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SAMMANFATTNING 

 
 
För att nå ut till kunder och upprätthålla en god kundrelation är kund- och 
supporttjänster en viktig arbetskraft, vilken över telefon, representerar sina företag 
genom att hjälpa, sälja och erbjuda förbättringar till kunder. Denna kvalitativa studie är 
genomförd på ett internationellt företag i Sverige som har en stor avdelning för 
kundtjänst och support. Bland de ungefär 20 000 samtal i månaden som kommer in till 
supportavdelningen finns flertalet arga, missnöjda och frustrerade kunder. I studien 
undersöktes hur supporttekniker hanterar aggressiva kunder och hur de reglerar sina 
emotioner inför kunden så att uppträdanderegler följs och samtalen inte förvärras samt 
identifierades de vanligaste copingstrategierna. Halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes med elva män och nio kvinnor. Resultaten visade att respondenterna 
hanterade sina kunder på ett likartat sätt och få upplevde att aggressiva kunder var svåra 
att hantera. Majoriteten av respondenterna använde sig av problemfokuserad coping 
med uppgiftsfokus under samtalen och en mer emotionsfokuserad coping, genom att 
ventilera sina upplevelser med kollegor, efter att samtalet avslutats.  
 
Nyckelord: Coping, Emotionell Reglering, Kundtjänst, Supportcenter, 
Supporttekniker, Kundaggression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
In the process of attempting to reach customers, call centres and support centres have 
become a vital part in achieving that aim with employees, which over the telephone, 
sell and offer improvements for customers on a daily basis. This qualitative study was 
conducted in an international company based in Sweden that has a large department 
with customer support service employees. Among the approximately 20 000 inbound 
calls made to the support centre each month; there are many angry, displeased and 
frustrated customers. The study examines how support technicians handle aggressive 
customers and how they may regulate their emotions in front of the customer so that 
protocols set by the company are followed and that the calls do not exacerbate further 
as well as a focus on identifying coping strategies most commonly used. Semi 
structured interviews were carried out with twenty respondents (eleven men and nine 
women). The results showed a similarity in how aggressive customers were dealt with 
and that few respondents felt the experiences with aggressive customers as stressful. 
The majority of the respondents used problem coping techniques, such as focusing on 
the assignment during the call and emotion focused coping, by ventilating emotions 
with nearby colleagues, after a difficult call has ended.  
 
Keywords: Coping, Emotional Regulation, Call Centres, Customer Support Service 
Employees, Inbound Call Centres, Customer Aggression 
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1 Inledning 
 
Många företag har idag insett att kundrelationen inte alltid avslutas när kunden går ut 
genom butiksdörren. I och med ökad informationsteknologisk utveckling 
(Hauptfleisch & Uys, 2006) behöver kunder en bra kontaktväg in till företag, vare sig 
det handlar om att de har öppnat ett nytt bankkonto och behöver hjälp, köpt en ny 
produkt och vill ha instruktioner eller behöver svar på debiteringsfrågor. På grund av 
denna ökning i efterfrågan av information har kundkontaktyrken såsom 
supporttekniker blivit ett vanligt yrke över hela världen (Tuten & Neidermeyer, 2004). 
 
Enligt statistik från Incoming Call Management Institute (ICMI) förutsågs att vid år 
2008 skulle det finnas ca 47 000 kundtjänster med ungefär 2,7 miljoner anställda i USA 
och att i Europa, Mellanöstern och Afrika tillsammans skulle antalet ha ökat till ca 45 
000 kundtjänster med 2,1 miljoner anställda (Aksin, Armony, & Mehrotra, 2007). 
 
Ett utmärkande drag för de flesta som arbetar inom serviceyrken är att de måste vara 
duktiga på att kontrollera sina känslor. Samtalstonen bör vara glad, lättsam och artig. 
Arbetar den anställde så att hon eller han dagligen träffar kunder öga mot öga är det 
viktigt att uttrycka sig med ett leende och avslappnat kroppsspråk. I de yrken där det 
inte finns någon visuell kontakt med den anställde, till exempel när kunden ringer in 
till kundtjänst, är det viktigt att leendet fortfarande finns kvar och överförs genom 
telefonen (Deery, Iverson, & Walsh, 2002; Sideman Goldberg & Grandey, 2007). 
 
Då kundtjänstmedarbetare och supporttekniker ofta ses som ansiktet utåt för många 
företag är det viktigt att den anställde representerar företaget på ett professionellt och 
korrekt sätt. Detta medför att den anställde ofta är styrd i sitt beteende för hur de bör 
förhålla sig mot sina kunder och i vissa fall finns det även specifika regler för hur 
samtalet ska gå till – med tydliga manuskript som följs under merparten av samtalet 
(Zapf, Isic, Bechtoldt, & Blau, 2003). Personer som arbetar inom kundtjänst lär sig 
snabbt mantrat ”kunden har alltid rätt” som upprepas i de flesta service- och 
kundinriktade yrken (Grandey, Dickter, & Sin, 2004). 
 
De anställda inom kundkontaktyrken spelar en viktig roll för hela företaget. Hur 
supportteknikern uttrycker sig och visar känslor har en kritisk effekt på kvalitén av 
serviceutbytet (Susskind, Borchgrevink, & Kacmar, 2003). Kundens bedömning av god 
service kommer från deras samspel med den anställde där kvalitén på tjänsten eller 
produkten är viktig, men den centrala delen handlar om den anställdes beteende och 
attityd (Dean, 2007). Enligt Dallimore, Sparks, & Butcher (2003) menar Pugh att 
huruvida den anställde har visat empati eller inte inför kundens problem har stor vikt 
för hur kunden upplever helheten av servicekvalitén.  
 
Supportteknikern måste hela tiden anstränga sig för att inte förlora sitt artiga och 
trevliga sätt gentemot kunden, oberoende av om kunden själv är trevlig eller inte. 
Detta drag som utmärker kundkontaktanställda skapar en obalans i förhållandet mellan 
kunden och den anställde. Kunden har dessutom fler alternativ och om servicen inte är 
nog bra kan han eller hon välja bort företaget och gå till en konkurrent. Denna obalans 
gör att den anställdes position blir sårbar och detta kan även leda till att 
supportteknikern blir en måltavla för aggression (Grandey m.fl., 2004). 
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Långt ifrån alla kunder utnyttjar sin status vid kontakten med en kundtjänst men det 
händer dagligen att den anställde blir utsatt för otrevligheter, som till exempel dåligt 
tålamod, irritation, frustration och aggression (Ben-Zur & Yagil, 2005). Då kunden har 
anlitat företaget eller inhandlat en produkt som företaget säljer finns det en hög 
förväntan om att allting ska fungera enligt kundens önskemål. Deery m.fl. (2002) anför 
att det är dessa höga förväntningar som har lett till att kundaggressionen har ökat 
kraftigt under senare år. 
 
Ben-Zur & Yagil (2005) menar att även om dåligt tålamod och irritation är en mild 
form av ett aggressivt beteende kan det fortfarande ses som en stressor för den som 
utsätts för det, speciellt på grund av den obalans som finns i relationen till kunden, där 
den anställde inte kan försvara sig eller uttrycka en motreaktion. Hochschild refererad i 
Grandey, Kern, & Frone (2007) uttrycker det så här: 
 

In the public world of work, it is often part of an 
individual’s job to accept uneven exchanges, to be treated 
with disrespect or anger by a client, all the while closeting 
into fantasy the anger one would like to respond with (s. 
63). 

 
Interaktioner med kunder kan skapa en osäkerhet i arbetsmiljön; kunderna kan vara 
otrevliga, lättretade och komma med orimliga krav. De kan ha små klagomål som i 
regel utgör ett stort problem för kunden (Grandey m.fl., 2004). Inom 
telekommunikationsbranschen kan en avklippt telefonlinje medföra katastrofala 
konsekvenser för en enskild kund (Deery m.fl., 2002). En trasig mobil kan betyda att 
en kund inte kan arbeta normalt under en viss tid och på så sätt förlora inkomst. Dålig 
information från företag kan innebära enormt kostsamma räkningar som kunden inte 
alls räknat med och som måste bestridas.  
 
På andra sidan telefonen hos en arg och missnöjd kund, sitter en anställd som på alla 
möjliga sätt ska försöka lösa problemet och avsluta samtalet med vetskapen om att 
kunden är nöjd. De anställda som klarar av detta och upplever att de har lyckats hjälpa 
kunden, får ofta en känsla av att de besitter kompetens, skicklighet och att de utvecklas 
i sitt arbete (Dormann & Zapf, 2004). Emellertid, om kundens förväntningar är 
orimliga eller problemen inte kan lösas kan detta leda till motsatt effekt och i samband 
med detta kan kunden uttrycka sin irritation på ett aggressivt sätt. Kundaggression kan 
vara en faktor som bidrar till att sänka den anställdes nivåer av gott självförtroende, 
optimism och effektivitet. 

1.1 Tidigare forskning 
Enligt både forskning och media har människor idag svårare för att bete sig på ett artigt 
och respektfullt sätt mot andra i sin omgivning. Olika studier har visat att det blir mer 
vanligt med skrik, oförskämdheter och hot (Anderson & Pearson, 1999). Många olika 
termer har använts för detta, till exempel incivility (och oartighet) och arbetsaggression. 
Incivility beskriver beteenden som kränker interpersonella normer, det kan hända när 
någon är oförskämd eller medvetet ignorerar en annan person (Grandey m.fl., 2004).  
 
