komparativ analyse, men at inddragelsen af flere cases tjener som dokumenta-
tion for undersøgelsen og kan nævnes sporadisk i analysen. 	
	

3.2.3 Teori	
Teorien præsenteret i kapitel 4 skal hjælpe med at analysere forholdet mellem forbruger og brands gen-

nem klager. Den bærende teori består af Fourniers consumer-brand relationship teori, der danner de 
teoretiske og analytiske rammer for afhandlingen. Indledningsvist præsenteres teorier fra psykologien 
som fokuserer på faktorer i forhold, hertil forventninger og interaktion. Dette skal bidrage til at give en 
dybere forståelse for, hvilke mekanismer, som er underliggende i et forhold. Det præsenteres, hvordan 
tildelingen af menneskelige træk overføres til brands, der dermed handler på lige fod som et menneske. 
I Fourniers teori har jeg valgt at oversætte nogle begreber for læsevenlighedens skyld, eksempelvis er 
best friends oversat til bedstevenner. Et enkelt begreb i denne sammenhæng er ikke blevet oversat re-
bounds, da der ikke findes en dansk oversættelse til denne, uden at det bliver en længere forklaring, 

hvilket jeg har antaget ikke vil gøre det mere læsevenligt. 	
	
Teorierne skitseret i kapitel 4 skal fungere som analytiske værktøjer til at få en dybere forståelse af 
forholdet mellem forbruger og brand, heri hvad der bliver sagt og hvilke underliggende variabler som 
kan påvirke, hvorfor de siger som de gør. Rusbult, Zembrods og Gunns (1982) teori om utilfredshed vil 
bidrage til analysere, hvilken slags respons klagerne er. Endvidere fremfører Fournier (1988) seks para-
metre til at analysere forhold, som vil kunne hjælpe med at analysere casene, endvidere giver Fournier 
nogle retningslinjer til, hvordan forskellige forhold skal håndteres.	
	

3.3 Refleksioner om reliabilitet og validitet 
I dette afsnit vil jeg præsentere overvejelser angående metodens betydning for min rolle som forsker og 
for kvaliteten af forskningen.	
	

3.3.1 Min rolle som forsker	
Taget det socialkonstruktivistiske paradigme i betragtning, som jeg fastsatte i forrige kapitel, er jeg som 
forsker ikke i stand til at træde uden for den sociale virkelighed, som jeg ønsker at undersøge. Hvorfor, 
at den viden og virkelighed, som præsenteres i denne afhandling, er influeret af mine bevidste og ube-

vidste valg.  
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Jeg har tidligere beskrevet, hvordan min inspiration til emnet skyldes underen over klager på sociale 

medier, som jeg er stødt på. Derfor har der været bias, da jeg har stiftet bekendtskab med fænomenet og 
de underliggende variabler på forhånd (Yin, 2009, s. 72). 	
 
Jeg har forsøgt gennem processen at forholde mig objektivt, men samtidig er jeg gået ind i dette projekt 
med forhåndsviden og forestillinger, empiri er derfor konstrueret socialt af mig, da jeg har håndplukket 
hver en case med henblik på, at den enkelte case ville passe ind til afhandlingens fokus. Derudover er 
der risiko for, at jeg som forsker kan have fremhævet eller ignoreret empiri bevidst eller ubevidst. 	
	

3.3.2 Forskningens kvalitet	
Spørgsmålet om kvalitet afhænger af, hvad der defineres som kvalitet. Definitionen på kvalitet er for-
skelligt fra videnskabeligt paradigme, forskningsdesign og valg af empiri. Evalueringen af kvaliteten af 
et casestudie kan tage udgangspunkt i begreberne konstrueret validitet, ekstern validitet og reliabilitet 
(Yin, 2009). 	
	
Konstrueret validitet afhænger af evnen til at identificere korrekte operationelle måleenheder for fæno-
menet, der undersøges. Hertil fungerer indsamlingen og analysen af facebook-opslag også defineret som 

dokumenter, som et spejl til at tilgå en virkelighed, hvorfor det også er vigtigt at afgøre i hvilket omfang 
dokumenterne repræsenterer denne virkelighed på en dækkende facon. De udvalgte opslag er håndpluk-
ket og udvalgt efter bestemte selektionskriterier, alene af den grund er der udvalgt nogle ideale eksem-
pler. Dokumenter vil altid i et eller andet omfang repræsentere virkeligheden på en forvrænget måde 
(Triantafillou, 2019, s. 150). 	

I den forbindelse anvender Duedahl og Jacobsen (2010) autenticitet, troværdighed, repræsenta-
tivitet og betydning i forhold til den undersøgte problemstilling, til at vurdere dokumenters konstruerede 
validitet. Opslagene er autentiske, i den forstand, at de er skrevet, af den person, som det fremgår. Tro-

værdighed omhandler, hvorvidt vi kan stole på de oplysninger, som fremgår. Her er det vigtigt at have 
in mente, at opslagene repræsenterer i højere eller mindre grad forbrugerens synspunkt og repræsenterer 
deres virkelighed. Deraf kan opslagene været skrevet med henblik på et særligt formål, det kan være at 
modtage kompensation eller andre fordelagtige formål. Ikke desto mindre analyseres oplysningerne, 
som fremgår da de udgør forbrugerens opfattede forhold. Repræsentativitet er i, hvilket omfang de an-
vendte opslag giver et dækkende billede af den virkelighed, som søges belyst. Opslagene formår at give 
et informativt billede af den virkelighed som søges belyst og dækker, det som jeg ønsker at undersøge. 

Opslagene er dog fortsat udvalgte ideale eksempler, hvortil der kan være udeladt eksempler, som repræ-
sentere en anden virkelighed.		
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Dokumenterne er af stor betydning for den undersøgte problemstilling, de er altafgørende for at kunne 

udarbejde forskningen. Derfor som måleenhed for problemstillingen, som undersøges forekommer op-
slagene som et kritisk element for afhandlingen.  

	
Nogle forskere argumenterer for, at ekstern validitet, hvilket bruges til at afgøre gyldighed og hvorvidt 
et studies resultater kan generaliseres, hører til kvantitativ forskning (Mabry, 2008, s. 222). Dette skyl-
des, at casestudiets formål er ikke at skabe generaliserbar viden, men at opnå en forståelse for, hvorfor 
og fænomener optræder i en specifik kontekst. Alene casestudiets kontekstafhængighed gør det svært at 
generalisere, hvilket står i kontrast til ekstern validitet, som refererer til, om resultaterne er valide uden 
for den undersøgte population (Jensen & Kvist, 2019). Derfor forekommer det mærkværdigt at vurdere 

kvaliteten af casestudiet på baggrund af generalisering, når videnskabelig generalisering ikke er målet 
for casestudiet. Som nævnt tidligere i dette kapitel kan casestudiet i visse tilfælde dokumentere analytisk 
generaliserbarhed. Særligt et multiple casestudie kan generalisere på tværs af casene, men eftersom der 
ikke foretaget en komparativ analyse, om søger at finde forskelle og ligheder, er det svært at fremhæve 
disse. Endvidere er det ikke formålet med afhandlingen at dokumentere disse forskelle og ligheder, men 
at opnå en dybere forståelse for forbruger-brand forhold gennem klager i telekommunikationsbranchen.	
	
Derimod argumenterer Mabry (2008) for, at gyldigheden af et casestudie skal afgøres af, hvis andre 
personer acceptere eller afviser resultatet. Det kan være uafhængige forskere, som er bekendt med fæ-

nomenet eller kollegaer, som har erfaring med det studerede fænomen, casestudiet eller metoden og som 
kan følge op på afhandlingens tilstrækkelighed, argumenter og generelle klarhed. Denne måde at anskue 
gyldighed på stemmer overens med det socialkonstruktivtiske paradigmes måde at anskue gyldighed på, 
nemlig som viden der er samfundsmæssigt accepteret. 	

Det er vigtigt at påpege, at denne afhandling ikke søger at nå frem til en endegyldig sandhed, 
men at forklare og skabe forståelse for forbruger-brand forhold og klager i den kontekst, som forsknin-
gen er foretaget i, dermed vise en bestemt måde at anskue virkeligheden på.	
	
Endvidere kan forskningens kvalitet vurderes på reliabilitet. Reliabilitet siger noget om, hvorvidt resul-

taterne kan gentages i studiet eksempelvis om dataindsamlingsprocessen, kunne have været gentaget og 
nået frem til samme resultater, eller hvis andre cases var inddraget eller brugt som supplement, om 
resultaterne ville forblive de samme (Yin, 2009; Kvist & Jensen, 2019). Dette vil blive besvaret i dis-
kussion som fremgår af kapitel 6.	
	
Efter at have argumenteret for metoden og beskrevet, hvordan forskningen har været	
udført, er det næste skridt at præsentere teorien.  
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KAPITEL 4: TEORI 	

Teori skal bidrage til at forklare eller forstå det som undersøges (Jensen & Kvist, 2019, s. 45). Derfor, 
har dette kapitel til formål at fremsætte de teoretiske rammer, som skal hjælpe med at belyse og forklare 

problemformuleringen og tilhørende undersøgelsesspørgsmål. 	
	
Jeg vil tage afsæt i relationship marketing, som fokuserer på at etablere, vedligeholde og forbedre orga-
nisationers forhold til forbrugere og således dykke dybere ned i forholdet mellem forbruger og brand. 	
	

4.1 Det psykologiske perspektiv på forhold	
For at opnå en forståelse for, hvad der sker mellem forbruger og brand, er det vigtigt at forstå termet 
forhold og hvilke mekanismer, der gør sig gældende i disse relationer. Derfor er det nødvendigt at vende 
tilbage til de grundlæggende principper om menneskets psykologi, hvor det drejer sig om indsats, tid og 
udbytte. 	

	
Termet forhold bruges ofte i hverdagssproget og anvendes til at beskrive mange sammenhænge i for-

skellige kontekster, eksempelvis mand og kone, far og datter, lærer og elev, arbejdsgiver og medarbej-
der. Psykologien bag, hvornår en relation kan kategoriseres som et forhold bygger på forestillingen om 
interaktion og indbyrdes afhængighed (Hinde, 1979).	
	
“... relationships exist between enemies as well as between friends, between those who are forced into 

each other’s company as well as between those who seek it.”	
(Hinde, 1979, s. 14)	

	
Et forhold indebærer periodevis interaktion mellem to parter, hvori der sker udvekslinger over en læn-
gere periode. Udvekslingerne har en vis grad af gensidighed i den forstand, at parterne i en vis grad 

påvirker hinandens adfærd. Endvidere skal interaktionerne have en vis grad af kontinuitet. Forholdet 
kan sagtens fortsætte selvom interaktionerne er manglende i en længere tidsperiode, da forrige interak-
tioner sørger for, at når parterne mødes igen, så mødes de ikke som fremmede. Hyppigheden af interak-
tioner vil vise et mønster, som kan være med til at fastslå hvilken slags forholdstype der er mellem 
parterne.	Sekundært indebærer et forhold præmissen om, at for et forhold kan eksistere skal der være 
indbyrdes afhængighed mellem parterne, hvilket betyder, at parterne i fællesskab skal skabe, påvirke og 
omdefinere forholdet. Et forhold involverer begge parter og forløbet af forholdet afhænger af begge 

parters adfærd (Hinde, 1979).	
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Ifølge Berscheid og Ammazzalorso (2001) kan indbyrdes afhængighed variere fra forhold til forhold og 

afhænger af, hvilke forventninger parterne har til hinanden og forholdet. Som et forhold bliver etableret, 
udvikler begge parter forventninger til hinanden vedrørende vaner, attituder, personlighed og andre ad-
færdsmæssige faktorer, som forudsiger, hvordan den anden part vil opføre sig i en variation af situatio-
ner. Ofte er disse forventninger prædisponerede og ubevidste, som hver part bringer med ind i forholdet. 
Det vil sige erfaringer fra forrige forhold og observationer af andre forhold vil influere, hvilken slags 
forventninger parterne videregiver til forholdet. Forventninger til partnere og forholdet anses af Ber-
scheid og Ammazzalorso som følelsesmæssige investeringer i forholdet. Hver forventning repræsenterer 
et potentiale for brud og dermed uoverensstemmelser mellem parterne.   	

Det betyder, at ethvert forhold har et spind af forventninger til parternes adfærd hver især og 
forholdet. Når forventningerne gentagne gange bliver bekræftet vil interaktionen mellem parterne fun-
gere problemfrit, derimod, hvis forventningerne bliver brudt, vil der opstå uoverensstemmelser og util-
fredshed.	

I et forhold med høje og mange forventninger, desto mere forventningerne er overholdt, desto 
større potentiale er der for stærkt og følelsesfuldt forhold. I kontrast vil forhold med lave og få forvent-
ninger mellem parterne eller til forholdet, have mindre potentiale for at opleve følelser. Dette skyldes, 

at forudsætningen for at opleve følelser er, at parterne har forventninger til hinanden eller forholdet, og 
dermed opstår der risiko uoverensstemmelser.	

Yderligere vil individer i tætte forhold, som er karakteriseret ved at opleve en høj grad af af-
hængighed, oftest have høje og mange forventninger til den anden part. Ved brud på forventninger vil 
der opstå følelser, som et resultat af afhængigheden, der truer velvære hos den individuelle. Dette står i 
modsætning til overfladiske forhold, hvori hver part lever sit liv stort set uafhængigt af den anden parts 
aktiviteter og adfærd og har færre forventninger indbyrdes og dermed er der færre muligheder for brud 
på disse og udgør derfor en mindre trussel i forhold til velvære. 	

	
“… the closer the relationship, the more the disruption upon dissolution…” 		

(Berscheid & Ammazzalorso, 2001, s. 320).	

	
Forhold er dynamiske af natur og kan blive påvirket af parterne indefra som en naturlig proces af vækst 
og udvikling, men forholdet kan ligeledes blive påvirket af begivenheder udefra i omverdenen. Uanset 
om et brud på forventningerne er udløst af interne processer eller udefrakommende faktorer, fremkalder 
det en følelsesmæssig reaktion (Berscheid & Ammazzalorso, 2001), hvortil parterne vil forsøge at til-
passe deres adfærd for at opretholde input og output i forholdet (Hinde, 1979). I næste afsnit vil jeg 
vende fokus mod, hvilke reaktioner og adfærd, som opstår ved utilfredshed i forhold.	
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4.1.1 Utilfredshed i et forhold	
Berscheid og Ammazzalorso (2001) betragter uoverensstemmelser som en naturlig del af et forhold, 

men formår ikke at arbejde videre med disse uoverensstemmelser. I stedet for kan Hindes (1979) syn på 
konflikter benyttes. Konflikter kan både være konstruktive og destruktive. Konstruktive konflikter vil 
med større sandsynlighed finde sted, hvis begge parter har et højt niveau af engagement og tillid. Der er 
større risiko for destruktive konflikter i forbindelse med lav grad af engagement og tvivl om hvorvidt 
den anden part kan gengælde positive aspekter i forholdet fremadrettet samt hvis parterne har modar-
bejdende formål med forholdet. Denne skildring af konstruktive og destruktive konflikter arbejder Rus-
bult, Zembrods og Gunn (1982) videre med, som de undersøger typer af respons på utilfredshed i for-

hold. I et studie af Rusbult et al. (1982, s. 1231) fandt de ud af, at individer bruger følgende interaktioner 
ved utilfredshed i et forhold: 

	

Typer af respons Beskrivelse 

Exit Svarer til en formel separation, flytter fra hinanden, en beslutning om at 
være venner, at få en skilsmisse. 

Stemme 
At diskutere problemerne, gå på kompromis, søge hjælp fra eksterne parter 
såsom en terapeut, foreslå løsninger på problemerne, spørge aktivt hvad der 
går den anden på, et forsøg på at forandre sig selv eller den anden part. 

Loyalitet Venter og håber på, at tingene vil blive bedre 

Forsømmelse 

Ignorerer partneren eller bruge mindre tid sammen, nægter at diskutere pro-
blemerne, behandler den anden part dårligt følelsesmæssigt eller fysisk, kri-
tiserer partneren for ting ikke relateret til det virkelige problem, lader for-
holdet falde fra hinanden, kan være tilbøjelig til at påbegynde nye forhold 

Figur 1: Responsmuligheder ved utilfredshed. Kilde: Egen tilvirkning 

 
Disse typer af respons adskiller sig fra hinanden i to dimensioner. Den første dimension er konstruktiv 
kontra destruktiv. Den konstruktive dimension afspejler de responsmuligheder, hvis intention er at ved-
ligeholde eller genoplive forholdet, heri findes stemme og loyalitet. Den destruktive dimension afspejler 
responsmuligheder, som ikke søger at reparere forholdet, heri exit og forsømmelse.  
 Den anden dimension er aktiv kontra passiv. Den aktive dimension vedrører typer af re-

spons, som tager en aktiv tilgang mod at adressere forholdet og dets udfordringer, dette er exit og 
stemme.  
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Den passive dimension er derimod manglende adfærd og interaktion i henhold til forholdet og dets ud-

fordringer, hvortil loyalitet og forsømmelse i høj grad indebærer passive interaktioner og kan i visse 
tilfælde forekomme fuldstændig uden interaktioner.  
 
Rusbult et al. (1982) fremfører tre variabler, som forudsiger hvilken grad af engagement der et i et 
forhold samtidig med at afgøre hvornår stemme, loyalitet og forsømmelse benyttes. De tre variabler er 
a) i hvilken grad de individuelle parter var tilfredse med forholdet før det gik i forfald, b) i hvilket 
omfang de individuelle parter har investeret ressourcer i forholdet og c) kvaliteten af alternative forhold 
hos den individuelle.  

 
Den første variabel omhandler tilfredshed. Rusbult et al. (1982) fremsætter, at generelt bør stigninger i 
tilfredshed fremme et konstruktivt respons på utilfredshed fremfor et destruktivt. Givet, at der er høj 
forudgående tilfredshed i forholdet, vil den individuelle være mere tilbøjelig til at finde det attraktivt at 
genoprette forholdet til dets tidligere version og dermed ty til konstruktive interaktioner, da denne slags 
respons med større sandsynlighed giver det ønskede udbytte end ved destruktive interaktioner. Således 
bør et højt niveau af forudgående tilfredshed fremkalde brugen af stemme og loyalitet, samtidig med at 

modvirke exit og forsømmelse.   
 
Den anden variabel er investering af ressourcer. Store investeringer i forholdet mener Rusbult et al. 
(1982) ligeså vil bidrage til konstruktive interaktioner, samtidig med at modvirke destruktive interakti-
oner. Ressourcer kan være internt orienterede og have stor betydning for involveringen i forholdet såsom 
forventninger (Berscheid & Ammazzalorso, 2001) samt tid og følelser. Derudover kan ressourcer være 
af knap så stor betydning for involveringen af forholdet, men have en indirekte betydning såsom mate-
rielle ejendele, fælles hobbyer og gensidige venner. Individuelle, som har investeret mange ressourcer i 

et forhold, vil oftest have svært ved at forlade forholdet og bør derfor være mere tilbøjelige til at benytte 
stemme eller loyalitet for at opretholde eller genoplive forholdet (Rusbult et al., 1982). Hinde (1979) 
påpeger ligeledes, at tid er en yderst vigtig ressource, som konstant bliver vurderet. At bruge tid på en 
anden indebærer at miste tid, som kunne være brugt anderledes, med det sagt må forholdet ikke være 
for tidskonsumerende og skal producere et ønsket udkast, ellers vil parterne begynde at kigge efter al-
ternativer.  
 