Fientliga och aggressiva beteenden har länge identifierats som allvarliga problem på 
arbetsplatser. Den mesta forskning som har utförts om förekomsten av aggressivt 
beteende på arbetsplatser har fokuserat på aggression mellan kollegor eller chefer 
(Grandey m.fl., 2004). När det gäller serviceyrken kommer även en tredje faktor in i 
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beräkningen – kunden. Ett serviceyrke innebär att vara där för kunden och på en 
kundtjänst spenderar den anställde mer tid med kunden än med kollegor och chefer. 
Forskning har visat att anställda inom serviceyrken erfar höga nivåer av stress som 
resultat av kundaggression (Grandey m.fl., 2004). 
 
I en undersökning av Grandey m.fl. (2004) fann de att verbal kundaggression och 
serviceanställdas bedömning av känslor av stress korrelerade positivt med den 
serviceanställdas emotionella utmattning. Aggressivt beteende hos kunder är en stressor 
som kan leda till utbrändhet och utmattning för anställda inom serviceyrken. För att 
kunna hantera kunden och sina egna känslor krävs copingstrategier samt att 
organisationen lägger resurser på coping för att minska negativa effekter som hög 
personalomsättning och minskad effektivitet. 
 
Grandey m.fl. (2004) utförde en undersökning på 198 anställda på kundtjänst vid två 
arbetsplatser inom samma organisation. De anställda hade i genomsnitt 50-60 samtal 
per dag. Intervjuer med 12 representanter från organisationen visade att antalet 
aggressiva kundsamtal varierade från ett per dag, 20 per dag till majoriteten av 
samtalen. Enkäter visade också att 15-20 procent av alla samtal per dag innehöll någon 
form av kundaggression. 
 
Studien visade även att kundaggression och emotionell utmattning korrelerade positivt, 
dock fann de ingenting som visade att hög frånvaro från jobbet orsakades av aggressiva 
beteenden hos kunden. Grandey m.fl. (2004) diskuterar att detta kan bero på att de 
som arbetar inom kundtjänst och supportcenter är medvetna om att kundaggression är 
en del av arbetet och även om det är jobbigt så svarar det mot den anställdes 
förväntningar. 
 
Deery m.fl. (2006) utförde en liknande studie vid fem kundtjänster på ett företag inom 
telekommunikation baserat i Australien. Med i undersökningen var 480 respondenter 
och syftet med studien var att identifiera faktorer som är förknippade med emotionell 
utmattning och de anställdas frekvens av frånvaro från arbetet. 
 
Flera variabler påverkade emotionell utmattning, bland annat interaktion med kund, 
hög arbetsbelastning och brister i variationen av arbetsuppgifter. Hur utmattade de 
anställda kände sig berodde på hur de påverkades av just kundaggression. Till skillnad 
från andra forskningsresultat som till exempel Grandey m.fl. (2004) visade denna studie 
att hög frånvaro kunde relateras till kundaggression.  
 
Den mesta forskningen om serviceyrken har varit fokuserad på hur anställda bör bete 
sig för att erbjuda den bästa sortens service och hur företag kan optimera kundernas 
tillfredställelse medan mindre har utförts om anställdas upplevelse av klagomål från 
kunden eller hur anställda reagerar på kunders aggressiva beteenden.  

1.2 Kundtjänst och supportcenter 
Enligt Dormann & Zijlstra (2003) är kundtjänster ett kostnadseffektivt sätt att nå ökad 
kundtillfredställelse. De fyra mest betydelsefulla delarna av kundtjänst är att:  
 

 De flesta problem kan lösas samtidigt som det uppstår. 
 

 De anställda finns tillgängliga för kunden under en stor del av dagen. 
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 De skapar förtroende för kvalitén hos de tjänster eller produkter som företaget 

tillhandahåller. 
 

 De skapar en känsla av riktad uppmärksamhet mot varje individ som ringer till 
kundtjänst och med det en känsla av empati från företaget. 

 
Ju större ett företag är desto större är chansen att deras kundtjänstavdelning är stor och 
med många anställda. Vid telekommunikationsföretag kan det handla om ca 5 000-10 
000 som är anställda för att ta hand om kunder via telefon och Internet. Inom ett 
sådant företag kan det sedan finnas kundtjänster på flera olika avdelningar, till exempel 
mobiltelefoni, fast telefoni och Internet. De flesta kundtjänster kräver ingen 
högutbildad personal utan det är möjligt att anställa människor med 
gymnasieutbildning som grundkrav. För att få arbeta i telefon och interagera med 
kunden krävs en utbildning som företaget oftast ger. Denna kan variera från fem till tio 
veckor i längd (Zapf m.fl., 2003). Anställda inom kundtjänst för telekommunikation 
behöver ibland arbeta mer ingående med vissa produkter och tjänster, just inom dessa 
typer av företag är det vanligt med supporttekniker. Dessa är tekniskt kunniga och ska 
hjälpa kunder med ärenden inom de ramar som företaget erbjuder teknisk support för. 
Kundtjänst kan även benämnas som helpdesk. Utbildning som krävs för att arbeta som 
supporttekniker på en avdelning varierar beroende på produkten eller tjänstens 
komplexitet. Beroende på företag och avdelning pratar en kundtjänstanställd med 
ungefär 40-250 kunder per dag (Dormann & Zijlstra, 2003). 

1.3 Kundaggression 
Att arbeta med människor i serviceyrken har både positiva och negativa sidor. De flesta 
som arbetar med kunder dagligen vet om att det är vanligt att bli illa behandlad, såsom 
att någon är irriterad, skriker, förolämpar eller hotar. De flesta lär sig genom utbildning 
och praktisk erfarenhet att det inte är något som ska tas personligt (Grandey m.fl., 
2007). 
 
Aggression riktad mot kundtjänstmedarbetare är vanligtvis reaktiv eller emotionell, 
baserad på känslor eller reaktioner från att önskemål inte uppfyllts eller löften inte 
infriats. Det kan även finnas instrumentella mål bakom kunders ilska, då klagomål kan 
leda till en kompensation av något slag som plåster på såret (Rupp & Spencer, 2004). 
Det har också diskuterats huruvida kunder gömmer sig bakom anonymitet gentemot 
den anställde. Kunderna har ingen personlig koppling till den som svarar i kundtjänst 
och det finns ingen person att knyta till rösten. Detta frigör kunden från att bete sig 
enligt sociala normer och aggressionen får ett utlopp framför den ansiktslösa personen 
på andra sidan luren. Kunden vet oftast om att de kan säga precis vad som helst till den 
anställde utan att få en stark negativ motreaktion och på så sätt kan de lättare lufta sitt 
missnöje utan konsekvens.  
 
Problemet med kundaggression riktad mot anställda är inte att det förekommer utan 
som tidigare nämns är det snarare så att anställda förväntar sig ett visst mått av irritation 
och ibland även aggression från sina kunder. Det viktiga är att den obalanserade 
relation som finns mellan kund och anställd medför att den anställda måste reglera de 
känslor som kan uppstå så att han eller hon inte riskerar att tappa humöret och ge 
utlopp för den irritation som kan eggas fram av ett aggressivt beteende (Grandey m.fl., 
2004). 
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1.4 Stress på arbetsplatsen 
Stress på arbetsplatsen kan orsakas av både interna och externa faktorer, det kan handla 
om allting från dålig arbetsmiljö till höga prestationskrav eller dålig planering. Den 
stress som uppstår kan yttra sig antingen fysiskt eller psykiskt och de situationer eller 
händelser som orsakar stress kallas för stressorer (Franken, 2007). Att använda sig av 
callcenter och kundtjänster är för företag vanligtvis en bra investering och en värdefull 
resurs för att upprätthålla goda relationer till kunderna, men yrket har fått ett rykte om 
att vara stressigt och slitsamt för de anställda (Dormann & Zijlstra, 2003). 
 
Stress på arbetsplatsen kan ha många olika orsaker men två viktiga faktorer som har 
undersökts är rollkonflikter och rollotydlighet. En rollkonflikt uppstår då den 
förväntade prestationen motsäger den utvärderade prestationens kriterier (Tuten & 
Neidermeyer, 2004). Enligt Tuten & Neidermeyer (2004) kan en rollkonflikt uppstå 
på en kundtjänst när företaget uppmuntrar den anställde att lösa kunders problem och 
hjälpa varje kund som ringer in, men samtidigt baseras deras arbetsprestation på hur 
många samtal de tagit och hur lång genomsnittstid samtalen har. Att utvärdera sina 
anställda på detta sätt är bra för att se hur effektiv varje individ är men det säger 
ingenting om kvalitén på utfört arbete eller hur nöjd kunden blev. Rollotydlighet 
uppstår då den anställde inte besitter nödvändig information eller resurser för att 
uppfylla sina arbetskrav. Detta har ett starkt samband med rollkonflikt. För att möta 
arbetskraven försöker den anställde hela tiden korta ned samtalstiden samtidigt som de 
fortfarande vill tillfredställa kunden. Dessa två stressorer, rollkonflikter och 
rollotydlighet, minskar arbetsprestationen samt kostar energi och ju längre tiden går 
försvinner uppmärksamhet från arbetet och till att hantera de känslor av stress som 
uppstår. 
 
Enligt Rose & Wright (2005) kan det finnas ett samband mellan telefontiden som 
spenderas med kunden och tillfredställelsen i slutet av samtalet. Ju längre tid den 
anställde spenderar med kunden desto större är chansen att problem blir lösta samt att 
interaktionen blir trevligare. Rose & Wright (2005) hänvisar till undersökningar där 
kunder rapporterat att ett av de största irritationsmomenten med att ringa in till 
kundtjänst är att de ibland blir tvungna att ringa in flera gånger. Då den anställde 
koncentrerar sig på att möta arbetskrav, som att ta många samtal på kort tid, får inte 
kunden alltid den tid som den behöver för att få problemet löst. Bateson refererad av 
Weatherly & Tansik (1992) diskuterar att det blir en konflikt mellan kundens och 
organisationens krav. Den anställde försöker kontrollera samtalet för att skydda sin 
fysiska och mentala hälsa. På samma sätt försöker kunden kontrollera samtalet på grund 
av att kunden inte bara konsumerar service, kunden är den som producerar service. 
Samtidigt vill också organisationen kontrollera alla samtal genom ett system av policys, 
regler och övervakning. 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att skapa intresse för detta undersökningsområde 
och den problematik som kan uppstå inom kundtjänstarbeten. Det är även av intresse 
att identifiera vilka copingstrategier supporttekniker använder sig av och om det finns 
bättre eller sämre val av strategier med hänsyn till just denna yrkesform där kontakt 
med kund sker över telefon. Frågeställningarna är: 
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o Hur reglerar supporttekniker sina emotioner under och efter ett samtal med en 
aggressiv kund? 
 

o Vilka blir följderna för nästkommande samtal om tidigare kund har uppträtt 
aggressivt? 

 
o Vilka copingstrategier kan identifieras hos supporttekniker för att hantera negativa 

emotioner som kan uppstå efter samtal med aggressiva kunder? 

2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Emotionell reglering 
I flera olika yrken använder människor sig av emotionell reglering, ofta för att trycka 
undan opassande känslor till förmån för sådant som bättre tilltalar kunden eller 
situationen. Det kan ske i affären, där kassörskan lägger på ett brett leende och en 
spelad munterhet för att få kunden att handla mer eller en sjuksköterska som inte visar 
ilska mot en särskild besvärlig patient (Grandey, 2000). Enligt en komponentmodell 
(Côté, 2005) är emotioner affektiva erfarenheter som upplevs under en kort tid. 
Vanligtvis uppstår de efter tolkning av en situation eller händelse som är personligt 
relevant. En utvärdering bestämmer sedan vilken emotion som upplevs, till exempel 
situationer som bedöms som obehagliga efter att någon har varit aggressiv. När en 
sådan situation uppstår kan många olika reaktioner aktiveras till exempel kognitiva 
tendenser som att en person beter sig på ett visst sätt eller tar in särskild information 
om det som skett. Dessutom kan kroppsliga reaktioner ske och fysiologiska responser 
som att hjärtat börjar slå fortare och blodtrycket ökar. De olika komponenterna av en 
emotion kan samarbeta till exempel då en person hotas med uppsägning, kan hennes 
emotioner aktivera henne på följande sätt:  
 
Aktionsmässig tendens  börjar arbeta hårdare 
Kognitiv tendens   koncentrerar sig på sina arbetsuppgifter  
Subjektiv erfarenhet känner sig orolig 
Kroppslig reaktion  höjer och sänker på ögonbrynen, rynkar pannan 
Fysiologisk reaktion hjärtat slår snabbare 

2.1.1 Strategier för emotionell reglering 
Emotionell reglering innebär alla former av försök att öka, upprätthålla eller minska en 
emotion och två olika strategier av emotionell reglering, surface acting och deep acting, 
anses förekomma (Grandey, 2000). 
 
Surface acting betyder att personen reglerar sina emotioner på beteendenivå. En person 
kan till exempel modifiera sitt beteende på så vis att hon eller han förtränger eller fejkar 
uttryck som är observerbara av andra. Detta har även kallats att fejka i dålig tro 
(Grandey, 2003). Personer som använder sig av surface acting som strategi ändrar inte 
sina känslor utan endast sin respons (Côté, 2005). 
 
Deep acting refererar till en inre förändring och att personen ändrar kognition genom 
att byta perspektiv, till exempel genom att göra en ny bedömning av en situation och 
då tänka utifrån någon annans perspektiv. Det kan även betyda att personen fokuserar 
på goda och positiva tankar. Genom att använda sig av deep acting ändrar personer vad 
de egentligen känner och ett mer naturligt uttryck följer. Till exempel om en person 
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förväntar sig att det kommer att uppstå en konflikt med en kollega vid nästa 
veckomöte, men vill undvika det på bästa sätt, kan personen innan interaktionen 
försöka ändra sina känslor av irritation eller rädsla genom att visualisera positiva 
emotioner, eller använda sig av en avslappningsövning för att känna sig lugnare innan 
mötet. På så sätt kanske konflikten inte kommer att upplevas lika hotfull och 
interaktionen blir lättare att hantera (Grandey, 2003). 
 
De olika strategierna har olika effekter på människor i fråga om ansträngning, energi 
och prestation. Surface acting kan uttömma kognitiva resurser som uppmärksamhet 
och motivationsresurser som energi och uthållighet. Personer som använder sig av 
surface acting som strategi får betala med att lägga mycket energi på att upprätthålla 
regleringen genom att hela tiden kontrollera sig själv och modifiera sina uttryck 
(Sideman Goldberg & Grandey, 2007). Vid deep acting behöver inte lika stor del av 
uppmärksamheten och energin gå åt till att hela tiden upprätthålla skådespelet. 
Strategin tillåter till exempel att personen tolkar om en situation (kognitiv åtgärd) och 
även om detta kräver en större insats så återinsätter det resurser som minskar 
diskrepansen mellan känslor och uttryck samt att det ökar troligheten att situationen 
upplevs som en positiv social interaktion med en annan människa (Côté, 2005). 
 
Deery m.fl. (2002) skriver att surface acting är en mer använd strategi av 
kundtjänstanställda som upplever aggressiva kunder som ett element i arbetet som är 
obehagligt och fyllt av stress, än de kollegor som inte upplever det så. De personer som 
inte upplever kundaggression som något obehagligt eller som något stressande 
använder mer troligt deep acting för att reglera sina emotioner till något positivt i 
interaktionen. De kundtjänstanställda som använder sig av surface acting riskerar även 
att hålla inne intensiva känslor som sedan kan uttryckas vid fel tillfälle. 
 
Enligt Diefendorff & Gosserand (2003) kan en emotionell reglering ske snabbt under 
pågående interaktion med en kund. Till exempel om kunden börjar bli irriterad 
uppstår en känsla av diskrepans hos den anställde, då målet är att upprätthålla en positiv 
emotion hos kunden. Kundens känslor hamnar i fokus och för att minska diskrepansen 
reglerar den anställde sina emotioner från ett uttryck av entusiasm till ett uttryck av 
beklagande. Emotionell reglering sker ofta i interaktioner där människor inte kan vara 
sig själva, utan måste enligt yrkesregler eller socialt normativa regler kontrollera sig och 
inte uttrycka sina egentliga känslor mot kund, chef eller kollegor (Côté, 2005). 
Däremot behöver inte alla negativa känslor alltid regleras utan vissa mer intensiva 
erfarenheter kan istället kräva aktiv coping istället (Barrett, Gross, & Benvenuto, 2001). 

2.2 Emotionell börda 
Företag som till exempel telekommunikationsföretag med stor personalstyrka för 
kundrelationer brukar vanligtvis ha uppträdanderegler (display rules) för sina anställda 
(Grandey, 2000). Detta innebär att det skapas en formell policy för vilken inställning 
och vilka emotioner organisationen förväntar sig att personalen ska uppvisa gentemot 
kunden till exempel genom att erbjuda service med ett leende (Kruml & Geddes, 
2000). Det kan även kallas för en emotionell front där det är av stor vikt att de 
anställda visar artighet, vänlighet och munterhet. Studier har visat att just sådana 
beteenden är viktiga för kunders positiva bedömning av kvalitén på service (Rupp & 
Spencer, 2006). För att upprätthålla denna emotionella front krävs ansträngning och 
självkontroll. Det är när interna känslor hamnar i konflikt med de uppträdanderegler 
som finns, som det kan bli en emotionell börda för den anställde (Grandey m.fl., 
2007). 
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2.2.1 Kontrollteorimodell av emotionell börda 
 
Enligt Diefendorff & Gosserand (2003) har ett negativt feedback-kontrollsystem fyra 
komponenter: input, standard, comparator (jämförare) och output. Ett vanligt exempel 
att illustrera ett negativt feedback-kontrollsystem är med en termostat.  
 
Input  den aktuella rumstemperaturen 
Standard  önskad rumstemperatur 
Comparator en jämförelse mellan aktuell och önskad temperatur 
Output  ökning eller minskning av uppvärmning 
 
Om det finns en stor skillnad mellan input och standard används output, till exempel 
ett element eller en luftkonditionerare, för att minska diskrepansen så att framtida input 
är likadan som standard eller med andra ord, att den egentliga rumstemperaturen blir 
samma som den önskade. Alltså, om det är kallt i rummet och den önskade 
temperaturen är lite högre går det att använda elementet som output och värmen höjs 
för att undvika eller minska diskrepans. 
 
För att tillämpa detta på emotionell börda kan samma teori se ut så här: 
 
Input  den anställdes egen perception av uppträdande 
Standard  den formella policyn med uppträdanderegler 
Comparator en jämförelse mellan det egna uppträdandet och gällande regler 
Output  användning av emotionella regleringsstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Control theory model of emotional labour (Diefendorff & 
Gosserand, 2003). 
 
Enligt denna modell (Figur 1) fungerar kontroll av emotionell börda på samma sätt 
som kontroll av temperatur med en termostat. Inputfunktionen i systemet är den 
anställdes egen uppfattning om hur hon uppträder, till exempel en 
kundtjänstmedarbetare uppfattar att hon beter sig trevligt mot en kund och använder 
ett muntert tonfall. I jämföraren (comparator) jämförs perceptionen av det egna 
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beteendet med den standard som finns, det vill säga den policy eller de regler 
organisationen har för hur organisationen vill att den anställde ska bete sig mot kund 
(trevligt, glatt, med ett leende). Om det finns en diskrepans mellan hur den anställde 
beter sig och hur hon bör bete sig måste hon ta till strategier för reducering. 
 