Den tredje variabel er kvaliteten af alternative forhold. Omfanget af alternative forhold og kvaliteten af 
disse vil influere på om den individuelle vil reagere med et aktivt eller passivt respons. Hvis en af par-
terne finder et alternativt forhold tiltalende vil den individuelle højst sandsynlig være villig til at ende 
forholdet gennem responsmuligheden exit.  
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I tilfælde af, at der ikke er et tiltalende alternativ, vil den individuelle oftest forsøge at forbedre forholdet 

gennem stemme. Begge responsmuligheder demonstrerer en aktiv tilgang til forholdet (Rusbult et al., 
1982; Hinde, 1979). Den individuelle kan derudover have en passiv tilgang i tilfælde af mangel på et 
tiltalende alternativ, hvortil den individuelle vil respondere med loyalitet og vente på at forholdet for-
bedres eller den individuelle kan lade forholdet forfalde gennem forsømmelse (Rusbult et al., 1982).  
 

4.2 Marketing fra et relationelt perspektiv 
Principperne bag teori om forbrugere og deres forhold til brands har fået større gennemslagskraft i mar-

keting, som tankegangen og fremgangsmåden i marketing har oplevet et paradigmeskifte som helhed. 
Paradigmeskiftet er frembrudt i takt med, at interaktive medier har fundet plads i forbrugernes hverdag 
og transformerer måden organisationer og forbrugere kommunikerer og opbygger relationer (Deighton, 
1996; Grönroos, 1997). Synkront med, at marketingdisciplinen forandres, har forbrugernes forventnin-
ger til organisationer ligeledes ændret sig. Forbrugerne forventer i højere grad, at organisationer er i 
stand til at identificere og forstå, hvilket slags forhold, der efterspørges og kan kommunikere hensigts-
mæssigt (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014). 

 
“People now expect companies to understand what type of relationships they want and hold to re-

spond appropriately - they want firms to hold up their end of the bargain. Unfortunately, many brands 
don’t meet those expectations.” (ibid., s. 72) 

 
Relationship marketing er baseret på forestillingen om, at værdien udover selve produktet eller servicen, 
skabes i tilstedeværelsen af et forhold mellem to parter og skaber dermed merværdi for kunden og leve-
randøren eller tjenesteyderen. Et længerevarende forhold kan eksempelvis give kunden en følelse af 

sikkerhed, kontrol eller tillid, som minimerer risiko forbundet med køb og derfor reducerer omkostnin-
ger forbundet med at være kunde (Grönroos, 2004).  
 Begrebet relationship marketing blev introduceret i 80’erne af Berry (1983) og Jackson 
(1985), dog har fænomenet: at skabe gode interaktioner med kunderne eksisteret siden den første han-
delsaftale blev indgået. Marketing havde efter den industrielle revolution et transaktionsmæssigt fokus, 
hvortil opbygning og vedligeholdelse af relationer mellem organisation og forbruger modtog mindre 
opmærksomhed (Sheth & Parvatiyar, 1995).  

 
Ifølge Grönroos (1996, 2004) kan marketing fra et relationelt perspektiv defineres som processen i at 
administrere organisationens forhold til kunder og andre interessenter i markedet.  
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En proces som går ud på at identificere potentielle kunder, at etablere et forhold med dem, derefter at 

opretholde forholdet og forbedre forholdet så forholdet kan gavne organisationen eksempelvis i form af 
word of mouth anbefalinger. Endvidere indeholder processen afslutning af relationer, hvad enten det er 
af organisationen selv, kunden eller relationen gradvist aftager, disse situationer skal ligeledes håndteres 
omhyggeligt af organisationer. Relationship marketing formål er dermed at administrere forholdene med 
forskellige interessenterne i markedet fra start til slut.  

I den forbindelse vurderer Grönroos (2004, s. 101), at det vigtigste forhold er det mellem orga-
nisationen og købere eller brugere af produktet eller service. I forlængelse af dette kan Fourniers (1998) 
teori om forbruger-brand forhold give et dybere indblik og forståelse for de forhold som forbrugere 

danner med brands, som de kender og bruger. Ved at udforske interaktioner som forbrugere har i hver-
dagen med brands er det muligt at optimere denne udveksling og forstærke båndet mellem forbruger og 
organisation.  
 
Det praktiseres udbredt, at forbrugernes data er karakteriseret af demografiske data eksempelvis køn, 
alder, indkomst eller uddannelsesniveau, som er koblet på købsadfærd og inddelt i segmenter. Ifølge 
Avery, Fournier og Wittenbraker (2014) er denne måde at anskue forbrugere på uhensigtsmæssig for 

organisationer, da denne slags data ikke medtager, hvilken slags interaktion den enkelte forbruger efter-
spørger. Som en konsekvens af dette mener Avery, Fournier og Wittenbraker, at organisationer håndte-
rer deres forhold på en måde, som ikke imødekommer forventninger, hvilket skaber utilfredshed hos 
forbrugerne og er urentabelt for organisationerne. 
 
“In study after study, we find that consumers are frequently frustrated by companies’ inability to meet 

their relationship expectations.” (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014, s. 74). 
 

4.2.1 Personificering af brands 
Flere forskere har anerkendt personifikationen af brands, som tildeles af både organisationer og forbru-
gere. Forbrugerne tildeler konsekvent personlighedstræk til uorganiske genstande, hertil brands (Aaker, 
1997) og tænker om brands som var de af menneskelig karakter (Levy, 1985). Brands gør det muligt for 
forbrugerne at udtrykke sig selv (Belk, 1988), at kreere et ideelt selvbillede (Malhotra, 1988) eller frem-

hæve specifikke dimensioner af sig selv (Kleine, Kleine & Kernan, 1993). Organisationer kan blandt 
andet gøre brands menneskelige gennem talspersoner og endossenter (McCracken, 1989) og fiktive 
brand karakterer som publikum kan identificere sig med (Fournier, 1998).  
 
For at et brand kan fungere som en legitim partner i et forhold med forbrugerne, skal brandet efterkomme 
personificeringskvalifikationen og være et aktivt og bidragende medlem i relationen (Hinde, 1979; Four-
nier 1998).  
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En del af at være et aktivt og bidragende medlem kan stamme fra markedsføringsaktiviteter, som er 

interaktive og henvender sig til den enkelte forbruger. Den daglige udførelse af markedsføringsplaner 
og taktik kan tolkes som adfærd udført af brandet, der tager en aktiv rolle i forholdet. Med det sagt, kan 
alle handlinger i forbindelse med markedsføring anses som adfærdsmæssige handlinger udført på vegne 
af brandet, der kan kobles op på menneskelig adfærd, som former brandets personlighed. Et brand er en 
livløs genstand men ikke desto mindre, efterlader et brand adskillige sanseindtryk i forbrugerens sind. 
Brandet kan ikke agere, tænke eller føle - kun gennem aktiviteterne administreret af organisationen 
(Fournier, 1998).  
 

4.2.2 Forbruger-brand forhold 
Et studie foretaget af Fournier i 1998 illustrerer, at forbrugere ikke blot køber brands fordi de kan lide 
dem eller fordi de fungerer godt. Men at forbrugerne er involveret i et forhold med brandet, så længe 
forbrugeren kan drage fordel af de betydninger som brandet tilføjer i deres liv. Disse betydninger kan 
være funktionelle heri udnyttelse af nytteværdi, psykosociale såsom forstærkning af selvværd og social 

integration, følelsesbetonede altså bidrage med en følelse af kærlighed eller nostalgi og sidst, moralske 
være en rettesnor for hvad, som bliver opfattet som legitimt af omverdenen. I den forbindelse har Four-
nier (1998) udviklet seks parametre, der rækker over følelses-, adfærdsmæssige og kognitive overbevis-
ninger for at vurdere styrken og holdbarheden af et forbruger-brand forhold. 
 
4.2.2.1 Parametre til at vurdere styrken og holdbarheden af et forhold 
Styrken af et brand-forbruger forhold udvikler sig gennem interaktioner mellem parterne. Et forhold 
mellem forbruger og brand kan kategoriseres som stærkt, når forholdet besidder et højt niveau af flere 

af de seks parametre kærlighed og passion, forbindelse til identitet, afhængighed, engagement, intimitet 
og partner kvalitet. Fordelene ved stærke forhold er at disse ofte er mere holdbare og bidrager til at øge 
markedsandelen og de har en højere grad af forudsigelighed, hvilket gør dem nemmere at håndtere. Dog 
kan stærke forhold være mindre profitable end mindre stærke forhold, hvilket skyldes, at denne type af 
forhold kræver mange ressourcer at opbygge og vedligeholde. Research viser, at denne slags forhold er 
mindre profitable end andre typer (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014). 
 

Følelsesmæssige indikatorer 
Kærlighed og lidenskab: I kernen af alle stærke brand-forbruger forhold beskriver Fournier (1998) et 
element, som minder om kærlighed mellem to personer. I et stærkt forhold vil forbrugeren ofte føle, at 
de savner “noget”, hvis de ikke får brugt brandet i en periode. Oftest vil denne slags brands være karak-
teriseret som uerstattelige og unikke til den grad at der kan opstå separationsangst ved forventet mangel. 
Følelser i brand-forbruger forhold kan variere fra varme, forelskelse, lidenskab, kærlighed til egoistisk 
og tvangsmæssig afhængighed.   
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Forbindelse til identitet: Styrken af et forhold afhænger ligeledes af i hvilken grad brandet formår at 
tilfredsstille identitetsanliggender og dermed udtrykker et eller flere væsentlige aspekter af forbrugeren. 
Identitetsanliggender kan berøre associationer til tidligere nostalgiske, nuværende, fremtidige eller øn-
skede identiteter. 
 
Adfærdsmæssige indikatorer 
Afhængighed: Stærke forbruger-brand forhold vil også være præget af en høj grad af indbyrdes af-
hængighed, hvori forholdet bliver en del af forbrugerens daglige liv. Indbyrdes afhængighed er i denne 

forbindelse karakteriseret ved hyppige interaktioner mellem brand og forbruger, eksempelvis kontakt 
på daglig basis og forbrugeren vil opleve øget intensitet ved interaktion. Derudover vil afhængighed 
være karakteriseret af øget omfang og mangfoldig af aktiviteter med brandet, eksempelvis at benytte 
flere produkter eller services fra samme brand. Der kan opstå en stærk indbyrdes afhængighed selvom 
forholdet er præget af lavt følelsesmæssigt engagement og intimitet.  
 
Engagement: Et højt niveau af engagement er ligeledes et fællestræk i stærke brand-forbruger forhold. 

Engagement er hensigten om at opføre sig på en måde, der understøtter forholdets varighed. Ofte kom-
mer engagement til udtryk ved, at forbrugeren ikke ønsker at købe produkter eller services fra alternative 
brands. Det kan være følelsesmæssigt engagement eller personlig dedikation, uanset hvilken, fremmer 
denne stabilitet og opfordrer til afholdelse fra alternativer i markedet.  
 
Kognitive overbevisninger 
Intimitet: Stærke forbruger-brand forhold er ligeledes karakteriseret af et dybere niveau af intimitet. 
Intimitet i denne sammenhæng er overbevisningen om overlegen præstation hos produktet eller ser-

vicen. Overbevisningen om overlegen præstation kan til tider styrkes af myter, som eksisterer hos for-
brugeren og gør brandet uerstatteligt og dermed modstandsdygtig over for konkurrerende produkter. 
Myter kan være selvopfundne nytteorienteret styrker ved et brand, eksempelvis at en tandpasta indehol-
der en speciel god komponent eller overbevisningen om, at en dåse tomater indeholder nøje udvalgt og 
kvalitets tomater og at andre brands indenfor denne kategori bruger tomater, som ikke består kvalitets-
kontrollen hos det foretrukne brand. Disse slags overbevisninger fører ofte til loyal købsadfærd og et 
højt niveau af engagement.  

I forlængelse af dette kan myter forstærkes gennem marketing, som giver forbrugerne oplysnin-
ger om brands, som efterfølgende kan personliggøres og gemmes i hukommelsen. Et minde om et brand 
kobler sig ofte op på personlige associationer og erfaringer, hvilket udvikler stærke brand-forbruger 
forhold, som interaktionen mellem brand og forbruger foregår over en længere tidsperiode.  



 33 

Ofte udvikles intimitet i løbet af brugs erfaringen med produktet eller servicen og gør forbrugeren i 

stand til at have selvtillid i udvælgelsen af produktet som overlegent sammenlignet med andre. Intimitet 
afføder stabilitet grundet overbevisningen om brandet samt brandets vedligeholdende konsistens over 
tid.  
 
Partner kvalitet 
Den sidste indikator for at vurdere styrken og holdbarheden af et forhold er forbrugerens opfattelse af 
brandets præstation som partner i et forhold. Der er fem centrale komponenter, som udgør brandets 
partner kvalitet a) en positiv orientering fra brandet mod forbrugeren, eksempelvis at forbrugeren føler 

sig ønsket, respekteret, lyttet til og plejet, b) vurderinger af brandets overordnede pålidelighed, trovær-
dighed og forudsigelighed i forholdet. c) Vurdering af brandets overholdelse af regler, som sammensæt-
ter den underforståede forholdskontrakt, d) tillid eller tro på, at brandet vil levere hvad forbrugeren 
ønsker, frem for det, som ikke ønskes. e) Tryghed i, at brandet tager ansvar for dets handlinger.  

En forbruger i et stabilt og længerevarende forhold med et brand kan have forventninger om, at 
brandet er der for forbrugeren ved behov og gør hvad der kræves af brandet i den pågældende situation. 
Eksempelvis, hvis et produkt går i stykker, kan forbrugeren have en forventning om, at organisationen 

reparerer produktet uden yderligere problemer eller omkostninger og et brud på dette kan sætte forholdet 
i fare. Ydermere kan produktændringer eller ændringer i vilkår og betingelser være et brud pålidelighed 
og forudsigelighed i forholdet og tillid til, at brandet vil levere hvad forbrugeren ønsker.  
 
Baseret på disse parametre er det muligt at inddele forhold i forskellige typer. Disse forskellige for-
holdstyper præsenteres i det følgende. 
 
4.2.2.2 Klassificering af forholdstyper 

Inddelingen af forholdstyper er vigtigt af forskellige årsager. Først og fremmest hjælper klassificeringen 
af forhold med at sondre mellem, hvilke forhold, der bidrager til forskellige personlige udviklinger 
(Weiss, 1974). Eksempelvis vil en forbruger, der søger at styrke sit ego ofte finde det i en bedsteven 
relation med et brand. Hvorimod en forbruger, som søger sikkerhed oftest, vil opnå dette gennem et 
barndomsvenskab eller slægtskab (Fournier, 1998). 
 
Sekundært varierer forholdstyperne efter hvordan, hvornår og hvorledes de vedligeholdes. Eksempelvis 

har forpligtede partnerskaber brug for en konstant arbejdsindsats i forholdet og løbende bekræftelse for 
at modarbejde alternative brands på markedet, hvorimod arrangerede ægteskaber udelukkende opret-
holdes gennem en tredjeparts præferencer. Et afslappet venskab kræver regelmæssig og hyppig interak-
tion for at blive opretholdt, hvilket står i modsætning til barndomsvenskaberne, som består på trods af 
sjælden interaktion (Fournier, 1998).  
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Den tredje årsag til klassificering af forholdstyper, skyldes måden forholdene varierer når de afsluttes. 

Der findes to overordnede modeller på, hvordan et forhold forringes, disse gennemgås efter klassifice-
ringen af forholdstyper (Fournier, 1998).  
 
De forskellige forholdstyper, som Fournier (1998) arbejder med er: 

 

Forholdstyper Definition 

Arrangeret ægteskab 
Ufrivillig relation pålagt af tredje parts præferencer. Påtænkt langsigtet 
eksklusiv forpligtelse på trods af lavt niveau af følelsesmæssig tilknyt-
ning. 

Afslappet venskab 
Venskab som er lav i følelsesmæssig tilknytning og intimitet. Karakteri-
seret ved sjældent eller sporadisk engagement og lave forventninger til 
gensidighed eller belønning. 

Praktisk ægteskab Langsigtet og engageret forhold udløst af eksterne påvirkninger og regu-
leret af regler. 

Forpligtet partnerskab 

Langsigtet og frivillig relation, som har et højt niveau af kærlighed, inti-
mitet, tillid og en forpligtigelse til at forblive sammen trods negative om-
stændigheder. Kræver mange ressourcer for at opbygge og vedligeholde. 
Ændringer i vilkår og betingelser opfattes som svigt. 

Bedstevenner 
Frivillig relation baseret på gensidighed, som sikres gennem vedvarende 
positive belønninger. Relationen er karakteriseret ved ærlighed, intimitet 
og kræver mange ressourcer for vedligeholdelse. 

Opdelt venskab 

Højt specialiseret, situationsbegrænset og varigt venskab præget af la-
vere niveau af intimitet end andre venskaber, men danner højere socio-
emotionelle belønninger og indbyrdes afhængighed. Nem adgang og ud-
gang i forholdet. 

Slægtskab Ufrivillig relation med slægtsbånd, ofte nedarvet fra familiemedlemmer. 

Rebounds 
Relation baseret på ønsket om at bevæge sig væk fra tidligere eller til-
gængelig partner, står i modsætning til at vælge en partner grundet at-
traktivitet. 

Barndomsven Sjældent engageret men en følelsesladet relation, der minder om forti-
den. Relationen frembringer sikkerhed og komfort. 

Kæresteri Nyt forhold på vej til et forpligtet partnerskab. 

Afhængighed 
Relationen er karakteriseret af stærk attraktion, høj tolerance, besidderi-
ske tendenser og et højt niveau af følelsesmæssigt engagement. Separa-
tion fremkalder angst. 
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Flirt 
Kortsigtet og tidsbegrænset engagement med høj følelsesmæssig beløn-
ning, relationen foregår uden forpligtigelse eller gensidighedskrav. Rela-
tionen tillader ofte højere price premium og er fleksibel. 

Fjendskab Intensiv og involverende relation karakteriseret af negative følelser og et 
ønske om at undgå den anden eller forårsage smerte på den anden. 

Hemmelige affære Meget følelsesmæssigt og privat forhold, som betragtes som risikabelt, 
hvis synligt for andre 

Slaveri 
Ufrivillig relation styret udelukkende af partneren i forholdet. Involverer 
negative følelser og eksisterer udelukkende på grund af omstændighe-
derne. 

Figur 2: Klassifikation af forbruger-brand forholdstyper. Kilde: Egen tilvirkning med afsæt i Fournier 

(1998).  
 