För att minska diskrepansen kan den anställde ta till emotionella regleringsstrategier 
(surface acting eller deep acting) för att bete sig mot kund som det är sagt enligt 
uppträdanderegler och policys. Detta kan ske genom en beteendeförändring och kan 
liknas med att höja värmen på ett element eller att slå igång luftkonditioneringen. Ett 
annat alternativ är att standard förändras, till exempel att de uppträdanderegler som 
skall följas förkastas. Detta är oftast inte något som går att göra inom en organisation då 
de regler som har ställts upp inte bara fungerar som en informell policy utan kan även 
ses som arbetskrav som den anställda ska följa för att behålla sitt jobb. När negativa 
emotioner uppstår kan det vara svårt att följa standard och endast visa positiva 
emotioner. Den anställde får då välja mellan att förtränga den upplevda känslan och 
istället fejka fram den förväntade emotionen eller att uttrycka det hon upplever och 
avstå från uppträdanderegler och policys. Detta är, diskuterar Diefendorff och 
Gosserand (2003), sådant som, om det förekommer under en längre tid, leder till 
emotionell utmattning och dålig arbetsmotivation speciellt inom serviceyrken. 

2.3 Stressorer 
Stressreaktioner kan framkallas av många olika stressorer i vardagen, det kan komma 
från människors arbetsplatser, boenden, relationer och från sociala interaktioner. Att 
lära sig att hantera påfrestande och stressande situationer är viktigt, speciellt i situationer 
där det uppstår sociala konflikter. Enligt Lazarus & Folkman (1983) är sociala stressorer 
situationer, episoder eller beteenden som går att relatera till fysisk och psykisk 
ansträngning. Sociala interaktioner på arbetet kan vara negativa likväl som positiva. 
Grandey m.fl. (2004) har skapat en modell över kunders verbala aggression och hur det 
påverkar den som utsätts. Denna modell bygger på Lazarus & Folkmans (1983) modell 
där det är objektiva stressorer i miljön som frammanar kognitiva bedömningar av hur 
påfrestande olika situationer och händelser upplevs. Om en person uppskattar 
stressnivån som hög för situationer där de utsätts för aggressiva kunder kan detta leda 
till ökad arousal (Franken, 2007). En definition av arousal är att vid upphetsning sker en 
aktivering av hjärnan och kroppen. När människan blir upphetsad aktiveras kroppen 
och hjärnan så att han eller hon blir redo för situationen med ett anpassat beteende. 
Fysiska reaktioner sker såsom ökad hjärnaktivitet, hjärtat slår snabbare och viss mängd 
av blodflödet dirigeras om till specifika delar av hjärnan och till vissa muskler. Om 
dessa nivåer är förhöjda under en längre tid kan detta i sin tur leda till en ansträngning 
som kan ha negativa effekter på den anställdes hälsa (Grandey, Kern, & Frone, 2007). 
 
Grandey m.fl. (2004) anger orsaker till varför anställda påverkas negativt av 
kundaggression och dessa är tre exempel: 
 
Personlig skattning: Personlig skattning (appraisal) av stress är en persons egen perception 
om att en viss stressor, till exempel i arbetsmiljön, är en påfrestning. Skattningen åtföljs 
av negativa emotioner (rädsla, irritation, ilska) och fysisk arousal (hjärtat slår snabbare). 
Hur ofta en anställd utsätts för kunders aggression har även en effekt på uppskattningen 
av hur påfrestande situationen är. Om en och samma anställd tagit många samtal med 
arga kunder kan detta leda till att den anställde inför nästkommande samtal upplever 
arousal även innan de blivit utsatt för kunders aggression. 
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Negativ affektivitet: Det finns individuella skillnader i hur människor upplever stress och 
annan påfrestning. En teori är att människor med negativ affektivitet har ett humör 
eller disposition som gör att de upplever fler situationer som påfrestande, stressiga och 
obehagliga samt att de tenderar att älta personliga misstag och se världen ur en negativ 
synvinkel (Franken, 2007). Grandey m.fl. (2004) menar att personer med hög negativ 
affektivitet kan, likväl som de uppfattar situationen som negativ, även framkalla 
aggression hos en kund eller uppfatta situationen med kunden som påfrestande och 
försöker försvara sig mot det upplevda påhoppet fast kunden egentligen inte uppvisade 
ett aggressivt beteende.  
 
Autonomi: På olika arbetsplatser finns det stora skillnader i hur mycket den anställda kan 
kontrollera sitt arbete. Objektivt är kundtjänst ett högt kontrollerat arbete där de 
anställda är övervakade (bland annat förs samtalsstatistik) och där det även kan 
förekomma manuskript på vad som skall sägas under ett kundsamtal. Forskning inom 
området stress har visat att den subjektiva upplevelsen av kontroll på arbetet är starkt 
förknippad med hur de anställda skattar stress på arbetsplatsen. Anställda som har mer 
kontroll upplever också att de lättare kan hantera kunder, även de som är aggressiva. 
(Grandey, 2004) 

2.4 Coping 
Lazarus och hans kollegor refererade av Franken (2007) har skapat en av de mest 
tillämpade teorier om stress och stresshantering. Enligt Lazarus & Folkman (1983) är 
inte bara en personlig skattning viktig för hur stressande en viss händelse är, utan den 
visar även vilken copingstrategi som används för att hantera negativa emotioner. Denna 
skattning innebär att det är viktigt hur personer själva tolkar och reagerar inför 
situationer. Skattning sker enligt Lazarus & Folkman (1983) på två nivåer:  
 
Primär skattning: Här bedömer personen om en situation eller händelse betyder 
skada/förlust, hot eller utmaning. Skada/förlust kan vara en fysisk eller psykisk skada 
samt att det kan vara förlusten av ett arbete eller av självförtroende. Med hot menas att 
det är något som kan innebära skada eller förlust och utmaning betyder att personen 
kan växa, lära sig något eller erhålla en vinst av något slag (Lazarus & Folkman, 1983). 
 
Sekundär skattning: Efter att ha bedömt huruvida en situation eller händelse betyder 
skada/förlust, hot eller utmaning utvärderar personen sina tillgängliga copingresurser 
och hur de kan användas. En person har tillgång till ett brett urval av copingresurser, 
till exempel sociala (familj, vänner), fysiska (hälsa, energi), psykiska (självförtroende) 
eller materiella (pengar, utrustning). 

2.4.1 Copingstrategier 
Användning av coping är kognitiva försök att antingen minska, ta kontroll över eller 
acceptera interna och externa krav som skapas av påfrestande och stressande situationer 
eller händelser (Folkman & Lazarus, 1983). Coping kan ses som strategier som minskar 
den emotionella, fysiska och psykologiska börda som kommer från vardagliga problem 
och interaktioner (Franken, 2007). Att använda sig av copingresurser och strategier 
hjälper personer att hantera situationer, till exempel genom att utveckla en positiv 
attityd inför något negativt, utan att egentligen ändra själva situationen. Effektiv coping 
löser problem, underlättar stressande situationer och får människor att följa sina mål. 
Brist på effektiv coping kan förstöra det målinriktade beteendet, vilket i sin tur leder 
till minskad prestation i arbetet (Brown, Challagalla, & Westbrook, 2005). 
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I teorin delas coping upp i två sätt att reducera stress, problemfokuserad coping och 
emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär att en person hanterar 
stressande situationer på ett problemlösande sätt. Om en anställd använder sig av 
problemfokuserad coping reduceras stressen genom att försöka ändra på källan till de 
negativa emotionerna, till exempel om den anställde har problem med en 
arbetsrelaterad konflikt kan hon välja att byta avdelning, få den andra att byta avdelning 
eller försöka ändra sitt beteende för att klara av situationen. Emotionsfokuserad coping 
innebär att en person hanterar sina känslor istället för att försöka lösa situationen. Om 
han/hon hamnar i en situation där det uppstår en arbetsrelaterad konflikt väljer 
han/hon istället att fokusera på sina emotioner för det som händer. Det inkluderar 
användning av till exempel meditation, avkoppling eller motion (Ben-Zur & Yagil, 
2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Coping as a mediator of emotion (Folkman & Lazarus, 1983). 
 
Efter den primära och sekundära skattningen av en situation beslutas vilken strategi 
som skall användas för att hantera situationen. När detta är gjort sker ytterligare en 
skattning och därefter ändras emotionen i kvalité och intensitet. Sedd genom Lazarus 
och Folkmans (1983) teori (Figur 2) är coping en form av medling mellan emotioner. 
Vilken strategi en person använder sig av har mycket att göra med den ursprungliga 
skattningen av stress. Om personer upplever att de, även om situationen upplevs som 
stressande, fortfarande har kontroll över vad som sker kommer personen mest troligt 
att använda sig av problemfokuserad coping. Om den anställde inte har någon kontroll, 
eller inte upplever att hon eller han har någon kontroll, används emotionsfokuserad 
coping (Franken, 2007). 
 
Enligt Ben-Zur & Yagil (2005) finns positiva korrelationer mellan aggression och 
emotionsfokuserade copingstrategier, till exempel förnekelse och att undvika det som 
upplevs som stressande. Dessa strategier är kanske effektiva genom att den som utsätts 
för den påfrestande transaktionen mår bättre och reducerar negativa emotioner, men 
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för en organisation är det inte bra om de anställda undviker vissa delar av sitt arbete till 
exempel i ett kundtjänstarbete och tar färre samtal. 
 