4.2.2.3 Utilfredshed i et brand-forbruger forhold	
Tidligere i opgaven har jeg beskrevet hvordan et forhold mellem to mennesker forringes og opløses og 
i den forbindelse, hvorledes utilfredshed kommer til udtryk adfærdsmæssigt. Herudover har jeg beskre-
vet kort, hvordan forringelse i et forhold mellem forbruger og brand, er med til at klassificere de for-
skellige forholdstyper. Fourniers (1998) teori indeholder to måder, hvorpå forhold kan forringes. I ent-
ropy modellen forringes forhold konsekvent når de ikke vedligeholdes aktivt, hvilket oftest ses i afslap-
pede og mindre engagerede forhold såsom afslappede venskaber og rebounds. I stress modellen kan 

forringelsen skyldes andre faktorer, såsom ændringer i markedsforholdene, skift i personlige præferen-
cer og brud på uskrevne regler mellem parterne. Dette ses oftest i intense eller engagerede forhold såsom 
bedstevenner og forpligtede partnerskaber. Disse to modeller fremgår af det følgende.	
 

Stress model: Forholdet forringes og opløses som følge af ændringer i omverdenen, personligt eller i 

forholdet. Opløsning af forholdet er karakteriseret ved pludselig og markant tilbagegang i aktivitet og 
respons. 

a. Omverdensfaktorer 
Situationsbestemte ændringer: Ændringer i fysisk tilstedeværelse, der gør forholdet svært eller me-

get usandsynligt at fortsætte. 
Eksempel: En forbruger flyttet til et andet geografisk område, hvor brandet ikke er tilgængeligt, dette 
forårsager omgående opløsning af forholdet. 

 

Frembrud af alternative valg: Indtrængen af et eller flere alternative brands på markedet fra en 
attraktive og overlegene organisationer. 
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Eksempel: En konkurrerende organisation introducerer et længe ventet produkt, hvilket kan føre til op-

løsning af forhold. 
 

b. Partner faktorer 
Personlige ændringer: Ændringer i personlighed, roller, behov eller værdier, som fører til, at for-

brugeren ikke længere mener, at brandet passer til den individuelle forbruger.  
Eksempel: En forbruger ønsker at købe produkter, som har en mindre påvirkning på miljøet og afslutter 
derfor holdet med et brand, som ikke længere lever op til forbrugernes værdier. 

Organisatoriske ændringer: Ledelsesmæssige ændringer om at opsige eller ændre forholdstypen 

for brandet. 
Eksempel: En organisation vælger at fjerne brand fra hylderne og deraf afsluttes forholdet. 
 

c. Relationelle faktorer 
Overtrædelse af uskrevne forholdsregler, hvilket kan være tillidsbrud, manglende overholdelse af løfter 
eller forsømmelse i rollen som partner i forholdet. 
Eksempel: En forbruger oplever inkonsistent kvalitet fra et brand og vælger derfor at afslutte forholdet.  

 
Entropy model: Forholdet forringes og opløses som følge af manglende bevidst opretholdelse af for-
holdet. Opløsning af forholdet er karakteriseret ved en gradvis udfasning, som ender med afslutning af 
forholdet. 
 
Fournier argumenterer for (1998), at forbrugere i stærke og engagerede forhold med brands vil opleve 
en større grad af utilfredshed ved brud på forventninger i og med, at forventningerne til brandet er større 
og dermed er der større risiko for uoverensstemmelser sammenlignet med, hvis forholdet var karakteri-

seret af lave forventninger. 	
	

4.2.3 Relationel radar	
Ifølge Avery, Fournier og Wittenbraker (2014) mangler organisationer relationel intelligens, det vil sige, 
at organisationerne ikke er klar over, hvilken slags forhold forbrugerne kan have med organisationens 
brands, hvilke forhold forbrugerne efterspørger og organisationerne ved ikke, hvordan de skal styrke 
eller ændre disse forhold. For at udvikle relationel intelligens opstiller Avery, Fournier og Wittenbraker 

(2014) en række strategiske muligheder, som skal hjælpe organisationer mod at etablere et bedre forhold 
til forbrugerne. 	
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Det første skridt mod et bedre forhold er at anerkende, at forbrugerne har forskellige forhold til brands, 

det kan både være positive og negative forhold. Næst, skal forbrugerne kategoriseres efter forholdstype.  
Dette gøres ved at indsamle information, der afslører forbrugernes følelser og forventninger til brandet, 
så organisationen er opmærksom på kundernes signaler. Når organisationen har kortlagt forbrugernes 
forhold, kan organisationen begynde at sammensætte en portfolio, hvis formål er at fremme strategiske 
mål. Som organisation er det vigtigt at forstå de uskrevne regler, for hvis brudt sættes forholdet på spil. 
Disse regler er baseret på forbrugernes forventninger til organisationen, brandet og forholdet. Hvis et 
brand formår at efterleve forventninger, vil forbrugerne respondere med en stærkere relation, som på 
sigt kunne indebære en højere grad af afhængighed, hvilket peger i retning af loyal købsadfærd (Avery, 

Fournier & Wittenbraker, 2014).  
Hvis organisationen ikke formår at efterleve forventningerne, vil det blive tolket som et 

brud på reglerne og forholdet risikerer at gå i opløsning (Berscheid & Ammazzalorso, 2001; Avery, 
Fournier & Wittenbraker, 2014; Rusbult et al., 1982). Ved at være opmærksomme på reglerne i forskel-
lige forholdstyper kan organisationer bedre imødekomme forbrugernes forventninger, samtidig med at 
sørge for at deres portefølje af forbrugere indeholder et ideelt mix. Dette kan eksempelvis være forhold, 
som ikke kræver mange ressourcer, som kan være profitable på kort sigt og forhold, som kræver flere 

ressourcer, men som er profitable på langt sigt (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014).  

	
Avery, Fournier og Wittenbraker (2014) fokuserer især på følgende tre strategiske muligheder mod 
bedre forhold til forbrugerne.	
	

a. Understøtte forbrugernes ønskede forhold 
Når forbrugerne efterspørger et forhold, som er fordelagtigt for organisationen, skal organisationen an-
erkende kunden som en partner, der kan influere nye produkter eller processer. Et forhold, der er for-
delagtigt, kan være et forhold som understøtter organisationens vision og mission, som driver profit eller 
markedsandele eller som bidrager til en stabil indtjening.  

	
b. Påvirke forbrugere mod organisationens ønskede forhold 

Hvis en organisation ønsker at øge andelen af tætte forhold, for at opbygge langsigtet værdi handler det 
om at fokusere på de uskrevne regler i forholdet. En forholdstype kan godt udvikle sig til en anden type, 
både i en positiv og negativ retning.  
 
Eksempelvis kan forbrugere som har et afslappet venskab til et brand rykke sig til bedstevenner, hvis 
brandet kontinuerligt møder forventningerne og overrasker dem med en følelse af at blive tættere. 
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Ligeledes kan forbrugere gå fra bedstevenner til fjendskab, hvis en afgørende forventning brydes og 

forårsager forstyrrelse i velværen hos forbrugeren. 

	
c.  Ændring af tilgang 

Hvis en organisation oplever problemer med at skabe kontakt til et eller flere segmenter, kan dette skyl-
des, at organisationen sender signaler og tilpasser sin adfærd til en anden forholdstype end den som 
forbrugerne er interesserede i. Derfor, skal organisationen undersøge, hvilken type af forhold forbru-
gerne ønsker og derefter justere sin adfærd altså markedsføringsaktiviteter til denne. 	
Med denne teoretiske forståelse er det nu muligt at analysere den indsamlede empiri. 
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KAPITEL 5: ANALYSE 

I analysen kombineres teori og empiri for at ny viden kan opstå (Jensen & Kvist, 2019, s. 54). I det 
følgende kapitel udgør 3 Danmark, Telenor og Yousee case stederne, hvortil fire facebook-opslag fra 

hver case analyseres. Alle facebook-opslag fremgår af bilagene. Case journalen er første del af analysen, 
hvortil analysen suppleres med tre delanalyser mere.  
 

5.1 Første delanalyse: Case journal 
Indledningsvist udarbejdes case journalen for at skabe overskuelighed over det indsamlede empiri og 
dernæst fungerer denne som grundlag for analyse (Flyvbjerg, 1988). Da jeg senere skal analysere, hvilke 
forholdstyper casene udgør, forekommer interaktioner mellem case stederne og case aktørerne særlig 

vigtige, da styrken af forholdet afhænger af interaktionerne og indikerer forholdets nuværende status 
(Fournier, 1998). 
 
Jeg vil i det kommende afsnit analysere, hvad klagerne handler om og inddele klagerne i tre temaer. 
Temaerne har rod i Fourniers teori og inddrager citeringer fra case aktørerne. Dermed er temaerne ba-
seret på fællestræk blandt case aktørerne samtidig med at repræsentere et udsnit af teorien. Det skal 
indledningsvist pointeres, at grænserne mellem disse temaer er flydende og noget af empirien vil kunne 

argumenteres for at tilhøre flere temaer.  
 

5.1.1 Manglende positiv kunde indstilling 
Empirien i denne kategori er karakteriseret ved at case aktørerne klager over manglende positiv orien-
tering fra brandet, at forbrugeren føler sig ønsket, respekteret, lyttet til og plejet.  
 

De kan ikke hjælpe mig 
Birgittes klage, som fremgår af bilag 1a, omhandler Telenors manglende hjælp i forhold til at opsige 
Birgittes demente mors abonnement. Selvom Birgitte ikke er den i det direkte forhold med Telenor, er 
hun personen, som interagerer med Telenor, dermed den person, hvis udveksling med Telenor, som 
analyseres. Birgitte udtrykker om sin oplevelse med Telenor: “Har talt med den mest håbløse medar-
bejder Tatjana som desværre ikke kunne hjælpe mig men kunne få sin chef Hassan til at ringe mig op 
inden 24 timer.” Birgitte opnår først og fremmest ikke den hjælp hun søgte, men får et løfte om at blive 

ringet op af en medarbejder, som ved noget om det problem som Birgitte står med. Men finder dog 
fortsat ikke situationen særlig tilfredsstillende, da en medarbejder ikke vil snakke med hende: “Hassan 
sad ved siden af og ville ikke tale med mig direkte men kunne godt svare på alle de spørgsmål Tatjana 
stillede. Underligt.”  



 40 

Birgitte beskriver situationen som: “Det er fuldstændig uacceptabelt at det ikke er muligt at opsige uden 

at møde op i en fysisk butik. De nægtede at sende papirer til mig.” Birgitte beskriver en situation, hvori 
hun ikke føler sig lyttet til og et brud på, at man som kunde til enhver tid kan ende forholdet. Det ligger 
forankret i ethvert forhold, at forholdet kan afsluttes, men fra Birgittes synspunkt synes Telenor ikke at 
respektere omstændighederne og Birgitte finder sig selv i en kamp på Facebook for at få opsagt mode-
rens abonnement, hvortil hun skriver: “Mener Telenor skylder min mor en undskyldning.” Birgitte er af 
den opfattelse at situationen og hændelsen kræver en undskyldning og at Telenor behandler ældre men-
nesker uanstændigt: “For mig at se er det meget uanstændigt at behandle ældre mennesker på den 
måde…” 

 
Prioriterer mig ikke 
Et andet eksempel på en forbruger, som er skuffet over at case stedet ikke lytter og plejer forholdet er 
Helene, hvis klage fremgår af bilag 1c. Helene mødte op i en butik, hvor hun følte sig ignoreret og 
tilsidesat til fordel for private samtaler: “mit opslag handler så mere om den attitude de har derinde og 
den er under alt kritik”. Helenes klage forklarer et scenarie, hvor hun henvendte sig i en Telenor butik 
og beskriver en oplevelse, hvor Helene føler sig nedprioriteret eftersom medarbejderne ikke ydede den 

service hun forventede: “der er 3 på gulvet og trækker et nr og afventer, men ser især en som lader til, 
at have mere travlt med, at snakke, gør mig til kende og hun siger hun har kunder, men virkede mere af 
privat karakter”. Helene anser sig selv som en loyal kunde, som køber flere services og produkter fra 
Telenor, eksempelvis tablet, telefon og bredbånd og forventer derfor også, at case stedet anerkender 
hende, som en god og loyal kunde: “dette synes jeg er dårlig service til en gammel og trofast kunde hos 
telenor…” Helene udtrykker flere gange i opslaget, at hun blev mødt af dårlig service: “Øv for en dårlig 
service inde i telenor i fields” og “... udviser total mangel på service og i det hele taget virker ret 
ligeglade med kunder”. Den dårlige service forklarer Helene skyldes den attitude, som hun blev mødt 

med, der for hende virkede som om, at medarbejderne var ligeglade med kunderne. Helene tilkendegiver 
endvidere, at hun føler vrede mod brandets repræsentanter efter denne oplevelse: “... især er min vrede 
rettet mod butik i fiekds...” Helene føler ikke, at repræsentanterne for Telenor formåede at opretholde 
deres del af forholdet og hjælpe hende. Hun ønskede at adressere en fejl ved hendes panserglas, men 
følte ikke, at relationen blev plejet, som den burde taget i betragtning af, at hun er en trofast og gammel 
kunde, men hun blev i stedet “blank afvist”. Helenes klage indikerer, at hun forventede, at Telenor ville 
finde en løsning, som passede begge parter. I stedet beskriver Helene en adfærd fra brandet, som ikke 

værdsætter hendes loyalitet og afviser på en facon, som Helene finder frustrerende, hvilket fører til at 
Helene ikke ønsker at have mere kontakt med den pågældende butik: “en butik jeg ikke sætter mine ben 
i igen”. 
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At have været kunde i 10-15 år er uden betydning 

Henrik retter henvendelse til 3 Danmark forud for det han beskriver som et eventuelt skifte af mobilsel-
skab, med de indledende ord: “Jeg er oprigtigt i tvivl!” som det fremgår af bilag 3b. Henrik beskriver, 
at han ønsker hjælp til et teknisk problem med at få outlook til at synkronisere, hvor han fortæller: 
“Derfor har jeg besøgt 3 (3!!) af jeres butikker for at søge om hjælp.” Henrik udtrykker frustration over 
at have besøgt tre butikker uden at blive mødt med den rette ekspertise og øje for den slags pleje og 
respekt, som Henrik mener hører til en kunde gennem 10-15 år. Han har som følge af sine mange år som 
kunde hos 3 Danmark tilegnet sig bestemte forventninger i forhold til hvad der forventes af 3 Danmark, 
når de står med en kunde, som har været hos dem så længe: “At jeg har været kunde hos 3 i 10-15 år 

var uden betydning….” Henrik lister de tre besøg op og beskriver, hvad der skete på hvert besøg. Han 
er tydeligvis utilfreds med de løsningsforslag han har modtaget, da udtryk som “den anden foreslog (i 
ramme alvor?), “wtf!?” og “en fjerde gut kiggede måbende på mig …. (jeg var i tvivl om nogen havde 
pillet batteriet ud af ham)”. Hvilket bliver suppleret med et ultimatum omkring hvad Henrik forventer 
at få tilbage fra 3 Danmark, efter at have været kunde i så mange år: “Det lyder ultimativt, men… hvis 
jeg som mange årig kunde skal forblive i et selskab og oveni investere i et nyt produkt (Huawei P30pro). 
Så forventer jeg altså en form for service, indsigt og professionalisme. Eller er det for meget at for-

vente?” Henrik illustrerer, hvordan forventningen om at forholdet er tovejs, at han køber produkter fra 
dem og at 3 Danmark yder god service til, hvad end Henrik måtte have af problemer. Derudover udtryk-
ker han en forventning om, at jo længere tid man som kunde har været i forholdet, jo højere er forvent-
ningen til den anden part.  
 
Henrik får en tilbagemelding på sit opslag fra 3 Danmark som tilbyder at hjælpe ham. Henrik svarer 
med en længere forklaring på problemet. Men der går samtalen i stå og Henrik hører ikke tilbage fra 3 
Danmark og skriver: “Kære Martina & 3. Jeg venter stadig i spænding på et telefonopkald… Ganske 

vist fik jeg en mai (?) i lørdags, men vedkommende havde tydeligvis ikke forstået spørgsmålet eller 
forstået det du havde sendt bagud i jeres system.” Henrik blev endnu en gang bekræftet i, at interaktio-
nen mellem ham og case stedet ikke lever op til hans forventninger og at den hjælp som han modtog 
over mail, ikke havde den rette ekspertise.  
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5.1.2 Behov for bedre interaktion 
I denne kategori er empirien kendetegnet ved at forbrugerne efterspørger en anden interaktion fra case 

stedet end den som de modtager.  
 
Tænk at have råd til at ignorere sine kunder 
Christers klage til Telenor, som kan ses i bilag 1b, centrerer omkring manglende interaktion: “Er i ikke 
søde at definere hvad i mener med “svarer dig med det samme” betyder for jer. Jeg har nu ventet 40 
min. for at bruge ca. 15.000 kr. hos jer.” Endnu en gang illustrerer dette opslag, at fra kundens synspunkt 
medfører investeringen af penge, forventninger til en vis type af interaktion fra case stedet. I dette til-

fælde forventer Christer en vis type af interaktion, eftersom at han ligger en forholdsvis stor sum penge 
i organisationen. Christer er et godt eksempel på en forbruger, som ønsker og forventer valuta for sine 
penge: “Jeg har nu ventet over 40 min. for at bruge ca. 15.000 kr. hos jer. Selv booket fast tids opkald 
på jeres service for det, uden at modtage et opkald.” Her fremgår det, at Christer ikke synes at ventetiden 
er acceptabel for en kunde, som bruger 15.000 kr. hos case stedet. Derudover påpeger Christer, at den 
funktion med at booke et opkald for at undgå ventetid, alligevel ikke fører til et opkald. Eftersom Chri-
ster har købt produkter eller services hos Telenor, har han gjort sin andel for at opretholde forholdet, 
hvortil at manglende interaktion fra Telenor, kan fra Christers synspunkt tolkes som et udtryk for mang-

lende dedikation.  
 
Telenor svarer på opslaget og henviser til deres online hjælp, hvorefter Christers respons er: “Hvis du 
mener jeres online hjælp er super god burde du selv prøve den for det er så helt forkert. Jeg har nu 
brugt over en time på at bruge 15.000 kr. Tænk at have råd til at ignorere sine kunder.” Christers 
respons til Telenor medarbejderen synes at have en sarkastisk tone og afsluttes med en kæk bemærkning 
om at Telenor ignorerer sine kunder. Christer mener ikke, at Telenor har formået at yde en indsats i 

forholdet, hvad end det er hjælp, et opkald eller blot at anerkende Christers tilstedeværelse som en god 
og stabil kunde, hvortil han føler sig ignoreret.  
 