I en artikel av Weatherly & Tansik (1992) nämns att Burke & Belcourt rapporterat att 
anställda använder i genomsnitt 2,4 olika typer av copingstrategier. De olika 
copingresponser som beskrevs i studien har grupperats om till fem kategorier i ordning 
av betydelse: 
 

1) Tala med andra (emotionsfokuserad) 
2) Arbeta hårdare och längre (problemfokuserad) 
3) Engagera sig i någon form av aktivitet som inte ingår i arbetet 

(emotionsfokuserad) 
4) Analysera situationen och ändra beteende (problemfokuserad) 
5) Dra sig tillbaka fysiskt från arbetssituationer (problemfokuserad och 

emotionsfokuserad) 
 
I en studie av copingstrategier och deras effekt på relationen mellan negativa emotioner 
och arbetsprestation rapporterades tre former av coping som används på arbetsplatser 
dagligen. Dessa tre former är bra exempel på copingformer inom de två olika 
strategierna även om de relaterar bra eller dåligt till arbetsprestation. Dessa är 
uppgiftsfokus, självkontroll och ventilering (Brown m.fl., 2005). 
 
Att behålla uppgiftsfokus ses som en problemfokuserad copingstrategi som innebär att 
ansträngning läggs på att fullfölja uppgiften trots stressorer. Personen fortsätter att vara 
fokuserad på sin uppgift och sitt mål utan att bli distraherad av negativa händelser eller 
emotionella faktorer. Personer som är uppgiftsfokuserade och handlingsorienterade 
lägger sina emotioner åt sidan för att klara sitt uppsatta mål. När målet väl är uppnått 
upplever personen positiva emotioner från att ha klarat uppgiften vilka överväger de 
negativa som kan ha uppkommit under uppgiftens gång (Brown m.fl., 2005). 
 
Självkontroll som en strategi kan ses som både problemfokuserad och 
emotionsfokuserad. Självkontroll innebär att personen håller tillbaka negativa responser 
när det uppstår en påfrestande situation. Detta för att undvika att situationen förvärras 
eller kompliceras ytterligare. Det är mer vanligt för en individ med en 
problemfokuserad strategi att tänka på ytterligare konsekvenser och på situationens 
utveckling, däremot innebär den negativa responsen vanligtvis att personen håller sig 
från att uttrycka sina emotioner inför situationen, till exempel genom att klaga, bli 
upprörd eller ledsen. Därigenom blir det även en emotionsfokuserad strategi (Brown 
m.fl., 2005). 
 
Ventilering innebär att personen ventilerar sina negativa emotioner med andra. Detta är 
en emotionsfokuserad taktik där individen söker stöd från andra genom att uttrycka 
vad som har hänt och hur interaktionen eller situationen varit. Beroende på hur 
strategin används kan den vara både positiv och negativ för anställda. 

2.5 Humor som copingstrategi 
Humor är en emotionsfokuserad copingstrategi som tillåter användaren att distansera 
sig från sitt problem. Enligt Snyder (2001) har många forskare och författare genom 
tiderna uttryckt hur viktigt det är att kunna skratta åt sig själv, andra och sina problem. 
Den som kan skratta åt en påfrestande situation kan också se situationen och sig själv ur 
ett annat perspektiv och låta ett positivt sken lysa över den negativa emotionen. Enligt 
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Snyder (2001) var det först då Norman Cousins beskrev i sin bok ”An Anatomy of an 
Illness” som humor blev belyst som en möjlig copingmekanism. Cousins beskrev i sin 
bok hur han skrattade sig tillbaka till god hälsa. Denna bok blev sedan grunden till att 
många förstod vikten av lek, skratt och humor i medicinska sammanhang. Snyder 
(2001) utförde också själv forskning om humor och coping. I en av sina 
undersökningar fann han att stress hade mindre effekt på emotionella responser hos 
respondenter som hade förmåga att skämta än de som hade sämre förmåga. De med 
sämre förmåga att se saker ur ett humoristiskt perspektiv erhöll också mer negativa 
emotioner när de upplevde påfrestande situationer och händelser. Användning av 
humor kan även relateras till optimism som är sedd som ett centralt personlighetsdrag 
som hjälper individer att hantera stress. 

3 Metod 

3.1 Respondenter 
Tjugo respondenter (elva män och nio kvinnor) valdes ut från ett stort företag i 
Norrbotten som arbetar med telefonsupport till en stor kundbas över hela Sverige. 
Samtliga respondenter hade arbetat på denna avdelning i minst sex månader och som 
mest i sex år. Respondenternas genomsnittliga ålder var 24,7 år.  

3.2 Material 
Frågeformuläret (Bilaga) utformades med det teoretiska ramverket som underlag och 
skrevs i ett halvstrukturerat format innefattade 25 frågor med följdfrågor där 
respondenten fick möjlighet att vidareutveckla sina svar. Frågorna delades in under fyra 
rubriker; allmänt (ålder, arbetsuppgifter, längd vid arbete), emotionell reglering, 
copingstrategier och en avslutande del. Frågorna sorterades på detta sätt för att 
tydliggöra vilka centrala delar ur de olika teorierna som frågorna gällde.  

3.3 Procedur 
Efter att ha bestämt ämne och vilken yrkesgrupp som var av intresse att intervjua 
kontaktades företaget och möte skedde mellan författare och avdelningschef för att se 
om det fanns något intresse från företagets sida att samarbeta och tillåta en kvalitativ 
studie med en del av deras personalstyrka på avdelningen.  
 
Denna supportavdelning gav sitt medgivande till att de tillgängliga supporttekniker som 
var intresserade av att medverka i denna studie skrev upp sig på en lista och utifrån 
denna bokades intervjutider upp efter scheman. I det slutgiltiga intervjuschemat togs 
hänsyn till när respondenterna hade sina administrativa tider (tider som de har 
möjlighet att använda för att ringa upp kunder, ha personliga möten eller 
utbildningssessioner). Enligt direktiv från avdelningschefen fick intervjuerna ta högst 45 
minuter. 
 
Två pilotintervjuer genomfördes för kontroll av tidsåtgång, begriplighet och smidighet. 
Intervjuernas längd uppskattades till mellan 20-40 minuter vilket var kortare än den 
givna gränsen på 45 minuter. Efter pilotintervjuerna stod det klart att det skulle vara 
alldeles för mycket att skriva som ensam intervjuare. Därför användes en bandspelare 
under intervjutillfällen av märket Sony m-440 microcassette-corder.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes under två dagar på företaget i en konferenslokal som 
skyddade från störande ljud eller andra störningsmoment som till exempel avbrott eller 
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höga röster. Innan intervjun informerades respondenten om att det var frivilligt att 
delta och om att respondenten intervjuades under anonymitet.  

3.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till kundtjänstanställda/supporttekniker och deras upplevelse utan 
att vidare studera orsaker till kundens aggression och beteende. Studien är kvalitativ för 
att endast fokusera på respondenternas personliga berättelser och beskrivningar av sin 
vardag och fokuserar på arten av upplevelse och emotioner om kundaggression och 
inte om det sker och i vilken omfattning. 

3.5 Databehandling 
Samtliga intervjuer transkriberades där även anteckningar som noterats för hand fördes 
tillsammans med intryck och kommentarer som var relevanta för analysen. Även pauser 
och andra ljud än tal noterades. Det var tidigare bestämt att namnet på företaget ej 
skulle skrivas ut för att respondenter och företag skulle förbli anonyma. På grund av 
konfidentialitetskravet kodades respondents identitet så att inga namn fanns på några 
utskrifter. Varje intervju analyserades för sig och meningar, fraser och ibland hela svar 
plockades ut för att sedan kondenseras så att texten kortades ned utan förlust av den 
meningsbärande innebörden. Den underliggande meningen tolkades sedan i den 
kortare versionen. Intervjuunderlaget var redan indelat i kategorier, uppsatta utifrån de 
teorier som var intressanta för syfte och frågeställningar och dessa kategorier användes 
sedan vid tolkningen där svaren delades in i samma kategorier och analyserades utifrån 
dem. När samtliga intervjuer hade analyserats sammanställdes svaren. Respondenternas 
kodning behölls för att kunna skilja dem åt. På detta sätt blev det tydligt vilka 
respondenter som svarade likartat med varandra och vilka som skiljde sig åt.  
 
Analys av data från samtliga intervjutillfällen resulterade i en uppdelning i tre faser där 
respondenten direkt eller indirekt påverkas av interaktion med aggressiv kund; under 
samtal, efter samtal och vid nästkommande samtal. Uppdelningen är vald för att 
presentera resultatet som en helhetsbild av respondentens egen upplevelse av kund och 
hur de själva beskriver sina känslor inför vardagliga arbetsuppgifter. Datamaterialet har 
jämförts mot den teoribild som valts med särskild betoning på att identifiera 
copingstrategier och hur respondenter reglerar sina emotioner. Detta har utförts genom 
noggranna analyser av de transkriberade intervjuerna, på både en manifest (det som 
direkt uttrycks under intervjun) och en latent (den underliggande meningen i vad som 
sägs) nivå. De meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 
studiens frågeställningar och syfte är redovisade, samt en kortare beskrivning av 
respondentens egen upplevelse av sin arbetssituation och arbetsuppgifter. 