Hjælper ikke når der er behov for dem 
Camillas klage, som fremgår af bilag 3a, lister indledningsvist hvad hun mener er galt med 3 Danmark: 
“Elendig kundeservice. Flabede ansatte. Ingen tilbagemelding. Ingen hjælp. Aftaler overholdes IKKE.” 
Camilla har som en del af de andre case aktører været en trofast kunde i snart 10 år og har aldrig haft 
behov for at skifte abonnement, da relationen indtil denne oplevelse har fungeret: “Jeg har været trofast 

kunde hos 3 i snart 10 år. Jeg har aldrig haft behov for at skifte abb. grundet 3 altid har fungeret for 
mig.”  
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Som Camilla stødte på problemer i udlandet, havde hun en klar forventning om, at 3 Danmark ville 

bidrage til at løse problemet: “... har for første gang haft brug for 3 kundeservice …” Men manglende 
tilbagemelding fra 3 Danmark dominerede oplevelsen ifølge Camilla: “5 gange indenfor det seneste 
snart 1,5 døgn er jeg blevet lovet at jeg vil høre fra en Anders som har overtaget min sag. INTET har 
jeg hørt fra hverken den såkaldte Anders eller andre fra 3 trods aftale om tilbagemelding uanset udfal-
det.” Camilla har dermed en klar forventning om, at der er indgået en aftale og udtrykker frustration 
som hun ikke føler, at de lever op til, hvad de har sagt. Camilla afslutter sin klage med at konstatere at 
hun ikke længere ønsker at være kunde hos 3 Danmark: “3 bliver 1 trofast kunde mindre når jeg kommer 
hjem til DK.” 

 
3 Danmark svarer på Camillas opslag med et forslag på, hvorfor Camilla oplever det problem hun gør, 
hvortil hun svarer: “Ja, selvfølgelig har jeg huskede Kroatiens landekode. Med de mange samtaler jeg 
har nævnt med 3 overfor, er det mig en gåde at du kunne mistænke så simpel en “fejl” som at mangle 
landekoden ved udg. opkald.” Camilla virker en smule fornærmet over medarbejderens forslag og fort-
sætter med at udtrykke sin frustration over manglende tilbagemelding: “Ham Anders kender tydeligvis 
ikke til ordet kundeservice samt opfølgning... Når man står med det problem jeg står med, forventer man 

at der bliver fulgt op på sagen som lovet og at høre fra ham Anders som lovet. Intet har jeg fået andet 
end sved på panden, tårer i øjnene og en mildesttalt stressende ferie!” Camilla udtrykker forventninger 
om, at 3 Danmark ville tage ansvar for det som de lovede og hjælpe når hun havde brug for hjælp. Hun 
understreger en gang mere, at situationen medvirker til at forholdet skal afsluttes: “Hvad end der er 
fejlet er det ikke noget jeg har lyst til at udsættes for igen.” 
 
Lyt til mig og svar mig 
Steens klager fremgår af bilag 3c og vedrører ligeså, hvordan repræsentanter for 3 Danmark fejler i at 

yde den ønskede kundeservice og generelt berører Steens klage manglende interaktion fra 3 Danmark: 
“Har lige været inde i jeres butik i Aalborg, ikke første gang….. men sidste gang, at de ikke ville hjælpe 
eller gøre noget…..” Det formodes at Steen opsøgte butikken for at få hjælp, men da det ikke var muligt 
at få hjælp, siger Steen, at det var hans sidste visit i denne butik. Steen beskriver sig selv som en tro 
kunde, indtil denne oplevelse: “Tror jeg har været en tro kunde indtil nu, i kan jo se min konto…” Steen 
beskriver hvordan at: “bestemt personale har stukket ud” og efter at have delt oplevelsen med sin om-
gangskreds, er han blevet bekræftet i at medarbejderne, skal tage sig af deres kunder: “og efter at have 

talt med mine venner, er jeg blevet bekræftet i at kunderne er et nødvendige onde…” Som argumentation 
for, at den behandling han modtog ikke var i orden.  
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Steen skriver yderligere to opslag på 3 Danmarks facebookside: “Venligst kontakt mig…. da det er 

næsten umuligt at finde nogle steder at klage…” og “Skal det virkelig være nødvendigt at skrive 
igen…… Hvorfor er mit indlæg blevet fjernet?” Steen udtrykker et klart ønske om at modtage respons 
fra 3 Danmark og skriver i sit første opslag: “vil gerne høre evt. andre kommentarer eller evt. indlæg 
også fra 3…..” Det forekommer vigtigt for Steen at blive imødekommet i hans feedback, især da den 
første henvendelse i butikken var en negativ oplevelse. Steen har en forventning om at opnå en bestemt 
slags interaktion med case stedet og virker frustreret, eftersom at han ikke får den ønskede respons.  
 

5.1.3 Manglende opretholdelse af funktionelle løfter 
I denne kategori er empirien kendetegnet ved at klagerne vedrører kvaliteten af et produkt og er hoved-
sageligt centreret omkring funktionelle egenskaber eller produktændringer.  
 
Giver løfter de ikke kan holde 
Idas klage til Telenor, som kan ses i bilag 1d, illustrerer stor skuffelse angående Telenors mangel på at 

efterleve, hvad organisationen har lovet: “Det viste sig at I ikke kunne leve op til det løfte og ingen 
kompensation blev givet. Vi fik at vide der ville gå en uge mere og så ville der være hul igennem. Det 
kunne I heller ikke leve op til og igen ingen kompensation.” Idas klage omhandler et løfte fra Telenor 
om at levere internet, hvor ingen andre konkurrenter kunne levere: “... da vi skulle skifte imellem abon-
nementer var det den primære grund til at vi valgte jer så vi ikke skulle gå uden internet.” At Telenor 
ikke er i stand til at efterleve deres løfter, bliver endvidere forværret af organisationens manglende evne 
til at anerkende og kompensere for deres fejl, som får Ida til at indlede klagen med: “Synes at I i telenor 
og alle andre potentielle kunder skal vide at jeres serviceniveau er fuldstændig skandaløst!” Klagen 

viser, at der fra Idas synspunkt var etableret nogle klare aftaler og forventninger, som derefter ikke blev 
overholdt eller mødt, hvilket resulterer i et klart brud på forholdet: “Det er under alt kritik, jeg fortryder 
bittert at vi troede på jeres sælgerløfter og jeg vil fraråde alle jeg kender at købe service fra jer ved hver 
en lejlighed.” En Telenor medarbejder kontakter hende i opslaget for at finde en løsning, men responsen 
fra Ida tyder på, at hun ikke er interesseret i at genoptage forholdet: “Tak for tilbuddet, men ærlig talt 
har jeg totalt mistet tillid til jeres virksomhed og magter faktisk ikke at skulle overbevise jer om at yde 
en ordentlig service og ikke efterlade jeres kunder med røven i vandskårpen…” Umiddelbart indikerer 

dette, at Telenor officielt har mistet en kunde. 
 
Jeg har fået æren og fornøjelsen af jeres grusomme produkt 
Mettes klage til Yousee, som fremgår af bilag 2d, har et funktionelt udgangspunkt, da hun oplever: 
“Pisse ustabilt internet forbindelse..” Dette supplerer hun med også at have negative oplevelser i sit 
møde med brandet, når hun ringer til kundeservice: “... og er allerede uendeligt træt af at ringe og 
brokke mig.”  
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Det lyder som, at hver gang Mette har kontakt med Yousee er interaktionen præget af negative hændel-

ser og de løsningsforslag som Yousee foreslår forekommer ikke tilfredsstillende: “Hver gang man hen-
vender sig er løsningen fra jer er 1. Reset 2. Om mine kabler fejler noget (dette til trods for jeg har kørt 
på et oldgammelt modem siden 2005 og aldrig har haft lignende problemer) 3. I vil sende en tekniker 
ml. 7.30-16.00 som kan kigge på dit modem (og som jeg udmærket er klar over jeg vil komme til at 
betale da han ikke kommer til at konstatere fejl på jeres produkter)....” Mette hentyder til, at løsnings-
forslagene fra Yousee altid er de samme og at Yousee ikke forekommer villige til at tage ansvar for det 
produkt som de har solgt. Det formodes, at fra Mettes synspunkt, ville hun opfatte Yousee som ansvar-
lige og villige til at løse problemet, hvis de sendte en tekniker ud på Yousees bekostning uanset, hvad 

teknikeren ville konstatere af problemer.  
 
Mette skriver med en sarkastisk tone at hun: “... har fået æren og fornøjelsen af jeres grusomme 3890v3, 
og som nærmest 99% af jeres andre brugere af samme skrækkelige produkt oplever jeg samme proble-
mer.” Mette er dermed af den overbevisning at det selvsamme produkt også volder problemer hos andre 
forbrugere. Mette har i sin tidligere interaktion med Yousee foreslået en løsning, som hun ville finde 
tilfredsstillende men har fået et afslag: “Jeg spørger om jeg kan få et andet modem da denne model 

tydeligvis ikke fungerer optimalt men svaret på jeres 70704040 er nej…” En behandling som hun ikke 
finder tilfredsstillende taget i betragtning, at Mette har været kunde siden 2005: “Er det virkelig det I 
har at tilbyde jeres kunder? Jeg har haft mit internet hos jer siden 2005, og ville sgu egentlig forvente 
mere imødekommenhed overfor gamle loyale kunder…” Mettes status som en gammel loyal kunde, 
medvirker til, at hun også forventer at Yousee opfører sig på en måde, som understøtter at forholdet 
fortsætter ved eksempelvis ordne det problem, som hun nu er stødt på. Mette udtrykker, at hun ikke føler 
at Yousee lytter til kunderne, på trods af, at det er kunderne, som gør det muligt for forretningen af løbe 
rundt: “Jeg linker lige for en god ordens skyld til jeres eget forum hvor det berygtede 3890v3 tydeligvis 

skaber problemer for andre end bare mig (men i er tydeligvis ikke særlig lydhør overfor kunder, selvom 
det er dem i lever af).” Endvidere afslører denne sætning, at kunder og særligt dem, som oplever pro-
blemer med det specifikke produkt, ytrer deres utilfredshed, som på sin vis antages at medvirke til, at 
Mette føler sig mere frustreret. Hvis det er et kendt og udbredt problem, lader det til, at fra Mettes 
synspunkt forekommer det absurd, at Yousee ikke tager ansvar og sørger for produktet virker optimalt. 
Mettes brug af ordet lydhør, indikerer ligeledes hendes opfattelse af, at Yousee ikke prioriterer at pleje 
kunderelationer, heri relationen til Mette på trods af at hun har været kunde i 14 år og har gjort sin del 

for at opretholde forholdet.  
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Afslutningsvist frabeder Mette sig et standardsvar fra Yousee: “Og jeg vil slutte af med at frabede mig 

et standard svar ud fra en eller anden liste hvori der står: sådan besvarer vi kunder der brokker sig 
over 3890.” Alene det faktum, at Mette frabeder sig et standardsvar indikerer, at hun efter hendes me-
ning fortjener bedre behandling end det respons, som sendes ud til, hvilken som helst kunde. Mette er 
åben overfor at finde en løsning, men konkluderer, at en tekniker ikke er løsningen: “Jeg ser frem til at 
høre hvad en evt. løsning er (og nej det er ikke en tekniker).” 
 
Der var aldrig problemer med Telmore 
Martins klage drejer sig om at han oplever dårlig forbindelse og dermed ikke føler, at 3 Danmark opret-

holder en vis kvalitet i forhold til konkrete produktegenskaber, som det fremgår af bilag 3d. Denne slags 
klage afspejler et mere funktionelt aspekt af forholdet: “Er jeg den eneste der oplever dårlig forbindelse 
og at man skal genstarte telefonen ca en gang om måneden for at kunne modtage opkald og SMS?” 
Martin påpeger, at denne situation aldrig opstod hos hans tidligere teleselskab Telmore: “Der var aldrig 

problemer med TELMORE.🤬🤬🤬🤬 ” Dette tyder på, at Martin ikke synes, at kvaliteten lever op til 

forventningerne og at en konkurrent til 3 Danmark, muligvis kunne tilbyde et bedre produkt. Martin 

kontakter herefter kundeservice, men tilføjer i sit opslag: “se det hjalp så ikke så meget, en sludder for 
en sladder.” Selv efter kontakt er Martin fortsat af den overbevisning, at 3 Danmark ikke opretholder 
sin del af forholdet og udtrykker: “Er glad for jeg ikke flyttede hele familien over til 3.”  
 
Jeg politianmelder jer 
Dennis’ klage er rettet mod at Yousee laver bondefangeri, eftersom Dennis abonnement er blevet æn-
dret: “Sådan Yousee svindel ved højlys dag. I tager og fjerner små bidder konstant…” som det fremgår 
af bilag 2c. Manglende information omkring ændringer i abonnementsaftaler har gjort Dennis frustreret 

og sur. I Dennis’ tidligere udvekslinger med Yousee føler han, at han er blevet mødt af inkompetente 
medarbejdere, som har anvendt en upassende jargon: “... jeres elendige support til inkompetente med-
arbejdere kan ikke finde ud af at hjælpe, man bliver mødt med personer der bander og snakker frækt til 
en.” På trods af, at Dennis har været i kontakt med Yousee tyder det på, at han ikke er blevet hjulpet 
mod afklaring af, hvad der sker med hans abonnement og er blevet adresseret i et sprog, som han ikke 
finder acceptabelt. En Yousee medarbejder svarer på Dennis’ opslag med mindre forklaring på abonne-
mentsændringer og ‘beklager’, hvis tonen ikke har været i orden. Dennis er tydeligvis ikke tilfreds med 

svaret: “... jeg håber du har et bedre svar til mig inden i morgen og får kontaktet mig så det kan blive 
løst…” og truer med at opsige sine abonnementer: “... vi har ca 16 abb hos jer der bliver skiftet til andet 
selskab hvis det viser ikke at være en FEJL…” Dennis betragter sig selv som en god og loyal kunde, da 
han fremhæver, at han har været kunde siden TDC købte Onfone i 2011 og implicit placerer en forvent-
ning om at blive behandlet derefter.  
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Dennis fremstår vred i dette respons og truer med at politianmelde for at opnå den rette behandling af 

Yousee: “... vi har været her siden TDC købte onfone, og tro mig der bliver ringet ind, dette stunt I har 
gang i er totalt uacceptabelt, hvad enten der kommer polit anmeldelse for svindel og ænderinger uden 
brugers accept og kontakt til ombudsmanden, folket har det med at bare give op, men jeg går hele vejen, 
så håber der kommer et svar ordentligt svar/direkte kontakt inden i morgen kl 15.” Dennis tyer dermed 
til trusler for at opnå, hvad han ønsker og fortæller, at han ikke bare lader sig stoppe, men har tænkt sig 
at gå hele vejen for, at Yousee tager kontakt til ham. 
  
I bliver ved med at hæve priserne, mens alle andre sætter priserne ned 

Bos klage fremgår af bilag 2c og omhandler ændringer i hans abonnement og udviser stor frustration: 
“Har fået mail om at jeg skal have ny abonnement IGEN… Med deraf følgende prisstigning!!! Det er 
ikke engang ÈT år siden at i sidst lavede det stunt …. !!!” Bo beskriver, at han før har oplevet ændringer 
i hans abonnement, men at denne gang er: “Det er jo fuldstændig hen i vejret…” siger han om situatio-
nen. Bo har i modsætning til Dennis indsigt i, hvorfor han får et nyt abonnementet: “Det begrundes 
med, at mit nuværende abonnement udgår... Ligesom det var tilfældet sidste gang….” Men indsigten i, 
hvorfor Yousee ændrer Bos abonnement gør i dette tilfælde ikke situationen nemmere: “Ovenikøbet 

begrundet det med at der kommer nyt IT system… Hvad i alverden har nyt IT system med mit abonne-
ment at gøre????” Bo er uforstående overfor, hvorfor en intern ændring i Yousee skal påvirke Bo. Han 
nævner også, at han har været kunde i andre selskaber, som efter hans mening håndterede lignende 
situationer bedre: “Jeg har tidligere været kunde i andre selskaber, og der har jeg også oplevet at det 
abonnement jeg havde udgik….. DOG fortsatte det på samme vilkår, indtil jeg selv ønskede at ændre 
abonnement….” Bo sammenligner med andre konkurrerende organisationer og påpeger, at den løsning 
Yousee tilbyder er dårlig sammenlignet med, hvordan andre organisationer ville håndtere situationen. 
En generel kritik ytres omkring, at Yousee hæver priserne og bliver dyrere end andre telekommunikati-

onsselskaber: “Yousee bliver ved med at sætte priserne op, mens alle andre sætter priserne ned…” 
Hvortil Bo sammenligner Yousees priser med Oisters priser og afslutter med: “Men det åbenbart snart 
tid til at skifte til nyt selskab.” Hvilket tyder på at Bo er klar på at ende relationen, hvis ikke Yousee 
forbedrer situationen.  
 
I fortjener ikke jeres kunder 
Anders’ klage fremgår af bilag 2a, der hovedsageligt adresserer ændringer i hans abonnementsaftale, 

samt hvilke frustrationer dette fører til. Anders indleder sin klage med: “I er da efterhånden så ubruge-
lige i forhold til jeres konkurrenter.” Anders sammenligner sit forhold til Yousee med andre konkurre-
rende organisationer og omtaler endvidere skiftet til Yousee som ufrivilligt og en dårlig oplevelse: “Jeg 
blev flyttet med over til jer efter i opkøbte online og siden er det bare gået ned af bakke...“ Anders har 
dermed været kunde hos Yousee siden opkøbet i 2011.  
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Grunden til at det er gået ned af bakke lyder: “... i vælger at sætter jeres priser op løbende med dårlige 

undskyldninger gang på gang, for hvorfor i gør det. Hvad mere får man ud af stigningen andet end flere 
problemer med jer? Bedre dækning er ikke en undskyldning.” Det lyder som, at Anders er utilfreds over 
at beslutninger såsom at forbedre dækningen skal ske på bekostning af den regning, som Anders betaler. 
Dette kommer yderligere til udtryk: “Fordi i skal skifte system så er i nød til at ændre mit abb.” Igen 
påpeger Anders, hvordan at interne ændringer påvirker Anders, hvilket fører til at han er af den overbe-
visning, at Yousee måske slet ikke fortjener kunder: “hvis i ikke engang kan finde ud af at flytte jeres 
kunder over i et nyt system, så kunne det måske være fordi i slet ikke fortjener jeres kunder.” Der ligger 
implicit i denne overbevisning, at hvis Yousee ikke kan finde ud af at levere hvad kunderne heriblandt 

Anders ønsker, frem for det, som ikke ønskes, så har Yousee ikke gjort sig fortjent til at kunderne fortsat 
lægger penge i organisationen. Det bliver dermed et spørgsmål om at gøre sig fortjent til at have kunder 
som Anders. På baggrund af dette gør Anders sig tanker om hvad andre organisationer tilbyder: “Flere 
andre selskaber kan tilbyde bedre vilkår end jer uden at der hele tiden skal ændres i prisen…” Hvilket 
kan tolkes som en måde at forsøge at påvirke Yousee til at rette ind. 