4 Resultat och analys 

4.1 Rollen som supporttekniker 
Att vara supporttekniker innebär ett relativt stillasittande jobb där möjlighet finns att 
höja skrivbordet så att de som vill kan välja att stå upp och svara i telefon. Dagen är 
uppställd i ett speciellt utformat schema som tillåter två rasttillfällen på femton minuter 
vardera, samt en administrativ tid på 30 minuter där teknikern kan välja att ringa till 
kunder som har fått svar från högre instanser om felanmälningar och andra frågor. 
Sedan finns valet mellan 30-45 minuters lunch där 45 minuters lunch lägger på en 
kvart på slutlig arbetstid. I övrigt befinner sig supportteknikerna i telefontid mot en 
ständigt föränderlig kö som växer och sjunker under dagens lopp.  
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Arbetstiderna är flexibla och preferenser kan läggas för specifika tillfällen samt att det är 
möjligt att byta pass anställda emellan. Supporten har öppet från 08:00-21:00 på 
vardagar och 09:00-17:00 på helger. Anställda har därför en blandning av dags-, kvälls- 
och helgpass. Många av respondenterna berättade att detta är en av fördelarna med 
arbetet, det är väldigt flexibelt och att det finns både chans till att få sovmorgon och 
lediga dagar mitt i en arbetsvecka. Under november 2008 (samma månad som 
intervjuerna utfördes) såg ärendestatistik ut enligt Tabell 1. 
 
Tabell 1. Ärendestatistik under november. 
Område Besvarade Samtal/Medarbetare Ledig tid Efterbehandling 
             (sekunder) 
 
Support 16938   38     8%   254 
 
Totalt finns det som mest 25 anställda vid denna avdelning men antalet varierar under 
veckorna på grund av flextider och ledigheter. Ett telefonpass varar i 8 timmar och 
under denna tid är ca 38 minuter ledig tid och ca 4 minuter är genomsnittlig 
efterbehandlingstid innan varje nytt samtal. 
 
Supportteknikern sitter med ett headset och bärbar dator inkopplad mot ett 
dockningssystem. Det finns fasta platser men med tillfällen för rotation någon gång 
under året. Det finns utarbetade policys och regler för hur de anställda bör prata med 
kunder, som går under benämning ”det optimala kundsamtalet”. Under intervjuerna 
framkom det vid enstaka tillfällen att respondenterna kände till att det finns någon form 
av kunddialogsunderlag men att de inte visste särskilt mycket om den.  
 
Enligt mer än hälften av respondenterna fanns inga specifika dialogregler eller talmanus 
som tillämpas utan istället används ”sunt förnuft”, de enda tydliga regler som togs upp 
var att de anställda ska presentera sig med för- och efternamn och använda sig av en 
välkomnande hälsningsfras samt att vara trevliga, inte svära och avsluta samtalet på ett 
bra sätt. Regeln om att hälsa med för- och efternamn var inte något som alla 
respondenter följde med förklaringen att de med ett ovanligare efternamn inte känner 
sig bekväma att lämna ut den informationen till kunder då det känns obehagligt om 
aggressiva kunder skulle utnyttja detta på något sätt.  
 

”Det kan leda till, ja vad ska man säga, förföljelse, som till exempel att 
svara med för- och efternamn… om man erhåller ett ganska ovanligt 
efternamn så finns det kunder som inte kanske tänker så där jättelångt och 
som söker upp en och antingen ringer på privattelefon eller knackar på 
dörren. Det har faktiskt hänt mig.”  
(Resp. P) 

4.2 Upplevelse av arbetssituation 
Samtliga respondenter beskrev sin arbetssituation som enformig eller slentrianmässig 
med inslag av utmaningar. Deras arbetsuppgifter är att erbjuda support över telefon till 
kunder som behöver hjälp eller har frågor om mobila datauppkopplingar samt support 
för vissa specialtjänster där supportteknikerna har utbildats med särskild kompetens. 
Denna avdelning har ofta ansvar för support för nya produkter och lanseringar av 
annorlunda tjänster som erbjuds till företagets breda kundbas, som utgörs av både 
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privatpersoner och företag. Det enformiga i arbetsuppgifterna upplevdes vara den stora 
kundvolymen med exakt samma problem och frågor – det blir en ständig upprepning 
av samtal som endast avbryts någon gång då och då av ett lite större problem eller en 
utmaning där kunden har en mer komplicerad fråga.  
 

”Lite enformigt är det nog, det blir mycket i hjärnan… man kan känna att 
man vaknar mitt i natten och kan fortfarande rabbla samma sak men ibland 
så kommer det något mer utmanande och då kanske man är lite skadad, men 
då blir det helt plötsligt roligt.”  
(Resp. A) 
 
”Det kan bli enformigt emellanåt. Vi har många som ringer in med exakt 
samma problem, så man får upprepa sig själv hela tiden under samma dag.” 
(Resp. C) 
 

De flesta av respondenterna upplevde att de hade kontroll över själva arbetsuppgiften – 
att ta hand om kunden, lösa problem, svara på frågor och i slutändan få en nöjd kund. 
Däremot upplevde de att de hade mindre kontroll över arbetssituationen där många 
uttryckte att de kände sig styrda och inte kände det som att högre uppsatta chefer 
förstod deras arbete eller vad det var de egentligen utförde på företaget. De 
respondenter som hade arbetat vid samma avdelning under en längre tid (över fyra år) 
ansåg att de tidigare fått möjligheten att vara mer inblandade i förändringar och 
påverka arbetssituationen i stort, men nu hade avdelningens uppgifter rört sig bort från 
att vara en support och mot att sammanslås med kundtjänst, därför upplevde de 
anställda att de arbetade under striktare regler och hade mindre att säga till om. 
 
I övrigt verkade många av respondenterna anse att de arbetade på en bra arbetsplats 
som upplevdes trygg och med god personalpolitik. Det som ständigt återkom i 
intervjuerna var att det mest positiva med arbetet var just den goda stämning som finns 
hos personalstyrkan på hela avdelningen. Alla respondenter beskrev sina arbetskollegor 
som något positivt som gör arbetet trevligare att återvända till. Arton av tjugo 
respondenter tog upp att det är högt i tak på arbetsplatsen och för det mesta skämtas 
det och skrattas mycket. En annan positiv sida med arbetet som många respondenter 
tog upp initialt i intervjuerna var att de fick möjlighet att prata med människor, hjälpa, 
lösa problem och att det är ett mycket socialt arbete även om det endast sker över 
telefon. Upplevelse av stress togs upp av sexton respondenter. Det som upplevdes som 
stressande är brist på information om nya tjänster innan de kommer ut på marknaden, 
att inte kunna hjälpa kunden, dåliga rutiner, kunskapsbrist och bristande supportramar 
(vad supportteknikern ska och inte ska hjälpa kunden med) samt att få kritik från 
aggressiva kunder.  
 

”Man får förlita sig på sina kollegor i dom flesta fallen, när man inte får hjälp 
av rutiner och när man känner att man inte har ett svar på saker ... för att man 
inte har kanske den längsta och bästa utbildningen. Det känns jobbigt … 
stressigt när man sitter där med en kund i örat som vill ha svar på direkten.”  
(Resp. G) 
 
”Man får ganska mycket kritik, oförtjänad kritik från kunder … kunder som 
är otrevliga utan att egentligen ha belägg för det, dom … får ju ut sina 
aggressioner på mig.”  
(Resp. D) 
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4.3 Upplevelse av kund 
Respondent A beskrev kunden som oftast mycket bemötande. Hon upplevde det som 
viktigt att redan från första stund få styra samtalet och att inte kunden tar över. Många 
kunder ser sig själv som ”förmer” och det är lätt att bli överkörd. Flera respondenter 
ansåg att de blir ifrågasatta ofta och många gånger på grund av felaktig information som 
når fram till kunden, vanligen från säljare från det egna företaget, vilket gör det svårt 
för supportteknikern att hjälpa kunden. Samtliga respondenter anmärkte på att det vore 
lättare att arbeta om de kollegor som säljer tjänster och produkter inte lovar saker som 
de inte kan hålla.  
 
Kunder kan också veta mer om nya tjänster än de anställda, på grund av att nya 
produkter och tjänster når marknaden före de gås igenom på utbildningar för support 
och kundtjänst. Det fanns en större variation i hur respondenterna upplevde kunder än 
i hur de upplevde sin arbetssituation. Sju respondenter av tjugo upplevde majoriteten 
av kunderna som tacksamma, glada och trevliga medan tio respondenter upplevde att 
det är sällan människor är positiva men det behöver inte betyda att kunderna är direkt 
aggressiva utan istället sakliga, kritiska och noggranna med att få sin röst hörd. Många 
respondenter visste att de ses som representanter för företaget och ofta får ta emot 
klagomål för att det är den enda möjligheten för kunden att föra fram sina åsikter. 
 

”Att försöka få tag i någon chef eller högre uppsatt inom företaget är … nästan 
lite omöjligt för kund förf. anm.. Det finns ju inte direkt någon klagomåls… 
avdelning. Eller vänta, det kanske är vi som jobbar på den avdelningen!”  
(Resp. T) 

 
Tre respondenter tyckte att det var vanligast med missnöjda och aggressiva kunder och 
att de mindre sällan pratade med människor som var nöjda. Några respondenter 
beskrev att det var vanligast att kunden ändå är trevlig i början av samtalet men om 
problemet inte blir löst eller om problemet ligger i kundens utrustning kan samtalet 
sluta väldigt otrevligt.  