Anders’ utilfredshed over situationen forekommer så grotesk, at han sammenligner You-
see med mafiaen, hvortil han er under det indtryk, at Yousee ikke værdsætter deres kunder, men under-

kuer dem, som mafiaen gjorde: “Hvor længe skal man som kunde finde sig i jeres mafia metoder, i læner 
jer blot tilbage og vasker hænder, når man så endelig engang kommer i gennem til jeres “service” er 
der mangel på kompetente medarbejdere og man kan ikke blive stillet videre.” I Anders’ møde med 
brand repræsentanter beskriver han inkompetente medarbejdere, der ikke har været i stand til at løse de 
problemer, som der har måtte være. Hvilket efterlader ham med endnu en dårlig oplevelse med Yousee, 
der medvirker til, at han ikke kan anbefale Yousee: “Kan IKKE anbefale jer til andre, og har min tvivl 
om hvor vidt jeg og flere andre abb forbliver kunder hos jer.” 

Anders er endvidere af den overbevisning, at andre kunder hos Yousee deler hans util-

fredshed og at Yousee derfor vil kunne opleve af flere kunder inklusiv ham selv forlader forholdet. 
Anders er influeret af andre kunders negative udtalelser: “I må blot indse at måden i vælger at køre 
tingene på, er sådan man mister kunder, da jeg kan se jeg ikke er den eneste.” Anders afslutter med et 
ultimatum om, at Yousee bør ændre deres tilgang til kunderne og at drive forretning, da de ellers vil 
miste deres kunder.  
 
Anders får et svar tilbage fra en Yousee medarbejder på sit opslag, men responderer tilbage med: “Og 

dit svar er lige så dårligt som jeres kundeservice, havde allerede regnet med dette svar så intet nyt, men 
denne undskyldning bliver i fortsat ved med at bruge.”  Anders finder ikke Yousees tilbagemelding 
særlig konstruktiv, men tværtimod bekræfter den alle de negative antagelser han har om Yousee.  
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Anders stiller et sidste ultimatum, hvortil Yousee har en sidste chance for at finde en løsning: “Jeres 

“kundeservice” får et kald imorgen, og kan der ikke findes en løsning så bliver alle abb. opsagt og 
overflyttet til en af jeres konkurrenter, der har bedre vilkår uden undskyldninger for prisstigninger.” 
Kundeservice bliver endda skrevet i citationstegn, som indikerer en vis form for sarkasme og dertil trues 
der med at rykke abonnementerne til en konkurrent, som har bedre vilkår og dermed indforstået gjort 
sig fortjent til at have kunder.  
 

5.1.4 Andre vigtige mønstre 
Uanset om klagerne vedrører mislykkedes kommunikation, sure medarbejdere eller dårlig forbindelse, 
er fællesnævneren, at case aktørerne havde en forventning, som blev brudt og derfor opstår en uover-
ensstemmelse mellem case aktøren og case stedet, som potentielt kan føre til afslutning af forholdet 
(Berscheid & Ammazzalorso, 2001). Der dukker endvidere nogle vigtige mønstre op foruden de temaer 
som kendetegner, hvad klagerne handler om, som er vigtige for analysen for ud. 
 

5.1.4.1 Trofaste kunder 
Et element som forekommer på tværs af temaerne i case journalen er kundernes bevidsthed om, hvor 
længe de har været kunder hos det pågældende brand. Syv case aktører påpeger, at de har været kunder 
i flere år og skuffelsen over, at det respektive brand ikke er klar over dette faktum, laver postyr i forhol-
det. Det vil sige, halvdelen af de undersøgte case aktører tildeler det stor værdi, hvor længe de har været 
kunder og tilpasser deres forventninger i overensstemmelse til, hvor længe de har været kunder. Steen, 
Camilla, Mette og Helene kategoriserer endvidere deres rolle som kunde med ordene tro, trofast, gam-
mel og loyal. Anders og Dennis udtrykker deres årelange forhold med case stederne, ved at påpege, at 

de har været kunder siden case stedet opkøbte Onfone i 2011. Henrik kategoriserer sig selv som en 
mangeårig kunde. 

Case aktørerne har tilfælles, at de alle udtrykker skuffelse og frustration over, at de pågældende 
brands ikke har taget højde for deres årelange forhold i interaktioner med case aktørerne. Henrik beskri-
ver denne frustration og beretter at det at have været kunde i lang tid er uden betydning og Helene 
fortæller, at hun forventer mere fra case stedet taget i betragtning, at hun er en loyal kunde.  
 

Denne status som loyal og trofast kunde bliver af fire case aktører suppleret med, hvor mange penge er 
betalt til case stedet eller hvor mange produkter vedkommende har købt. Case aktørerne bruger indbe-
talingen af penge, som et udtryk for hvad de forventer at få tilbage. Jo flere penge, som er brugt i sel-
skabet, jo bedre kunde er case aktøren og des mere burde case stedet forsøge at fastholde case aktøren. 
Christer fremhæver at have brugt 15.000 kr. og får til gengæld lov at vente længe på at komme i kontakt 
med case stedet.  
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Helene fortæller hun både har købt tablet, bredbånd og telefon og bliver alligevel behandlet dårligt af 

medarbejderen. Henrik udtrykker klart hans forventninger til service og professionalisme, givet at han 
køber produkter hos case stedet. Dette tyder på, at case aktørerne har et transaktionelt fokus, som med-
virker til, at de justerer deres forventninger afhængig af de ressourcer såsom tid, penge og følelser de 
har lagt i forholdet.  
 
5.1.4.2 Trusler 
Trusler om at afslutte forholdet eller at sprede dårlig omtale til venner og bekendte fylder en del i casene. 
Seks case aktører gør brug af den ene eller den anden trussel, det vil sige halvdelen af casene resulterer 

i endte forhold eller dårlig omtale, hvis truslen overholdes. Truslen om at ende relationen til case stedet 
bliver ytret af seks case aktører. Camilla skriver, at case stedet nu vil have en trofast kunde mindre og 
Bo fortæller, at det er vist tid til at skifte selskab og Anders drager tvivl om, hvorvidt han forbliver 
kunde. Dennis gider ikke være kunde længere, hvis ikke case stedet løser hans problem, og på samme 
måde stiller Henrik et ultimatum til case stedet om at indfri visse forventninger, da han ellers vil finde 
et andet selskab.  
 Truslen om at sprede dårlig omtale og fraråde case stedet til andre forekommer hos to 

case aktører. Ida skriver sit opslag med henblik på at dele sin negative oplevelse med case stedet og alle 
andre potentielle kunder og skriver, at hun vil fraråde alle hun kender at købe services fra case stedet. 
Anders afslutter sin klage med at fortælle, at han ikke kan anbefale case stedet til andre. 
 
5.1.4.3 Konkurrenterne kan gøre det bedre 
Tre case aktører er yderligere præget af prædisponerede forventninger, som eksempelvis kan stamme 
fra tidligere forhold eller observationer af, hvordan andre gør (Berscheid & Ammazzalorso, 2001). Det 
de har tilfælles er, at de sammenligner med andre organisationer i branchen. Anders kalder case stedet 

ubrugeligt i forhold til konkurrenterne og påstår at andre selskaber kan tilbyde bedre vilkår end case 
stedet. Bo fortæller, at han har været kunde i andre selskaber og har oplevet præcis det samme scenarie, 
men dengang var vilkårene bedre og Martin påpeger, at der aldrig var problemer i hans tidligere selskab 
Telmore.  
 
Der viser sig et tydeligt mønster af, hvordan hver enkelt case aktør er frustreret over, at case stederne 
ikke formår at gennemskue, hvilken slags forhold case aktørerne mener at have eller ønsker at have med 

case stedet. Interaktionen og forventningerne mellem parterne både forud for klagen og i nogle tilfælde 
efter klagen slår derfor fejl.  

Et mønster, som ligeledes illustrerer, at case stederne ikke ved, hvilken slags interaktion som 
case aktørerne ønsker. Dette betyder, at case stederne håndterer deres forhold til case aktørerne uhen-
sigtsmæssigt.  
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Casene er gode eksempler på, hvordan forskellige kunder efterspørger forskellige interaktioner. Case 

aktørerne havde forventninger om, hvordan case stederne skulle håndtere og opføre sig forud for klagen 
og efter klagen. Vi ved fra Berscheid og Ammazzalorso (2001), at ethvert forhold er et spind af forvent-
ninger til partnerens adfærd, hvilket kun bekræftes af casene. Der opstår således et clash mellem for-
ventninger og faktisk adfærd, som fører til utilfredshed hos case aktørerne.   
 

5.1.5 Konklusion på første delanalyse 
På baggrund af foregående case journal er det muligt at konstatere tre overordnede temaer for, hvad case 
aktørerne klager om: manglende positiv indstilling over for kunderne, manglende opretholdelse af funk-
tionelle løfter samt bedre interaktion, som tager højde for den enkeltes kundes relation. Endvidere er 
klagerne karakteriseret af trofaste kunder, trusler og sammenligninger med andre organisationer i bran-
chen.  
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5.2 Anden delanalyse: Analyse af forholdenes holdbarhed 	
I forekommende afsnit vil jeg analysere klagerne med brug af teorierne skitseret i kapitel 4, særligt 
Rusbult, Zembrods og Gunns (1982) teori om responsmuligheder. Jeg vil analysere klagerne som et 

respons, der enten søger at reparere forholdet eller ende det, som en indikation for holdbarheden af 
forholdet. Ved at analysere, hvordan case aktørerne anvender deres klage er det muligt at vurdere, hvor-
vidt case aktøren har en intention om at fortsætte forholdet med case stedet. Dette gøres som et led i at 
kortlægge de forskellige forholdstyper som adresseres i fjerde delanalyse. Det er ikke muligt at give 
anvisninger til, hvordan klagerne skal håndteres, uden at have analyseret holdbarheden og styrken af 
forholdene forinden (Fournier, 1998). 	
	
Til at adressere utilfredshed har jeg tidligere redegjort for, at der findes forskellige responsmuligheder 
exit, stemme, loyalitet og forsømmelse (Rusbult et al., 1982). I det følgende afsnit overføres disse re-

sponsmuligheder til casene og det er muligt at analysere holdbarheden af forholdene.  	

 

5.2.2 Klager som en aktiv og konstruktiv metode til at løse utilfredshed	
Først og fremmest er fænomenet klager et aktivt respons, hvor case aktørerne ytrer deres utilfredshed 
og udfordringer forholdet er præget af. Case aktørerne venter ikke blot på, at forholdet falder fra hinan-
den, men tager en aktiv tilgang til at adressere utilfredsheden. Alternativt kunne case aktørerne skifte 

selskab uden at lade case stedet vide hvorfor. I stedet forsøger nogle af case aktørerne at reparere for-
holdet. 	
	
Otte case aktører forsøger med deres klager, at fikse problemerne ved at gøre brug af stemme. Stemme 
er som sagt den type af respons, som diskuterer problemerne, går på kompromis, foreslår løsninger på 
problemer og kan være et forsøg på at forandre den anden part (Rusbult et al., 1982). Flere af disse 
temaer indgår i casene, hvilket påvises i analysen nedenfor. De case aktører, som vi ser gøre brug af 
stemme, vil være præget af en høj tilfredshed forud for problemerne, de vil have investeret ressourcer i 
forholdet, eksempelvis penge, tid eller følelser og de vil vurdere, at andre organisationer ikke vil kunne 

tilbyde bedre kvalitet (ibid.). Dette vil jeg nu analysere.	
	
Mettes klage afsluttes med: “jeg ser frem til at høre hvad en evt. løsning er (og nej det er ikke en tekni-
ker.)” Her fremgår det, at Mette ikke søger at ende forholdet, men at finde en løsning og fortsætte 
forholdet. Hun fortæller i sin klage, hvad problemet er og fortæller ligeså, hvad der ikke er løsningen 
for hende. Mette har været kunde i 14 år og fortæller, at det først er efter hun skiftede til et nyt produkt, 
at hun har oplevet problemer.  
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Deraf har Mettes forhold til case stedet hidtil været præget af høj tilfredshed. Mette fokuserer på, at hun 

er en gammel og loyal kunde, hvortil hun forventer at blive behandlet derefter. Fokus på at være en 
gammel og loyal kunde, tolkes som, at hun har investeret i forholdet igennem mange år og forventer nu, 
at case stedet giver en vis indsats tilbage (bilag 2d). 	
	
I Dennis’ klage fremgår: “... jeg håber du har et bedre svar til mig inden i morgen og får kontaktet mig 
så det kan blive løst...” og “... håber der kommer et svar.” Dennis håber, at case stedet vender tilbage 
og at løsningen er acceptabel, så han kan forblive kunde. Dennis’ forhold til case stedet, forekommer 
ikke som værende kun positivt. Han nævner: “I tager og fjerne små bidder konstant”, som om, at hæn-
delsen er sket før. Men selvom Dennis er stødt på dette problem, betyder det ikke, at han har været 

utilfreds med case stedet før. Siden han søger at finde en løsning, må det betyde, at han har været tilfreds 
med case stedet forud for klagen (Rusbult et al., 1982). Dennis har været kunde hos case stedet i otte år: 
“... vi har været her siden TDC købte onfone…” og implicit ligger der et argument om, at Dennis har 
bidraget til forholdet ved fortsat at købe case stedets produkter og services. Dennis har ikke eksplicitte 
alternative organisationer i baghovedet, men han fortæller at han overvejer at skifte selskab, hvis case 
stedet ikke formår at rette op på situationen: “vi har ca 16 abb hos jer der bliver skiftet til et andet 
selskab hvis det viser sig ikke at være en FEJL…” Men først giver Dennis case stedet mulighed for at 
rette op på fejlen og reparere forholdet inden han vælger at ende det (bilag 2c). 	

	
Anders beskriver at han står ved en skillevej om hvorvidt han skal forblive kunde eller ej: “har min tvivl 
om hvor vidt jeg og flere andre abb forbliver kunder hos jer.”  
 
Alligevel forekommer hans klage, som en hjælp der skal få case stedet til at indse, at case stedet er nødt 
til at ændre sig: “I må blot indse at måden i vælger at køre tingene på, er sådan man mister kunder…” 
Derfor tolkes Anders klage som en hjælpende hånd, så case stedet kan blive et godt selskab, hvor Anders 
ønsker at forblive kunde og han udtrykker endvidere: “Jeres “kundeservice” får et kald i morgen, og 
kan der ikke findes en løsning så bliver alle abb. opsagt..”, dermed er Anders åben overfor at finde en 

løsning, men først må case stedet ændre sig til det bedre. Anders påpeger også, at han har været kunde 
i mange år, men at det ikke har været en god oplevelse siden hans forrige selskab blev opkøbt af case 
stedet: “Jeg blev flyttet med over til jer efter at i opkøbte onfone. og siden er det bare gået ned af 
bakke…”  Det kan antages at den tilfredshed, som eksisterede før opkøbet, har medvirket til, at Anders 
har valgt at forblive kunde i alle de år og medvirker til, at Anders fortsat vil forsøge at reparere forholdet. 
Anders er klar over, hvilke andre alternativer der er på markedet, da han sammenligner dem: “Flere 
andre selskaber kan tilbyde bedre vilkår end jer uden at der hele tiden skal ændres i prisen, til trods for 

at det er samme netværk der bliver benyttet.”  
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På trods af dette, vælger han at forsøge at løse problemet, hvortil at Anders’ sammenligning med andre 

selskaber kan forekomme som en tom trussel (bilag 2a). 	
	
Martins klage vedrører et problem som han søger hjælp til at få løst. Han truer ikke med at ende forholdet 
eller skifte selskab. Han påpeger dog, at han aldrig oplevede problemer hos sit forrige selskab, men der 
er intet, som indikerer, at han vil skifte tilbage. Martin fortæller: “Er glad for jeg ikke flyttede hele 
familien over til 3.” Martin ønsker at forblive i relationen med case selskabet, men er dog glad for, at 
hans familie ikke skal døje med de problemer som han døjer med. Givet at Martin ikke ønsker at ende 
forholdet, må der have været forudgående tilfredshed og investering i forholdet, selvom det er svært at 
dokumentere i hans klage (Rusbult et al., 1982), da klagens formål er at forbedre forholdet mellem 

Martin og case stedet (bilag 3d). 	
 
Steen skriver i sin klage “...jeg har været en tro kunde indtil nu…”, hvilket kan indikere, at forholdet er 
ved at forringes og at Steen har oplevet stor tilfredshed i forholdet forud for klagen. Hans ihærdige 
forsøg på at komme i kontakt med case stedet og blive hørt, via tre opslag, forekommer ikke som en 
indsats der ville komme fra en kunde, der søger at afslutte forholdet. Steen er engageret og søger at 
komme i dialog med case stedet: “vil gerne høre evt. andre kommentarer eller evt. indlæg også fra 
3…..” Steen har gode intentioner med sin klage, og vil endda klage på en anden måde, hvis han vidste 

hvordan: “Venligst kontakt mig…. da det er næsten umuligt at finde nogle steder at klage…” Steen anser 
sig selv som en tro kunde, der antageligt har investeret ressourcer i forholdet og hans forsøg på at komme 
i kontakt med case stedet, kan tolkes som en investering af tid og følelser, samt at han forsøger at løse 
et problem i forholdet. Han tager en aktiv tilgang i at give case stedet feedback, så case stedet kan 
forbedre denne del af forholdet, som er gået galt (bilag 3c).  	
	
Henrik giver, som mange af de andre case aktører, case stedet mulighed for at rette op på deres fejl og 
dermed reparere forholdet. Henrik beskriver, hvordan han oprigtigt er i tvivl og fortæller hvad problemet 
er og dertil, hvad han forventer at få i udbytte fra case stedet: “Hvis jeg som mange årig kunde skal 

forblive i et selskab og oveni investere i et nyt produkt (Huawei P30pro). Så forventer jeg altså en form 
for service, indsigt og professionalisme.” Dette uddrag fra Henriks klage illustrerer i høj grad det for-
ventede udbytteforhold og hvis case stedet fejler i at efterleve Henriks forventninger, vil han med stor 
sandsynlighed skifte selskab. Eftersom at Henrik påpeger, at han har været kunde hos case stedet i så 
mange år formodes det, at Henrik har været tilfreds indtil denne episode. Henrik spørger afslutningsvist 
case stedet: “Eller er det for meget at forvente?” som et forsøg på at forventningsafstemme mellem de 
to parter, hvilket hele Henriks opslag fungerer som (bilag 3b).	
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Christer gør med sin klage case stedet opmærksom på en situation, som for Christer udgør et problem. 

Der er intet, der indikerer i hans klage, at han ønsker at ende forholdet, men nærmere et opråb om, at 
case stedet skal gøre deres arbejde bedre. Christers formål med klagen er ej heller at revolutionere case 
stedet, men at komme i dialog og få svar på hans henvendelse. Christer beskriver ikke sin status som 
kunde via anciennitet og loyalitet, men i stedet ved at påpege, at han har investeret 15.000 kr. hos case 
stedet. Et beløb han finder højt i forhold til at modtage den behandling han gør. Eftersom Christer inve-
sterer sådanne slags beløb hos case stedet, formodes det, at han har været tilfreds med forholdet forinden. 
At Christer både ringer til case stedet og venter i 40 min., booker et opkald og prøver online hjælp, 
vurderes det, at han er engageret og villig til at investere sin tid, hvorfor at Christers klage søger at løse 

et problem (bilag 1b).	
	
Helene ønsker at gøre case stedet opmærksom på den behandling hun har modtaget. Dermed prøver hun 
at forbedre et element i forholdet, som har gjort hende utilfreds: “mit opslag handler så mere om den 
attitude de har derinde og den er under alt kritik.” Helene fortæller at hun før har købt telefon og tablet 
hos case stedet og anser sig selv som en gammel og trofast kunde, hvorfor det formodes at forholdet har 
været præget af høj forudgående tilfredshed. Samtidig illustrerer det, at Helene har investeret i forholdet 
ved at købe produkter. Netop et af disse produkter er ifølge Helene gået i stykker og hun opsøger derfor 
en af case stedets butikker. Da det besøg ikke gik som planlagt, forsøger Helene at udtrykke sin util-

fredshed via opslaget i håb om, at hun sammen med case stedet kan finde en løsning (bilag 1c). 	
	
 
Samlet set udviser de otte case aktører, som gør brug af stemme, en grad af tilfredshed forinden klagen. 
Nogle af case aktørerne udtrykker, at andre organisationer vil kunne tilbyde bedre eller samme kvalitet, 
hvilket fungerer som en trussel mere end et reelt udtryk for at skifte. Hvorvidt case aktøren har tænkt 
sig at gøre brug af truslen vides ikke. Størstedelen af case aktørerne fremhæver enten hvordan de har 
investeret i produkter eller har planer om at gøre det, men det er ikke kun penge, der anses som en 
investering, flere af case aktørerne påpeger ligeså, hvordan de har investeret tid eller følelser i forholdet 

(Rusbult et al., 1982). 	
	
Hermed gør case aktørerne Mette, Dennis, Anders, Martin, Steen, Henrik, Christer og Helene brug af et 
aktivt og konstruktivt respons, som søger at reparere og opretholde forholdet. For mange af de analyse-
rede klager i dette afsnit er det et råb om hjælp og for nogle en sidste udvej inden de afslutter forholdet.	
	
Udover at klager kan være konstruktive, kan de også være dekonstruktive. De klager, som er dekon-
struktive, vil blive analyseret i følgende afsnit. 	



 56 

5.2.3 Klager som en aktiv og destruktiv metode til at løse utilfredshed	
De resterende fire case aktører anvender klagen som en aktiv, men dekonstruktiv metode til at løse deres 

utilfredshed, nemlig exit (Rusbult et al., 1982). Exit er fortsat en aktiv tilgang, da case aktørerne formelt 
melder ud, at de ikke længere vil være i forholdet sammenlignet med bare at lade forholdet falde fra 
hinanden. Case aktørerne søger ikke at løse problemerne eller gøre forholdet tilfredsstillende igen, men 
ønsker at tilkendegive at de er utilfredse og ikke længere vil være kunder.	
	
Teorien fremsætter, at de case aktører som gør brug af exit, bør have været præget af forudgående util-
fredshed, have foretaget mindre investeringer og oplevet gode alternativer blandt andre organisationer 
(ibid.). Dette vil jeg nu analysere.	
	
Bos klage er kategoriseret som destruktiv, da han afslutter sin klage med: “Men det er åbenbart snart 

tid til at skifte til nyt selskab.” En sætning, der indikerer, at han gør sig seriøse overvejelser om at skifte 
selskab og at denne klage muligvis er det sidste som case stedet hører fra Bo. Endvidere sammenligner 
Bo case stedet med andre selskaber og påpeger, hvordan det fungerede bedre: “Jeg har tidligere været 
kunde i andre selskaber, og der har jeg også oplevet at det abonnement jeg havde udgik… DOG fortsatte 
det på samme vilkår, indtil JEG selv ønskede at ændre abonnement….” Han fortsætter med at sammen-
ligne: “Yousee bliver ved med at sætte priserne op, mens alle andre sætter priserne ned…”  
Han påpeger, at der er stor forskel på den kvalitet case stedet kan tilbyde og kvaliteten hos andre alter-
native selskaber. Deraf indikerer Bos klage, at han finder alternative brands attraktive. Yderligere indi-

kerer Bos udtalelse at han skifter mellem selskaber og ikke investerer i forholdet. Bos forhold til case 
stedet formodes ikke at have været præget af en høj grad af tilfredshed, da han skriver: “Har fået mail 
om at jeg skal have nyt abonnement IGEN…. Det er ikke engang ÉT år siden at i sidst lavede det 
stunt….!!!” Det forekommer derfor, at Bo har oplevet dette problem før. Derfor vurderes klagen ikke 
som værende et råb om hjælp, men tyder derimod på at være en beslutning om at ende forholdet (bilag 
2b).  

	
Camilla skriver: “3 bliver 1 trofast kunde mindre når jeg kommer hjem til DK.” og “Hvad end der er 
fejlet er det ikke noget jeg har lyst til at skal udsættes for igen.” Dette tyder på, at Camilla er færdig 

med forholdet. Men i Camillas klage fremgår det, at hun har investeret tid og penge i forholdet gennem 
mange år: “Jeg har været trofast kunde hos 3 i snart 10 år.” samt, at hun har været tilfreds med case 
stedet i al den tid hun har været kunde: “Jeg har aldrig haft behov for at skifte abb. grundet 3 altid har 
fungeret for mig.” (bilag 3a). I dette tilfælde er det dermed ikke gældende, at case aktøren har oplevet 
forudgående utilfredshed eller har foretaget mindre investeringer.  
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Derimod kan Berscheid & Ammazzalorsos (2001) forholds teori give en forklaring på, hvorfor Camilla 

vælger et destruktivt respons frem for et konstruktivt respons. Teorien er, at jo større tilknytning der var 
forud for forholdet, jo større forekommer utilfredsheden og dermed et stærkere ønske om ikke at forblive 
i forholdet. Dette vil jeg komme nærmere ind på når jeg analyserer, hvilken forholdstype Camilla har 
med case stedet.	
	
Birgittes klage har til formål at få opsagt moderens abonnement og den eneste grund til, at hun skriver 
denne klage skyldes, at det ikke var muligt at få den hjælp hun søgte hos kundeservice: “Jeg har lige 
forsøgt at kontakte kundeservice for at opsige et mobil abonnement. Har talt med den med den mest 
håbløse medarbejder Tatjana som desværre ikke kunne hjælpe...” Hun fortæller at hverken medarbej-

deren eller chefen kunne hjælpe hende. Som konsekvens af dette så Birgitte ingen anden udvej for at få 
opsagt moderens abonnement end at skrive om problemet på Facebook: “Det er fuldstændig uaccepta-
belt at det ikke er muligt at opsige uden at møde op i en fysisk butik. De nægtede at sende papirerne til 
mig.” I klagen fremgår det, at det er et gammelt abonnement, der ikke har været i brug: “... bare at blive 
ved med at trække penge for en telefon som ikke har været brugt i årevis.” Med det sagt, har Birgitte 
eller hendes mor ikke investeret i forholdet eller oplevet hverken tilfredshed eller utilfredshed forudgå-
ende, da forholdet på sin vis har været i bero (bilag 1a).	
 

Idas klage anses som værende destruktiv da hun skriver: “... jeg fortryder bittert at vi troede på jeres 
sælgerløfter og jeg vil fraråde alle jeg kender at købe service fra jer ved hver en lejlighed.” Selv da en 
medarbejder tager kontakt i opslaget og tilbyder at finde en løsning står Ida ved sin beslutning om at 
ende forholdet og svarer: “Tak for tilbuddet, men ærlig talt har totalt mistet tillid til jeres virksomhed 
og magter faktisk ikke at skulle overbevise jer om at yde en ordentlig service og ikke efterlade jeres 
kunder med røven i vandskårpen..” 

 Indledningsvist beskriver Ida, hvordan hun udvælger udbyderen, da case stedet lover en 

løsning, hvor Ida ikke skal undvære internet i en periode: “Vi blev LOVET internet den 27. februar og 
da vi skulle skifte imellem abonnementer var det den primære grund til at vi valgte jer så vi ikke skulle 
gå uden internet.”  Først og fremmest er Ida en ny kunde og hun har ikke et grundlag, at dokumentere 
forudgående tilfredshed eller utilfredshed på. Endvidere har valget af udbyder betydet en form for inve-
stering fra Idas synspunkt og kunne have været starten på et langt forhold. Indledningsvist i forholdet 
blev der givet nogle løfter som Ida i høj grad forventede blev indfriet: “Det viste sig at I ikke kunne leve 
op til det løfte og ingen kompensation blev givet.” Da case stedet ikke formåede at indfri, hvad de havde 
lovet til Ida, forventede hun, at de som minimum ville yde en form for kompensation. Ida beskriver, at 

hun giver case stedet en chance mere: “Vi fik at vide der ville gå en uge mere og så ville der være hul 
igennem. Det kunne I heller ikke leve op til og igen ingen kompensation.”  
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Endnu en gang føler Ida sig skuffet over at case stedet ikke formår at efterleve deres løfter og i det 

mindste give en form for kompensation.  
Eftersom Ida udelukkende valgte case stedet grundet, at de kunne levere internet hurti-

gere end andre selskaber, fremstår bruddet større, da det var den eneste forventning hun havde. Ida er 
utilfreds inden forholdet begynder. Fra Idas synspunkt har valget af case sted betydet en form for inve-
stering, hun havde trods alt andre alternativer, men valgte netop case stedet fordi de gav løfter (bilag 
1d). 

	
Som det fremgår af ovenstående, har nogle af case aktørerne ikke oplevet forudgående utilfredshed, 
nogle har været trofaste kunder, som har investeret en del i forholdet og de berører ikke i deres klager, 

hvorvidt andre organisationer tilbyder et bedre produkt eller service. Ifølge Rusbult et al. (1982) er det 
ikke altid ensbetydende med at de tre variabler skal være tilstede for at exit anvendes, men oftest vil 
individer, som oplever forudgående utilfredshed, mindre investeringer og gode alternativer være mere 
tilbøjelige til at anvende exit som respons. Men Fourniers (1998) teori om opløsning af forhold kan 
endvidere bruges til at belyse, hvilke mekanismer, der ligger bag afslutningen af forholdet.	
	
5.2.3.1 Hvorfor afsluttes relationen mellem case sted og case aktør?	
Fournier (1998) skelner mellem to måder, hvorpå et forhold kan opløses, stress og entropy model. Da 
jeg har fastslået at klager er en aktiv og bevidst handling fra case aktørernes side, udelukkes entropy 

model, da forholdet heri opløses som resultat af manglende bevidst opretholdelse. Derimod kan de fire 
case aktører, som gør brug af exit placeres i stress modellen, hvor forholdet opløses som følge af æn-
dringer i omverden, personlige eller i forholdet. 	
	
Bos formodede afslutning af forholdet til case stedet kan argumenteres at skyldes partner faktorer, her-
under organisatoriske ændringer. Case stedet har truffet en beslutning om at Bos abonnement udgår og 
derfor skal Bo have et nyt abonnement, som yderligere indebærer en prisstigning. Det er ikke første 
gang Bo oplever dette scenarie, da han beskriver det også skete for et år siden, men denne gang vil Bo 
ikke blive i forholdet. 	
 
Camillas ønske om ikke at være kunde længere hos case stedet skyldes relationelle faktorer. Camilla 
beskriver hvordan en række løfter og aftaler ikke er blevet overholdt og at hun føler sig svigtet. Camilla 
havde forventninger om, at case stedet ville overholde deres løfter, men da dette ikke skete, blev tilliden 
brudt og Camilla kan ikke være i et forhold, hvor den anden part ikke er til at stole på. 	
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Forholdet til Birgitte og herunder hendes mor afsluttes grundet partner faktorer, hertil personlige æn-

dringer. Det er et ønske fra Birgittes side om at ende forholdet, som et resultat af at nogle behov har 
ændret sig. Der er dermed ikke længere behov for case stedet og derfor ønskes det afsluttet. 	
 
Ida afslutter forholdet til case stedet, da case stedet først og fremmest ikke formåede at overholde aftaler 
og løfter og derefter ej heller formåede at godtgøre for at have svigtet. Derfor er der tale om relationelle 
faktorer. Ida havde sat sin lid til, at case stedet ville levere det som de lovede, og da dette ikke skete, 
beskriver Ida et tillidsbrud, som gør, at hun ikke længere kan være kunde hos case stedet. 	
	
Ifølge Fournier (1998) kan sådanne organisatoriske beslutninger og ændringer samt svigtende tillid og 

personlige ændringer medvirke til, at kunder forlader forholdet uanset tilfredshed versus utilfredshed, 
samt uanset mængden af investering og udvalget af alternative organisationer.  

	

5.2.4 Konklusion på anden delanalyse	
Klagerne er for otte af case aktørerne et forsøg på at opretholde input og output i forholdet. Det er et 
forsøg på at reparere eller løse de problemer og udfordringer, som måtte være. Fire af case aktørerne 
bruger klagen, som en officiel og formel måde at afslutte forholdet på. 

Dermed anvendes klager i over halvdelen af de analyserede cases som et råb om hjælp, så forholdet kan 
fortsætte. Klager i casene fungerer derfor som en metode for kunderne til at forblive involveret med 
brandet og indikerer god holdbarhed på forholdet.  	
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5.3 Tredje delanalyse: Analyse af forholdenes styrke 	
Næste skridt i at analysere forholdstyperne i casene, er at analysere forholdenes styrke (Fournier, 1998). 
På baggrund af første og anden del af analysen, viser sig et mønster af forhold som er stærke, mellem 

og svage. Ved at sammensætte analysen er det muligt, at vurdere styrken af forholdene. Sidst i dette 
afsnit vil jeg sætte forholdenes styrke i relation til forholdenes holdbarhed. 	
	

5.3.1 Analyse af styrke parametre	
Det følgende afsnit inddeles i seks parametre, der bruges til at analyse forholdenes styrke kærlighed og 
lidenskab, forbindelse til identitet, afhængighed, engagement, intimitet og partner kvalitet. Jeg vil såle-
des analysere i hvilken grad de forskellige parametre har været tilstede forinden klagen fandt sted (Four-

nier, 1998).	
	
5.3.1.1 Kærlighed og lidenskab	
Kærlighed og lidenskab rangerer fra følelsen af varme og forelskelse til tvangsmæssig afhængighed. 
Ofte beskrives kærlighed til brands som uerstattelige og unikke (Fournier, 1998).	

Ingen af case aktørerne udviser direkte kærlighed til case stederne, da der trods alt er tale om 
klager. Men der kan påvises en grad af kærlighed i form af årelange og hidtil uerstattelige forhold, som 
de trofaste case aktører beskriver og hvordan de er skuffede over, at case stederne ikke har taget dette i 
betragtning. Dermed rummer forholdene hos Steen, Camilla, Mette, Helene og Henrik en særlig grad af 

kærlighed, da case aktørerne beskriver dem selv som trofaste og loyale kunder, som er afspejlet i deres 
årelange forhold. Anders’ og Dennis’ forhold til de pågældende case steder rummer også en vis grad af 
kærlighed, da de også har været kunder i mange år, men udtrykker ikke samme følelsesmæssige tilknyt-
ning, som de førnævnte case aktører. 	
 Idas forhold til case stedet viser en grad af forelskelse. Givet at Ida havde fundet et case 
sted, som kunne tilbyde det, som ingen af de andre kunne blev case stedet uerstatteligt for Ida. Der opstår 
herved en sandsynlighed for, at dette skulle have været starten på et godt og langvarigt forhold, som 
med tiden kunne have udviklet sig til kærlighed. 	
 Bo, Martin, Christer og Birgittes klager indikerer ingen form for kærlighed forud for 
klagen, der er intet som tyder på, at det respektive brand er uerstatteligt eller unikt. Tværtimod illustrerer 
Bos sammenligninger med andre organisationer og udtalelser om at skifte selskab, det modsatte. 

	
5.3.1.2 Forbindelse til identitet	
Identitets anliggender er, hvorvidt brandet udtrykker nostalgiske, nuværende eller ønskede identiteter 
(Fournier, 1998). Der spores ikke forbindelser til identitet i nogle af forholdene. Der er ingen case aktø-
rer, som omtaler nostalgiske træk eller, hvordan brandet bidrager til at forstærke en ønsket identitet. 	
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5.3.1.3 Afhængighed	

Afhængighed er i hvor høj grad case aktørerne ser case stedet som en del af det daglige liv (Fournier, 
1998). Da casene tager udgangspunkt i telekommunikationsbranchen, hvor der er tale om mobilabon-
nementer og internetløsninger som i år 2019 fylder en væsentlig del af forbrugernes dagligdag og der-
med liv, formodes det, at alle case aktører alene af den årsag oplever stor afhængighed. Klagerne viser 
at case aktørerne er afhængige af den service som case stederne udøver. Dette er med undtagelse af 
Birgitte, som nævner at produktet ikke har været i brug i årevis. Helene kan nævnes som en case aktør, 
der påpeger, at hun har købt adskillige produkter hos case stedet, hvilket understøtter hendes afhængig-
hed til case stedet (ibid.).  

 
Desuden formodes det, at de case aktører, som har været hos case stedet i mange år oplever en højere 
grad af afhængighed til det pågældende brand eftersom, at case aktøreren ikke har skiftet brand og af-
spejler derfor forholdets varighed. Hertil kan Helene, Henrik, Camilla, Steen, Mette, Dennis og Anders 
nævnes som værende case aktører, der har lange forhold med case stedet forinden klagen og derfor er 
emotionelt afhængige. Ydermere vurderes det at Ida, Bo, Martin og Christer oplever en lavere grad af 
afhængighed sammenlignet med førnævnte case aktører, da disse case aktører ikke fremhæver, hvor 

længe de har været kunder og dermed ikke påviser samme grad af emotionelle afhængighed. 	
	
5.3.1.4 Engagement 	
Engagement skal forstås som adfærd, der understøtter forholdet (Fournier, 1998). I den forbindelse er 
det muligt at påpege et højt engagement fra de case aktører som er trofaste og har været kunder i mange 
år. Ved at de har købt produkter eller services fra case stedet og dermed ikke har købt fra alternative 
brands, udviser case aktørerne adfærd som understøtter vedligeholdelse af forholdet. Dette er Henrik, 
Steen, Camilla, Mette, Helene, Anders og Dennis. 	
 

Da Christer og Martin ikke beskriver dem selv som trofaste kunder eller fremhæver loyalitet i deres 
klager, rummer de en lavere grad af engagement sammenlignet med de case aktører, som netop fokuse-
rer på deres loyalitet eller hvor mange år de har været kunder. Derimod fremhæver Christer investering 
af ressourcer, hvorfor det forekommer som en mellem grad af engagement.	
	