 
Den vanliga kunden är inte glad och inte arg utan något sorts mellanting. 
Dom gånger man har en riktigt glad och trevlig kund som uppskattar en och 
säger tack … ja det är inte så ofta det händer. Dom är nått slags 
mellanting, dom är väl nöjda när det funkar men det är inte som att dom 
slår klackarna i taket. Dom förväntar sig hjälp och jag måste ge dom det. 
(Resp. I)  

 
Samtliga respondenter var eniga om att få kunder som ringer in är datakunniga. En 
respondent beskrev det som att de flesta kunder är ”nybörjarkunder” som inte har 
mycket erfarenhet av vare sig tekniska tjänster, produkter eller av att få hjälp från en 
supporttekniker via telefon. De har ofta höga förväntningar och alla vill få sitt problem 
löst i samma sekund som de ringer in. Ibland vet de knappt vad det är de behöver hjälp 
med men att de är ”redo att få saker att börja funka igen” (Resp. F). Respondenterna 
förklarade att det inte är ovanligt att många av de okunniga kunder som ringer in är 
mycket tålmodiga, tacksamma och nöjda medan mer kunniga kunder gärna försöker 
mästra, ifrågasätta, vara nedlåtande och styrande.  
 
Många kunder förutsätter att deras problem är olösta och att de inte kommer att bli 
hjälpta eller att hjälpen de får är dålig. De flesta respondenter kommenterade att de som 
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ständigt upplevde svåra kundinteraktioner behövde bli säkrare och kunnigare på de 
tjänster och produkter som företaget erbjuder. Om supportteknikern var osäker 
upplevde de oftare en otrevligare interaktion eftersom kunderna vill prata med någon 
som vet vad som gäller. En upplevelse som genomsyrar de flesta intervjuerna var att 
respondenterna själva beskrev det som att de många gånger behandlas som om de bara 
är en röst av kunskap och ingen ”riktig människa”. Kundernas krav och förväntningar är 
höga och mycket ansvar vilar på en enda person – supportteknikern. ”Det är som att … 
vi är ingens dotter, fru, syster, mamma… vi är bara en digital röst” (Resp. C). 

4.4 Aggressiva kundtyper 
Flertalet kunder som ringer in till supporten har någon form av problem vilket innebär 
att dessa kunder många gånger förhåller sig kritiska till företaget i sin helhet och detta 
var något som support- och kundtjänst upplevde dagligen. Under intervjuerna 
identifierades fyra olika typer av aggressiva kunder från beskrivningar givna av 
respondenterna: 
 
Den missnöjde Den mest förekommande kunden som egentligen inte är 

otrevlig eller högljudd utan istället kritisk och besviken. Den 
missnöjde kunden är någon som senare i samtalet kan vända och 
bli mycket nöjd. 

  
”Jag är så himla trött på det här företaget… det får aldrig vara lätt!” 

(Citat från kund, Resp. T) 
 
Den nedlåtande Kund som tror sig veta mer och bättre än supportteknikern och 

som gärna hånar eller forcerar samtalet. Tror sig veta mer om 
tekniken än vad han eller hon egentligen gör och ifrågasätter 
gärna råd och förslag till problemlösning. 

 
”Jag har själv jobbat med sånt här… och du lilla vän borde hitta ett nytt jobb.” 
 (Citat från kund, Resp. H) 

 
Den otrevlige En kund som inte är artig, har en dålig attityd och som inte låter 

supportteknikern ställa frågor och lösa problemet. Ofta är den 
otrevlige en kund som ringer in för att ställa till med problem 
själv och som upplevs svår att hjälpa.  

 
”Ni skiter väl som vanligt i kundens bästa… lata och okunniga hela bunten.” 

   (Citat från kund, Resp. T) 
 
Den onde Den mest aggressiva typen av kund är den onde som kan 

använda sig av personangrepp, skrika och/eller bli extremt 
förargad och som ibland kan hota om åtgärder till exempel få 
supportteknikern sparkad eller hot av mer fysisk natur. 

 
”Om inte du hjälper mig med det här så ska jag strypa dig.” 

    (Citat från kund, Resp. A) 
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4.5 Under samtal med aggressiv kund 
Initialt i samtal med en kund som på något sätt uppträder aggressivt beskrev alla tjugo 
respondenter att det absolut viktigaste är att behålla lugnet. Att ta hand om kunder som 
är missnöjda beskrevs sällan som ett problem utan många av respondenterna hävdade 
att detta är något som är naturligt och att de nästintill förväntade sig att kunderna gärna 
luftar sina problem i början av ett samtal. Om respondenten lyckas hålla sig lugn 
händer det för det mesta att kunden också tar det lugnt och istället börjar förklara sitt 
problem. Några respondenter brukade även ge en liten tid åt kunder som är missnöjda 
att få klaga lite extra och att vara noga med att inte försöka avbryta dem. Mer än 
hälften av respondenterna hävdade att om han eller hon i det här läget avbryter för 
snabbt eller till och med försöker att tala emot kunden genom att försvara eller 
argumentera kan samtalet snabbt spåra ut och den milt aggressiva tonen förvärras.  
 

”Man låter dom prata ett tag så man inte… hugger av direkt. Dom kan ju ge 
en skit som man inte har något för… det är väl det, man lyssnar till dess att 
man känner att man kan komma in och styra samtalet.” 

 (Resp. S) 
 

”Man måste låta dom prata ut och… avbryter man dom så blir dom bara ännu 
argare men det kan inte pågå hur länge som helst, dom vill ha ut sin 
missnöjdhet – det förstår jag, men sen måste man fråga vad dom vill med 
samtalet.”  
(Resp. R) 

 
Det var få av respondenterna (endast tre) som tyckte att det är vanligt med aggressiva 
kunder, de flesta ansåg att det är fler som är trevliga och att kunder som är aggressiva är 
en klar minoritet. Däremot förklarade flera av respondenterna att det många gånger 
handlar om hur supportteknikern själv mår; hungrig, trött eller uppstressad. Vid frågan 
om ungefär hur många kunder de själva uppskattar är aggressiva (allt från mild till 
grövre aggressivitet) under en arbetsdag låg siffran på mellan 1 och 10 kunder där 
frågan om milt aggressiva kunder är fler och de personer som visar grövre aggressivitet 
färre och dessa ringer inte in en gång om dagen utan att det är mer vanligt med någon 
gång i veckan. Mild aggressivitet uppvisades av kunder som uttryckte sig med en 
otrevlig ton, var snäsig eller som klagade mycket. Grövre aggressivitet beskrevs vara 
kunder som hotar, skriker trots tillsägelse och går till personligt angrepp genom till 
exempel förolämpningar riktat mot respondenten.  
 
Om det initiala greppet med att försöka hålla sig lugn, tyst och att låta kunden vädra 
sitt missnöje inte fungerar beskrev respondenterna hur de går in och försöker styra 
samtalet med att fråga vad nästa steg ska bli och hur supportteknikern ska kunna hjälpa 
på bästa sätt. Om kunden vägrar lyssna eller fortsätter utan att lugna ned sig tog många 
upp det med kunden och bad vänligt men bestämt att han eller hon borde lugna ned 
sig. Fortsätter kunden uppgav alla tjugo respondenterna att de avslutade samtalet, en 
del med att säga ”Nu kommer vi inte längre och nu avslutar vi det här” medan andra lade på 
utan fler varningar.  

4.5.1 Copingstrategier - under samtal med aggressiv kund 
Under intervjuerna kom det fram att det går att identifiera ett antal copingstrategier 
som respondenterna dagligen använde sig av, speciellt vid tillfällen då kunden visar 
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aggression. Nedanför presenteras en uppställning av de copingstrategier som användes 
mest samt vilken form av strategi som användes, problem eller emotionsfokuserad.  
 
Problemfokuserad coping     Emotionsfokuserad coping 

          
 

Löser        Känner 
 
Avslutar samtalet      Lägger på  
Konfronterar kunden      Tänker positivt 
Har uppgiftsfokus      Tolkar om situationen 
Behåller lugnet       Slappnar av, tar en paus 
Utbildar sig, lär sig mer     Förnekelse 
Fokuserar på att lösa kundens problem  Söker emotionellt stöd 
Söker support       Känner empati 

 
Majoriteten av respondenterna använde sig av båda strategierna, ibland under ett och 
samma samtal. Däremot fanns det några som beskrev hur de hanterade kundsamtalen 
på enbart ett emotionsfokuserat sätt och andra på ett enbart problemfokuserande sätt. 
Under samtalet var det många respondenter som hela tiden försöker behålla lugnet och 
koncentrera sig på sin uppgift. Deras främsta uppgift är att lösa kundens problem och 
samtliga respondenter sade att det är det bästa som går att göra för att få en aggressiv 
kund lugn.  
 

”Men jag lyckas nog få kunderna lugna dom flesta gångerna och till slut få ut 
det samtalet går ut på, att hjälpa kunden.” 
(Resp. F) 

 
”Man förstår att dom inte har det lätt alltid som kund... och då fokuserar man 
på att lösa problemet. Är det då en arg kund så kan dom till slut säga ”Ja men 
det var ju inte dig jag var arg på ..” och så avslutar alla nöjda.” 
(Resp. N)  

 
I den tidigare uppställningen finns två liknande moment i både problem- och 
emotionsfokuserad coping, att avsluta eller lägga på. Skillnaden är att de respondenter 
som beskrev att de väljer att avsluta samtalet med kunden gör det då det inte längre är 
möjligt att föra en konversation eller att respondenten konfronterat kunden med en 
lösning som inte kunden vill acceptera, till exempel att det är något fel i kundens 
utrustning som de först och främst själva måste inspektera.  
 