Der kan endvidere ses en lavere grad af engagement hos Ida, Bo og Birgitte. Idas engagement forekom-
mer særligt lavt, da hun kortvarigt var kunde hos case stedet.  
Bos engagement forekommer lavt, da han fortæller, at det er tid til at skifte selskab og derfor ikke er 
åben overfor at understøtte forholdet længere og han har endvidere undersøgt, hvad andre selskaber 

tilbyder.  
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Birgittes engagement forekommer lavest, omend slet ikke tilstede. Birgitte handler på sin mors vegne 

og det omhandler et gammelt abonnement, som ikke har været brugt i årevis, derfor har hverken Birgitte 
eller hendes mor udvist adfærd, som havde til formål at understøtte forholdet.	
	
5.3.1.5 Intimitet 	
Der er nogle case aktører, som aktivt fremhæver deres overbevisning om, at case stedet kan levere over-
legen præstation, hvilket er en indikation på dybere intimitet. En høj grad af intimitet medvirker til 
stabilitet i forholdet (Fournier, 1998). Camilla og Ida udviser en særlig høj grad af intimitet. Camilla 
fremhæver hvordan, at produktet fra det pågældende brand altid har virket og hun derfor ikke har følt et 
behov for at kigge efter alternativer. Endvidere beskriver Ida, hvordan hun var overbevist om, at case 

stedet kunne levere produktet når ingen andre organisationer kunne. 	
 
Yderligere kan der argumenteres for, at de case aktører, der har været kunder hos case stedet i flere år, 
de tidligere kategoriseret trofaste kunder, har været overbevist om, at case stedet kunne levere overlegen 
kvalitet, da det ellers formodes, at case aktørerne ville skifte til et alternativt brand. Disse er Henrik, 
Steen, Mette, Helene. Ydermere forekommer der en lidt lavere grad, men fortsat høj intimitet, hos An-
ders og Dennis, som trods alt er forblevet kunder i otte år efter deres forrige selskab blev opkøbt af case 
stedet. Martin, Christer, Bo og Birgitte udviser ikke høj grad af intimitet, hvorfor den vurderes at være 

lav eller ikke tilstedeværende. 	
	
5.3.1.6 Partner kvalitet	
Partner kvalitet er alt fra at kunden føler sig lyttet til og respekteret, forudsigelighed, tillid og tryghed i 
at brandet leverer og tager ansvar (Fournier, 1998). Det tyder på, at i tredje del af forholdene har case 
stederne formået at leve op til at være en partner, da det er fire case aktører, som nævner problemer 
forud for klagen. Bo, Martin, Dennis og Anders rapporterer alle om svingende kvalitet og uforudsige-
lighed hos case stedet. I Dennis’, Anders’ og Bos tilfælde er et resultat af produktændringer, hvortil case 
stedet ikke har formået at efterleve god partner kvalitet. 	
 
Derimod nævner de resterende case aktører ikke problemer forud for klagen, men formodes at have 
oplevet positiv orientering fra brandet, som har medvirket til at den underforståede forholdskontrakt 
bliver overholdt.  
Særligt, de case aktører, som har været i forholdet længe må være af den opfattelse, at case stedet har 
efterlevet god partner kvalitet. Hertil beskriver Camilla, hvordan det altid har fungeret med case stedet. 	
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På baggrund af parametrene har det været muligt at inddele forholdene i styrkerne stærk, mellem og 

svag. Fournier (1998) anser et forhold som stærkt, når det besidder et højt niveau af flere af de seks 
parametre. Ved et højt niveau af 0-1 parametre er forholdet kategoriseret som svagt, ved et højt niveau 
af 2-3 parametre er forholdet kategoriseret som mellem og ved et højt niveau af 4-6 parametre er for-
holdet stærkt, se bilag 3 for niveau inddeling af parametre. 
 

 

Figur 3. Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.3.1 Forholdenes styrke og holdbarhed	
Ved at tage de analyserede responsmuligheder i betragtning, kan jeg endvidere inddele forholdene efter 
holdbarhed. Case aktørerne er indsat i et diagram, som illustrerer styrken og holdbarheden af forholdene.  
 
På højre side af matrixen findes de case aktører, som har anvendt klagen som et destruktivt respons og 
dermed ønsker at afslutte forholdet. På venstre side af matrixen er derimod placeret de case aktører, som 
har haft et konstruktivt respons og dermed ønsker at forblive i forholdet. I den øverste halvdel af matri-
xen er case aktører, som har et stærkt forhold med case stedet og i den nederste del af matrixen findes 

de case aktører som har et mindre stærkt forhold med case stedet. 
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Figur 4. Kilde: Egen tilvirkning 
 

I øverste venstre hjørne findes forhold, som har udvist et højt niveau på fem parametre. Det er endvidere 
de case aktører, som er kategoriseret som trofaste kunder; Steen, Henrik, Mette og Helene. Steen er 
placeret en smule lavere end de andre case aktører, hans klage udtrykker ikke samme grad af følelses-
mæssig tilknytning. Yderligere er Henrik placeret lidt længere mod højre da han udtrykker en større 
tvivl omkring, hvorvidt han skal forblive i forholdet. 	

En anden case aktør som kategoriseres som en trofast kunde og som udviser et højt niveau på 
fem parametre er Camilla. Hun er dog placeret i det højre hjørne grundet hendes destruktive respons.	

	
Midt i diagrammet findes Dennis og Anders, som begge udviser et højt niveau på tre parametre og gør 

brug af et konstruktivt respons. Anders er placeret længere til højre, da han forlanger, at case stedet 
ændrer sig til det bedre for, at han forbliver kunde. Hans chancer for at forblive kunde vurderes dårligere 
end Dennis’. Dennis er placeret højere på aksen for forhold sammenlignet med Anders, hvilket skyldes, 
at Dennis’ klage forekommer meget vred, hvilket oftest tyder på at forholdet har været tæt (Berscheid 
& Ammazzalorso, 2001).	
	
Nederst i diagrammet findes case aktører, som har et svagt forhold og deraf udviser et højt niveau på 0-
1 parametre.  
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Dette er med undtagelse af Ida, som udviser et højt niveau på tre parametre og derfor kategoriseres 

forholdet som mellem. Ida udviser en højere grad af kærlighed, intimitet og brand partner kvalitet sam-
menlignet med Bo, Martin, Christer og Birgitte, som scorer lavere på parametrene og dermed har et 
svagere forhold. 	
Christer og Martin befinder sig i en homogen klynge, dog har Martin oplevet problemer forud for klagen 
i forholdet, hvorfor han scorer lavere på brandets partner kvalitet sammenlignet med Christer, som ikke 
rapporterer om problemer forud for klagen.	
	
Birgitte og Bo er placeret nederst til højre grundet anvendelsen af klagen som et destruktivt respons, 
samt at der ikke udvises et højt niveau på nogle af de seks parametre forud for klagen. Bo er dog placeret 

længere mod venstre, da han udviser et højere niveau af afhængighed sammenlignet med Birgitte.	
	

5.3.2 Konklusion på tredje delanalyse	
Analysen af parametre kærlighed og lidenskab, forbindelse til identitet, afhængighed, engagement, in-
timitet og brandets partner kvalitet i forholdene viser, at 5 ud af 12 cases har stærke forhold, men ét af 
disse forventes at have dårlig holdbarhed. Tre cases har et mellem forhold, hvortil ét forventes at have 
dårlig holdbarhed. Fire forhold er svage, hvoraf to forventes at have dårlig holdbarhed. 	
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5.4 Fjerde delanalyse: Inddeling af forholdstyper	
På baggrund af de foregående analyser er det muligt at konkludere hvilken forholdstype der er tale om 
for hver enkelt case og dermed give anvisninger til, hvordan forholdene skal plejes, vedligeholdes og 

endda afsluttes. Det er vigtigt at fastslå hvilken forholdstype de forskellige cases har, da Fournier fore-
skriver at forholdstyperne skal håndteres forskelligt. Derudover kan analysen af de forskellige forholds-
typer hjælpe case stederne med at understøtte og optimere forholdene og prioritere deres ressourcer 
(Fournier, 1998).	
	

5.4.1 Forholdstyper i casene	
Efter at have indsamlet og analyseret information, der afslører case aktørernes følelser og forventninger 

til case stedet kan forholdstyper udarbejdes. Det følgende afsnit inddeles i fem forholdstyper, som er 
fundet.	Det er vigtigt uanset forholdstype, at case stederne enten vælger at udvise adfærd, der understøt-
ter case aktørernes ønskede forhold eller påvirke case aktørerne mod case stedets ideelle forholdstype 
(Avery, Fournier og Wittenbraker, 2014).  
Da jeg ikke har undersøgt problemstillingen fra case stedernes vinkel, er det ikke muligt at påpege hvilke 
forholdstyper, som ville være ideelle for case stederne. Derfor, vil jeg i det kommende afsnit give ret-
ningslinjer til at understøtte case aktørernes ønskede forhold. 	
	
5.4.1.1 Forpligtet partnerskab	

Et forhold, der er betegnes som et forpligtet partnerskab vil være varigt, frivilligt indgået og besidde et 
højt niveau af niveau af kærlighed, intimitet, tillid og forpligtelse (Fournier, 1988). Egenskaber, som 
forholdene hos Mette, Helene, Camilla, Steen, Henrik og deres respektive case sted indehaver. Via ana-
lysen har det været muligt at finde ligheder i deres forbruger-brand forhold. Disse opsummeres indle-
dende.	
	
Hvad end klagen omhandler at modtage ekstraordinær hjælp på en ferie, at få erstattet et panserglas eller 
at blive mødt af venlige og egnede medarbejdere, som kan yde teknisk assistance, repræsenterer hver 
enkelt klage et brud på en forventning, som i høj grad er præget af case aktørernes status som trofaste 

og loyale kunder. Hver enkelt case aktør vægter, at de har været kunder i mange år og deres klager 
påpeger skuffelse og frustration over, at case stedet ikke formår at anerkende dette. Case aktørerne har 
været i forholdene i over 10 år, hvilket må siges at være varige og forpligtende forhold. Ydermere ud-
viser case aktørerne et højt niveau af kærlighed og intimitet. Denne forholdstype er endvidere karakte-
riseret ved at parterne søger at forblive sammen trods negative omstændigheder, hvilket især kan ses 
hos fire ud af fem case aktører, hvis klager søger at reparere forholdet.	
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5.4.1.1.1 Individualiseret tilgang 

Case aktører, der betegnes som værende i et forpligtet partnerskab, søger stabilitet og familiaritet, som 
har været muligt at opnå i relationen hidtil, hvorfor relationen har været succesfuld. Det, som har fået 
case aktørerne til at klage, er relationelle faktorer i Fourniers (1998) stress model. Det er vigtigt at have 
in mente, at forpligtede partnerskaber er en af de forholdstyper med et højt niveau af engagement, hvilket 
betyder, at ved brud på forventninger, vil utilfredsheden være større, da forventningerne til brandet er 
større og dermed forøges risikoen for uoverensstemmelser. Dette højere niveau af utilfredshed forekom-
mer evident i casene og kan ses i deres høje niveau af engagement. Særligt Camillas klage indikerer, at 
en afgørende forventning er blevet brudt og har forårsaget så stor forstyrrelse, at Camilla ikke længere 

vil være kunde hos case stedet (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014). 	
Derfor kræver denne forholdstype konstant pleje, opmærksomhed og en høj indsats fra case 

stedet, men til gengæld er forpligtede partnerskaber forudsigelige, hvilket gør dem nemmere at håndtere.  
Forudsigeligheden kommer til udtryk ved den stabile adfærd, som case aktørerne har udvist i et 

årti. Det er dermed muligt for case stederne at opnå grundig viden om case aktørerne, som kan hjælpe 
dem med at justere deres indsats til den individuelle. Netop at vedtage en opmærksom og individualise-
ret tilgang til kunderne i et forpligtet partnerskab, vil medføre at case aktørerne bliver stærke advokater 

for det pågældende brand, da case aktørerne vil føle at deres forhold bliver anerkendt og værdsat. Det 
er derfor vigtigt, at når en kunde i et forpligtet partnerskab klager, at organisationen giver den rette 
mængde af opmærksomhed og sørger for at imødekomme den forventning kunden har, da det ellers vil 
blive betragtet som endnu et brud på forholdet. Case aktørerne har i dette stadie indgivet klagen og har 
dermed allerede oplevet et brud på relationelle faktorer, hvortil det er vigtigt at adressere klagen med 
seriøsitet og vise, at case stedet er villig til at lægge den arbejdsindsats i forholdet, som kræves (Fournier, 
1998). 	
	
Forholdet til Camilla bevæger sig i en negativ retning og væk fra at være et forpligtet partnerskab. Det 

er fortsat vigtigt, at case stedet har en individualiseret tilgang til Camillas klage således partnerskabet 
ikke udvikler sig til et fjendskab, hvor Camilla vil søge at skade case stedet (Fournier, 1998). Camilla 
er desuden den eneste af case aktørerne i et forpligtet partnerskab, som gør brug af trusler i klagen, 
hvilket kan være et signal om, at Camilla er mere tilbøjelig til at skifte selskab.	
	
5.4.1.2 Praktisk ægteskab	
Et praktisk ægteskab er kendetegnet ved at være en langsigtet, engageret relation styret af regler, som 
er igangsat af eksterne påvirkninger frem for bevidste valg (Fournier, 1998). Dette ses i forholdene hos 
Dennis og Anders. 	
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Anders og Dennis har haft årelange forhold med case stederne, men dette skyldes udelukkende, at case 

stedet opkøbte Onfone i 2011. Derfor er forholdene ikke indgået aktivt af Anders og Dennis, men de 
beskriver, at være blevet flyttet med over. I den anledning udtrykker de ikke den samme grad af kærlig-
hed og lidenskab, som case aktørerne i stærke forhold. I et praktisk ægteskab søger kunden, at forholdet 
fortsætter uden forstyrrelser og ændringer og blot lever op til de praktiske formål, som forholdet har. 
Dennis og Anders oplever ændringer i betingelserne for deres abonnement, hvilket får dem er et brud 
på reglerne og får dem til at føle svigt (Fournier, 1998). 	
	

5.4.1.2 Opretholde forudsigelighed 	

Denne forholdstype er karakteriseret ved lavere forventninger og kræver ikke konstant pleje eller op-
mærksomhed. Dermed kræver denne forholdstype ikke en stor arbejdsindsats fra case stedet sammen-
lignet med forpligtet partnerskab.  
At Dennis’ og Anders’ forhold til de pågældende brands er kategoriseret som mellem betyder ikke, at 
forholdene er dårlige eller negative. Tværtimod betyder det, at Dennis og Anders forventer mindre og 
derfor kræver mindre ressourcer fra case stederne (Fournier, 1998). 	

	
Case aktørerne har i dette stadie indgivet klagen og har dermed allerede oplevet et brud på reglerne. 

Dertil forekommer det vigtigt, at case stederne anerkender de regler som eksisterer i forholdet og søger 
at overholde dem. Hvis ikke de søges at blive overholdt, vil Dennis og Anders afslutte forholdet og de 
gør endvidere begge brug af trusler. Hvis det ikke er muligt for case stedet, at overholde regler, er det 
værd at overveje at påvirke Dennis og Anders mod en anden forholdstype, da case stederne ellers vil 
miste dem som kunder (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014).	
	
5.4.1.3 Afslappet venskab	
Et forhold, der betegnes som et afslappet venskab, er lavt i følelsesmæssig tilknytning, intimitet og 
engagement. Deraf, er der få forventninger til brandet (Fournier, 1998). Som konstateret i tredje delana-

lyse oplever Bo, Martin og Christer en lavere grad af kærlighed, intimitet og engagement, hvortil for-
holdstypen kan defineres som et afslappet venskab. 	
	
Den lave grad på de tre parametre førte til at Bo, Martin og Christer alle er kategoriseret som svage 
forhold. Dette betyder dog ikke, at forholdet er dårligt eller negativt, men at de forventer mindre fra case 
stederne og derfor er nemmere at vedligeholde sammenlignet med forpligtet partnerskab og praktisk 
ægteskab. Forventningerne er rettet mod gensidighed og funktionalitet. Dette betyder, at når case stedet 
ikke formår at levere den forbindelse de lovede eller glemmer at ringe tilbage til denne type af kunde, 
som ønsker at investere i forholdet, tolkes det som et brud, der fører til utilfredshed (Fournier, 1998).	
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5.4.1.3.1 Aktiv overbevisning 	

Denne forholdstype er ikke karakteriseret ved en høj følelsesmæssig tilknytning eller overbevisning om, 
at brandet er bedre end andre, hvilket betyder, at case stedet regelmæssigt skal overbevise case aktørerne 
om at forblive i forholdet. Dette er i stor modsætning til forpligtet partnerskab, som opretholdes af case 
aktørernes kærlighed til brandet. Derfor er det vigtigt, at case stederne formår at tage en aktiv tilgang til 
at overbevise case aktørerne om brandets værdi, hvilket kræver regelmæssig interaktion (Fournier, 
1998). Hvis case stederne formår at efterleve forventningerne og dermed aktivt overbeviser case aktø-
rerne om deres værd, vil der være mulighed for, at relationen kan vokse i kærlighed, intimitet og enga-
gement.  

Forholdet vil dermed kunne bevæge sig fra afslappet venskab til bedstevenner, hvilket indebærer en 
højere grad af afhængighed og dermed loyal købsadfærd (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014). 	
	
Forholdene hos henholdsvis Bo, Martin og Christer er indgået og forbliver umiddelbart i forholdet grun-
det den funktionelle nytteværdi og heri en forventning om gensidighed. Det er derfor vigtigt, når en 
kunde i et afslappet forhold klager, at organisationen fokuserer på at overbevise kunden om de mange 
fordele ved at forblive i forholdet. De brud som opleves i forholdet, giver case aktørerne incitament til 
at skifte selskab, hvilket de er tilbøjelige til at handle på, da der ikke er en følelsesmæssig tilknytning til 
case stedet. Hvorimod en følelsesmæssig tilknytning kan medføre at de forbliver i forholdet (Fournier, 

1998). Tilbøjeligheden til at skifte selskab kommer også til udtryk ved at Bo og Martin sammenligner 
med andre konkurrerende selskaber i deres klager. Bo konstaterer afslutningsvist i hans klage, at det er 
tid til at skifte selskab. Dette indikerer, at Bo ikke er blevet overbevist om case stedets fordele, og æn-
dringerne i hans abonnement tolkes som svigt, hvilket påvirker ham hen imod at skifte selskab.	
	
5.4.1.4 Slaveri	
Slaveri er et ufrivilligt forhold, der styres af organisationen i forholdet. Denne slags forholdstype invol-
verer negative følelser og eksisterer kun på grund af omstændighederne (Fournier, 1998). Disse karak-
teristika findes i Birgittes forhold til case stedet.	

	
Birgitte indgår i et ufrivilligt og negativt forhold med case stedet. Forholdet anses som ufrivilligt grun-
det, at Birgitte ønsker at ende relationen, men da dette ikke nemt kan lade sig gøre, mener Birgitte, at 
forholdet opretholdes mod hendes vilje. Følelsen af, at forholdet opretholdes og styres af case stedet 
fremkalder utilfredshed, som fremgår af klagen. 	
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5.4.1.4.1 Hurtig afslutning	

Birgitte har ingen forventninger til case stedet og oplever hverken kærlighed, engagement, afhængighed, 
intimitet eller andre tilknytninger til brandet, hvorfor målet for case stedet er at bruge lidt ressourcer og 
afslutte forholdet hurtigst muligt (Fournier, 1998). Denne forholdstype er ikke en relation, som case 
stedet skal bruge mange ressourcer på, fordi der ikke er nogle fordele at vinde ved at fastholde forholdet 
for begge parter. Case stedet opnår den største tilfredshed fra Birgitte ved at afslutte forholdet hurtigt. 	
	
5.4.1.5 Fra kæresteri til fjendskab	
Kæresteri skal forstås som et nyt forhold på vej til et forpligtet partnerskab. I kontrast til dette er fjend-
skab, som skal forstås som en negativ, intensiv og involverende relation, hvori kunden søger at forårsage 

smerte på brandet (Fournier, 1998). Begge forhold er evidente i Idas forhold til case stedet.	
	
Indledningsvist var Idas forhold kendetegnet ved et højt niveau af kærlighed, afhængighed og intimitet 
og derfor blev styrken i forholdet vurderet til mellem. Forholdet var nyt og indgået på bestemte præmis-
ser, som betød løfter og høje forventninger. Disse udgør dog større potentiale for skuffelse og utilfreds-
hed (Avery, Fournier & Wittenbraker, 2014). Da case stedet ikke er i stand til at overholde de indgåede 
aftaler og indfri forventningerne, opstod stor utilfredshed og forårsagede forstyrrelse i velværen hos Ida 
og udgjorde dermed et endeligt brud på forholdet. 	
	

5.4.1.5.1 Kan ikke reddes	

Tilgangen i kæresteri er at sørge for gentagen succes således at forventninger indfries over en længere 
periode, så forholdet kan udvikle sig til et forpligtet partnerskab. Men da case stedet ikke formåede at 
gøre dette skete det modsatte. I stedet for bevægede forholdet sig i en negativ retning mod fjendskab. 
Hertil søger Ida at sprede negativ omtale og dermed forårsage smerte på case stedet. Formålet med Idas 
klage er udelukkende at gøre andre potentielle kunder opmærksomme på, hvor dårlig en organisation 
case stedet er. Kunder i forholdstypen fjendskab vil ikke være åben overfor løsninger, hvorfor at case 

stedet ikke skal bruge yderligere ressourcer på Ida. Det bedste case stedet kan gøre med Idas klage er at 
lade hende vide, at de er villige til at starte en dialog, så de kan bruge informationen til at forbedre deres 
service (Fournier, 1998).  	
	

5.4.2 Konklusion på fjerde delanalyse	
Klager skal håndteres forskelligt afhængig af, hvilken forholdstype der er tale om. 	
Fem forhold karakteriseres som et forpligtet partnerskab og klagerne heri skal håndteres med en indi-

vidualiseret tilgang, der anerkender deres stærke og holdbare forhold, som har eksisteret i mange år. 
Yderligere karakteriseres to forhold som et praktisk ægteskab og håndteringen af klagerne fra disse case 
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aktører, skal bevare et højt niveau af forudsigelighed og pålidelighed. Tre af case aktørernes forhold kan 

betegnes som afslappede venskaber, hvorved håndteringen af klagerne aktivt skal forsøge at overbevise 
case aktørerne om case stedets værdi. Et enkelt forhold defineres som slaveri, hvortil håndteringen af 
klagen skal hjælpe case aktøren med at afslutte forholdet hurtigst muligt. Den sidste case aktør illustre-
rer, hvordan et forhold kan bevæge sig fra en forholdstype til en anden fra kæresteri til fjendskab. I 
forholdstypen fjendskab skal klagen håndteres med mindst ressourcer muligt.	
 

  



 72 

KAPITEL 6: DISKUSSION 

Jeg har allerede i kapitel 4 diskuteret refleksioner om reliabilitet og validitet og de til- og fravalg som 
jeg har foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling. Jeg vil genbesøge disse refleksi-

oner og diskutere den producerede viden og resultaterne af denne afhandling.	
	

6.1 Teoretisk diskussion	
Indledningsvist i kapitel 4 præsenteres de teoretiske rammer for afhandlingen. Hertil bruges supplerende 
teorier fra psykologien, som typisk anvendes på forhold mellem mennesker. I denne afhandling anven-
des disse teorier på forhold mellem forbruger og brand, hvilket potentielt kan udgøre en udfordring. 
Teorier fra psykologien er udviklet med henblik på forhold mellem mand og kone eller arbejdsgiver og 
medarbejder og tager udgangspunkt i, at den anden part kan interagere og har følelser. Et brand er i den 

forbindelse ikke levende, besidder ingen følelser og kan ikke interagere. Dog tildeles brandet gennem 
personer, som administrerer brandet en række menneskelige kvalifikationer. Hertil opretholder disse 
personer interaktion til forbrugerne og sørger for at udtrykke følelser gennem marketing, mails og anden 
korrespondance. Endvidere viser mine resultaterne, at kunderne udviser følelser til brandet, hvad end 
det er kærlighed eller fjendskab. Dermed fungerer samspillet mellem teorierne, som fokuserer på men-
neske til menneske og menneske til brand. Endvidere har hovedteorien fra Fournier (1998) ligeså rod i 
psykologien, hvorfor de anvendte teorier fra psykologen virker som en naturlig forudsætning for af-
handlingens fokus.    	

	

6.2 Diskussion af resultater	
I analysen fandt jeg, at klager blev en måde at opretholde input og output i forholdet mellem aktør og 
sted. Jeg har dermed ikke analyseret cases, hvor kunderne var i tvivl om, hvorvidt de skulle klage eller 
ej heller cases, hvor kunderne ikke klagede. Dette skyldes, at klager i denne afhandling er en grundlæg-
gende forudsætning for at kunne dokumentere bagvedliggende mekanismer i forholdene. Jeg har valgt 
ikke at medtage karakteristika om case aktørerne. Men ifølge Nyer (1997) og Warland, Herrmann og 
Willits (1975) kunne sådanne informationer have belyst, hvilken slags kunde som organisationerne har 

et forhold til. Nyer vil i den forbindelse argumentere for, at kunderne i dette casestudie adskiller sig fra 
andre kunder eksempelvis dem, som ikke klager, fordi kunder, der klager er mere vrede. Warland, Herr-
mann og Willits vil argumentere for, at demografiske data spiller en rolle i, hvem der klager. De mener, 
at kunder, der klager er yngre og over middel indkomst, højere social status og mellemlang uddannelse. 
Ligeså mener Warland, Herrmann og Willits, at kunder der er utilfredse, men som ikke vælger at klage 
er mindre velstillede og mindre veluddannede sammenlignet med kunder, som reagerer på deres util-
fredshed.  
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Da afhandlingens fokus ikke har været at analysere, hvem som klager, men derimod at opbygge en mere 

generel forståelse for forbruger-brand forhold gennem klager vurderes resultaterne at være tilstrække-
lige til afhandlingens formål. Desuden argumenterer Avery, Fournier & Wittenbraker (2014), at demo-
grafiske data er utilstrækkelige til at analysere forhold, fordi der ikke vurderes de forskellige former for 
ønsket interaktion i forholdet og kunden bliver ikke anerkendt som en partner. Dertil vurderes det es-
sentielle i denne afhandling at være sproget og følelserne i klagen, som udgør grundlaget for analysen. 	
 
Jeg er kommet frem til i analysen, at case stederne skal vedligeholde relationerne i 10 ud af 12 tilfælde. 
Dette fokus på at fastholde kunder frem for at anskaffe nye kunder, adskiller sig fra et mere traditionelt 

syn på marketing. Fastholdelse af eksisterende kunderelationer betyder pleje og dermed investering af 
tid og penge, som oftest er forbundet med omkostninger, der ikke garanterer en øgning i salget. Hvor-
imod et fokus på at anskaffe nye kunder, vil ligeså udgøre en omkostning, men afspejler hurtigt en 
øgning i salget. 	

Ikke desto mindre kan fastholdelse af eksisterende kundegrupper hjælpe med at vedligeholde 
markedsandele (Fournier, 1998) og opnå langsigtede fordele, hvilket forekommer yderst vigtigt i tele-
kommunikationsbranchen, hvor 30% af kunderne skifter teleselskab hvert kvartal (Breinstrup, 2018). 

Dertil viser forskning fra Reichheld og Sasser (1990), at det er fem til syv gange dyrere at tiltrække nye 
kunder end at fastholde nuværende, hvorfor mine resultater virker som en passende tilgang til marketing 
i telekommunikationsbranchen.	
	
Endvidere kan valget af branche have påvirket resultaterne i afhandlingen. Jeg har valgt at tage udgangs-
punkt i en branche, hvor servicen er mobiltelefoni og internetforbindelse og produkterne er smartphones 
og tablets. Det er services og produkter, som vi i højere grad er afhængige af og har behov for i daglig-
dagen. Eksperter sammenligner forholdet til denne slags services og produkter med afhængigheden med 
et alkohol- eller narkomisbrug, som kan fremkalde angst, hvis produktet eller servicen ikke er inden for 

rækkevidde (Lund, 2017). Dette påvirker forholdet mellem aktør og sted og muliggør, at forholdene 
ikke er karakteriseret af høj afhængighed eller kærlighed. I analysen kom jeg frem til, at alle aktører på 
nær Birgitte oplevede en form for afhængighed samt otte aktører udviste en form for kærlighed, dette 
kan endvidere være et udtryk for afhængigheden af teknologien frem for reel afhængighed og kærlighed 
til Telenor, Yousee og 3 Danmark. Dog har nogle af forholdene bestået i mere end et årti, hvilket ken-
detegner et forhold, som rummer elementer af kærlighed og afhængighed mellem forbruger og brand.  
 
Ikke desto mindre, skal branchens betydning tages med i overvejelserne og kan betyde, at analysens 

resultater kan være anderledes, hvis det er muligt at adskille afhængighed af teknologi fra den type af 
afhængighed, hvori forholdet er en del af forbrugerens daglige liv. 
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Resultaterne i denne afhandling afspejler dermed valg af branche og dermed, hvordan flere forbrugere 

oplever at være afhængig af teknologi.	
	

6.3 Hvilken viden produceres?	
Qua casestudiet anvendes som forskningsmetode, tilbyder denne afhandling en dybdegående forståelse 
for forbruger-brand forhold og klager i telekommunikationsbranchen. Deraf, kan resultaterne generali-
seres i forhold til teori og andre tilsvarende tilfælde, snarere end til store udsnit af en befolkning (Jensen 
& Kvist, 2019). Dette skyldes, at den form for viden, som produceres i denne afhandling, ikke har til 
formål at finde frem til en universel sandhed, men derimod at tilbyde en ny forståelse, som grundet 
casestudiets karakter er afhængig af konteksten (Thualagant, 2019; Ingemann, 2013). På baggrund af 

udvalgte idealtyper i denne afhandling, kan den producerede viden bidrage til at kunne fremsige, hvor-
ledes en lignende kundegruppe kan opføre sig i en lignende situation. Med det sagt, vil viden i denne 
afhandling kunne overføres til organisationer, som har en tilsvarende kontekst. 	

Resultaterne vil dermed ikke kunne overføres til hvilken som helst branche, organisation eller 
kundegruppe, men kun dem, der deler ligheder med dette casestudie. 	
Dette skyldes endvidere afhandlingens reliabilitet. Da casestudiet kendetegnet ved dets kontekst nærhed 
og teorien anvendt er yderst individ nær, vil analyser af andre steder eller andre aktører højst sandsynlig 

give andre resultater. Selv supplerende eller inddragelse af andre aktører i dette casestudie, kunne betyde 
at forholdstyperne ville være fordelt anderledes og dermed give andre resultater. Ikke desto mindre, hvis 
forskningen gentages inden for samme kontekst, tror jeg, at resultaterne ville være deslige med dem, 
som konkluderes i denne afhandling. 	
	
Som nævnt i kapitel 3 er formålet med afhandlingen ikke at dokumentere generaliserbarhed og jeg vil 
derfor ikke vurdere afhandlingens resultater på baggrund af ekstern validitet. Derimod anvendes Mabry 
(2008) syn på, hvornår et casestudie er validt. Ifølge Mabry (2008) et casestudie validt, når andre fag-
personer godkender afhandlingen og den producerede viden accepteres socialt. 	

	
Den producerede viden i denne afhandling kan bruges til to formål. Først kan det gøre en tilføjelse til 
eksisterende teori.  
 
Ved at belyse forbruger-brand forhold gennem klager tilføjes et nyt element til Fourniers teori (1998), 
som har fokuseret på at undersøge forbruger-brand forhold gennem interviews med personer, der for-
klarede, hvorfor de foretrak et brand fremfor et andet eller hvorfor et brand blev udskiftet med et andet. 
Der kan afhandlingen bidrage til at bygge bro mellem forbruger-brand forhold og klager, som herved 
resulterer i en ny forståelse for forbruger-brand forhold og klager.	
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Derudover kan den producerede viden anvendes som et redskab til at give organisationer indsigt i de 

typer af relationer de har med kunderne og de bagvedliggende mekanismer og faktorer, som påvirker 
forholdet. Endvidere, opnås en dybere forståelse for klager. Det vil naturligvis være upraktisk for orga-
nisationer at dokumentere og analysere enhver klage de modtager på Facebook, men det er muligt at 
søge efter bestemte markører af forhold og bruge dem aktivt i klagehåndtering og til at pleje kunderela-
tioner. For konkret anvendelse af de handlingsorienterede informationer konkluderet i denne afhandling, 
skal der forekomme stor lighed mellem casestudiet og organisationen, for at den handlingsorienterede 
information kan implementeres med succes. 
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KAPITEL 7: KONKLUSION	

I det følgende besvares undersøgelsesspørgsmålene først, hvorefter jeg endeligt konkluderer på pro-
blemformuleringen. Indledningsvist genintroduceres problemformuleringen:	

	
Hvordan kan klager på Facebook anvendes til at forbedre forbruger-brand forhold i telekommunikati-

onsbranchen og hvordan kan organisationerne håndtere klager med udgangspunkt i forholdet?	
	
Hvad klager kunder om?	
I første delanalyse kan det konkluderes, at klagerne centrerer sig omkring følgende temaer: manglende 
positiv indstilling over for kunderne, manglende opretholdelse af funktionelle løfter og bedre interak-
tion, som tager højde for den enkeltes kundes relation. 	
 Det som alle tre temaer har tilfælles, er at de afspejler et brud på parameteren brandets 
partner kvalitet. Dette betyder, at alle klager udtrykker frustration over brandets manglende evne til at 
præstere i forholdet som en partner. Der viste sig dermed en generel tendens i casene, at stederne ikke 

vidste, hvilken slags interaktion og forhold, som aktørerne ønskede, hvilket også resulterede i klagerne. 	
 
Endvidere viste første delanalyse, at 7 ud af 12 aktører tildeler det stor værdi at have været 

kunde længe og betragter sig selv som trofaste. Derudover gør 6 ud af 12 aktører brug af trusler, enten 
at afslutte forholdet eller sprede dårlig omtale til venner og bekendte. 	
	
Hvilke forhold gør sig gældende mellem forbruger og brand?	
I anden delanalyse vedrørende forholdenes holdbarhed, fandt jeg, at 8 ud af 12 aktører bruger deres 
klage til at forsøge at reparere forholdet med gode intentioner som udgangspunkt. Derimod bruger de 

resterende 4 deres klager til at offentliggøre forholdets opløsning. Det betyder, at forholdene i største-
delen af casene vurderes at have god holdbarhed på baggrund af aktørens udtalelser og klagen fungerer 
som et medium til at forblive involveret med brandet. 	
	
I tredje delanalyse analyserede jeg casene med henblik på at vurdere forholdenes styrke. Jeg fandt, at 5 
ud af 12 cases indikerede stærke forhold, 3 cases havde et mellem forhold og 4 cases blev kategoriseret 
som værende svage forhold. Dermed gør forholdene holdbarhed og styrke sig gældende mellem forbru-
ger og brand. 	
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Hvordan skal klagerne håndteres?	
Fjerde delanalyse muliggør at komme med handlingsanvisende information, men dette skal gøres på 
baggrund af, hvilken slags forholdstype der eksisterer i de forskellige cases. Fem forhold karakteriseres 
som forpligtede partnerskaber og klagerne skal håndteres med en individualiseret tilgang, der anerken-
der deres stærke og holdbare forhold, som har eksisteret i mange år. Derudover karakteriseres to forhold 
som praktiske ægteskaber og håndteringen af klagerne skal sørge for at bevare et højt niveau af forud-
sigelighed og pålidelighed. Tre forhold karakteriseres som afslappede venskaber, hvorved håndteringen 
af klagerne aktivt og kontinuerligt skal overbevise aktørerne om brandets værdi. Ét forhold karakterise-
res som slaveri, hvortil håndteringen af klagen skal hjælpe med at afslutte forholdet snarest. Endvidere 

skal forholdet karakteriseret som fjendskab afsluttes og håndteres med mindst mulige ressourcer.	
	
Baseret på den fulde analyse kan jeg konkludere og besvare min problemformulering.	
Analysen viser, at klager besidder meget information, som giver en forståelse og indsigt i, hvilket slags 
forhold kunden ønsker. Klagen kan indikere graden af styrken i forholdet og hvorvidt forholdet skal 
stoppe eller fortsætte.	

Baseret på analysen af casene er over halvdelen af forholdene stærke og holdbare, og klagen 
fungerer som et medium til at opretholde balance i forholdet. Det kan konkluderes, at organisationerne 
ikke formår at anerkende forholdsperspektivet, hvilket kommer til udtryk i klagerne som påpeger, hvor-

dan brandet ikke formår at præstere som en partner i forholdet. 	
Endvidere kan det konkluderes at porteføljen af forholdstyper varierer og det ikke er muligt at 

sige, at branchen kun består af ét bestemt slags forhold og det er derfor også uhensigtsmæssigt at an-
vende en strategi på tværs af alle klager. Det kan konkluderes at forpligtede partnerskaber skal håndteres 
med en individualiseret tilgang, praktiske ægteskaber med et højt niveau af forudsigelighed og pålide-
lighed, afslappede venskaber ved at overbevise aktørerne om brandets værdi, slaveri og fjendskab ved 
at afslutte forholdet hurtigt.	
 
Ved at analysere klager og være opmærksom på det, som står udtrykkeligt i klagen, kan organisationer 
indsamle information og udvikle en relationel radar. Denne information kan hjælpe dem til at håndtere 
forholdene mere hensigtsmæssigt. Hvad end det er at understøtte de forhold, som kunderne ønsker, eller 
påvirke kunderne mod de forholdstyper, som passer organisationen. Analysen viser, at organisationerne 
ved håndtering af klager, er nødsaget til at tage hensyn til de individuelle forhold, som fremgår af kla-
gerne. Nogle af forholdene kan placeres i mere eller mindre homogene enheder og kan derfor håndteres 
nogenlunde ens. Denne tilgang vil vende klager til en informativ kilde, som danner grundlag for aktiv 

kundepleje.	
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