De respondenter som istället berättade hur de lägger på gör det inte för att de inte 
kommer längre i att lösa problemet, utan för att de själva mår dåligt av samtalet och att 
de blir upprörda av att hålla kvar kunden. För att må bättre och klara av de negativa 
känslor som uppstår valde de att lägga på, många gånger utan att förvarna kunden. De 
som använde sig av denna form av coping berättade att det är ett försvar (för att skydda 
sig själv) samt att det i längden gör så att supportteknikern undviker en konfrontation 
eller tappa tålamodet och låta det gå ut över kunden. 
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”Jag ska ju inte vara arg … och sen är det ju onödigt att vara arg så det ska 
man ju undvika. Jag lägger ju hellre på samtalet så att man undviker det helt 
och hållet så att man inte tar ut .. irritationen på kunden.” 
(Resp. D) 

 
”Nej, jag tar inte sånt där skit …då lägger jag på. Det blir… jag mår ju inte 
bra av att sitta kvar som ett fån bara för att göra kunden och företagets namn 
nöjd.”  
(Resp. R) 

 
En vanligt förekommande fras eller mening som dök upp i majoriteten av intervjuerna 
var ”jag förstår kunden” alternativt ”jag försöker att visa kunden att jag förstår”. Det visade 
på att många respondenter påverkades av kunden och upplevde empati vilket är 
emotionsfokuserad coping. Detta uppstår också då de omtolkar situationen och sätter 
sig in i kundens perspektiv.  
 
En respondent berättade att många kunder blir lite ”misshandlade” inom företaget, de 
kanske inte har kommit fram till rätt del av kundtjänst när de ringt in utan blivit 
runtkopplade, bortkopplade eller blivit hjälpt av någon som antingen inte gett rätt svar 
från början eller som struntat i kunden. En annan respondent förklarade det som att 
han vet hur det är att ringa in till en kundtjänst och vara missnöjd och att vara kund 
inte innebär en garanterad maktposition utan kan istället vara en utlämnad position där 
kunden nog ofta är den som är orolig och nervös för att verka dum, även de som är 
upprörda och aggressiva. Att slappna av och ta det lugnt var något som dominerade det 
som händer efter ett samtal, speciellt då supportteknikern pratat med en kund som 
varit aggressiv på något sätt, men i intervjuerna framkom det att många respondenter 
också använde sig av en ”mute-funktion” på telefonen och därigenom kunde använda 
den formen av coping under ett samtal. Att trycka på knappen tillåter supportteknikern 
att höra kunden utan att kunden hör någonting av vad som försiggår. Det kan handla 
om en snabb lösning, antingen för att hantera en aggressiv kund emotionsfokuserat 
genom att trycka på mute och andas ut, distansera sig någon minut för att samla krafter 
eller problemfokuserat genom att mitt i ett samtal kunna vända sig till chef eller kollega 
för assistans.  

4.5.2 Emotionell reglering - under samtal med aggressiv kund 
De flesta av respondenterna beskrev att det är viktigt att inte förlora humöret inför 
kunden. Däremot var det få respondenter som inte vill förlora humöret med tanke på 
de regler och policys som finns på företaget. Istället berättade de att genom att förlora 
humöret eller höja rösten vid fel tillfälle kan det få konsekvensen att det eggar kunden 
och gör att samtalet blir värre och svårare att hantera. Oavsett orsak fanns de flera 
respondenter som upplevde att de spelar en roll i telefonen. 
 

”… sen blir ju jag annorlunda i telefonen också, övertydlig, pedagogisk, jag 
kan ju inte visa med kroppsspråk och bjussa på ett stort leende utan man får 
lägga på en annan attityd.” 
(Resp. F) 

 
”Man ska ju låta trevlig .. å…bemötande. Hur man än mår så har ju inte det 
med kunden att göra, så det är bara att klistra på ett leende även om inte 
kunden ser det så måste de uppfatta det.” 
(Resp. L) 
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Skillnaden mellan respondenter som sade att de verkligen förstår kunden och de som 
uppgav att de försöker att visa förståelse är att de senare ofta använder en taktik för att 
lugna kunden som egentligen är en respons som inte alltid är äkta.  
 

”En del kunder kollar inte upp nånting själv innan de köper saker av oss… de är väl 
kanske lite bortskämda, de tror att allt ansvar ligger hos oss. Ibland får man säga ”jag 
förstår” fast man egentligen tänker att det här borde kunden kollat själv.”  
(Resp. L)  

 
Ingen av respondenterna angav att de använde sig av något talmanus eller särskilda 
regler för hur dialogen ska gå till, däremot hade de skrivna uppträdanderegler där det 
uttryckligen står att de ska ha ett trevligt bemötande, vara uppmärksamma, använda sig 
av ett vårdat språk och ha likartade hälsningsfraser. Endast två respondenter sade att de 
tror att det skulle vara lättare om de hade mer regler och bättre talmanus för att klara 
av kunder. Andra respondenter hävdade att det vore bättre med mer utbildning istället 
för fler regler. Nedan presenteras de olika former av emotionell reglering som kunde 
identifieras utifrån intervjuerna. Respondenterna uppgav oftare att de försöker tänka 
positivt än att de försöker koppla av innan och efter samtal. Under ett samtal 
förträngde majoriteten av respondenterna sina känslor, dock var det många som 
hävdade att de förstår kunden och på så sätt visar en äkta respons och empati mot 
kunden.  
 
Surface acting       Deep acting 

          
 
 Yttre förändring       Inre förändring 
 
Förtränger emotion      Positiva tankar 
Fejkar respons       Äkta respons 
Fejkar empati       Visar empati 
Ler genom telefonen      Kopplar av 
 
På frågan om respondenten någonsin skrikit, förolämpat eller blivit arg på en kund 
svarade 19 respondenter att det har hänt att de har höjt rösten. Ingen svarade att de har 
förolämpat kunden och att samtalet oftast hinner avslutas innan respondenten känner 
sig riktigt förbannad. Att höja rösten kan innebära att respondenten konfronterar 
kunden med att denne beter sig illa och använder höjningen för att varna att samtalet 
kommer att avbrytas om kunden fortsätter. En del har sagt att de också höjer rösten för 
att överrösta kundens tonläge eller ibland ”påminna kunden om att det faktiskt är en 
människa de pratar med…” (Resp. E). Att förolämpa kunden tillbaka beskrevs som en 
omöjlighet för de flesta respondenter eftersom de så långt som möjligt försöker hålla sig 
kvar i sin professionella roll och att ”sjunka till kunds nivå” (Resp. A) bara är negativt 
för dem själva.  

4.6 Efter samtal med aggressiv kund 
När samtalet är över behöver inte supportteknikern kasta sig direkt in i ett nytt samtal 
utan har möjlighet att utnyttja en efterbehandlingstid på några minuter. Det betyder att 
så fort ett samtal har upphört pausas teknikern automatiskt och går ej ut mot telefonkö 
förrän han eller hon själv väljer det. Detta togs upp av majoriteten av respondenterna 
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som en viktig del, både att ha möjlighet att ta en paus efter varje samtal samt att själv få 
kontrollera precis när nästa samtal ska komma (i alla fall inom någon minut). Denna tid 
är något som respondenten själv bestämmer över men den bör inte överstiga sex 
minuter. När en kund har varit aggressiv på något sätt sade 17 respondenter att de 
genast passar på att ta det lugnt, antingen genom att bara luta sig tillbaka i stolen, läsa 
tidningen på nätet eller gå iväg och ta något att dricka. Tre respondenter sade att de 
hellre går direkt in på nästa samtal för att få bort känslan av det dåliga samtal som nyss 
varit i hopp om att nästkommande samtal ska gå bättre. Speciellt viktigt är detta om 
supportteknikern själv känner att denne inte kunnat hjälpa eller gjort något för att 
förarga kunden, då blir det extra viktigt att göra bra ifrån sig vid nästa samtal.  
 

Det kan variera, oftast så sätter jag mig i kö direkt och matar ett nytt samtal 
bara för att känna att jag får tillbaka kontrollen kanske. Nej men det är inget 
att hänga upp sig på alls utan det är bara att fortsätta. Har det varit något 
riktigt obehagligt eller så att nån har .. hotat mig personligen, då tar jag paus. 
(Resp. T) 

 
Fem respondenter nämnde att efter ett samtal kan ett block eller penna flyga, stol 
sparkas iväg eller att de tyst svär för sig själv. Det var sällan någon skrek högt men då är 
det mest för att de flesta har i åtanke att alla sitter i telefon och ljudnivån bör hållas till 
ett minimum för att inte störa. Det viktigaste som sker efter ett jobbigt samtal var att 
alla respondenter ville söka sig till andra kollegor och prata ut. Initialt påpekade de 
flesta respondenter att de inte påverkas efter ett samtal med kund och att de inte tar 
något med sig hem av det som händer på jobbet eller att det som kunderna säger tas 
personligt. Senare i intervjun beskrev många att det finns tillfällen då kunden har 
påverkat. Detta har ofta varit i samband med att respondenten själv inte har mått bra, 
varit trött eller haft en jobbig dag. Däremot påpekade de att det inte har att göra med 
att de alltid upplever fler kunder som elaka om de mår dåligt, utan att de bara får 
svårare att stå emot, distansera sig eller behålla sitt lugn. Många beskrev det som att när 
de pratat med en aggressiv kund kan de efter samtalet känna att pulsen ökar och hjärtat 
slår och har det varit en mycket aggressiv person kunde en del även kallsvettas och 
märka hur de har hållit tag i bord eller penna onödigt hårt.  

4.6.1 Copingstrategier – efter samtal med aggressiv kund 
Det som samtliga respondenter nämnde som en stor hjälp efter ett dåligt samtal var att 
prata med kollegor och ventilera. Många respondenter upplevde det som viktigt ”att få 
ut det” och inte behöva hålla det inom sig, samt att ibland kan det vara skönt att få en 
bekräftelse att felet inte ligger hos en själv utan hos kunden, speciellt om samtalet 
avslutats med att supportteknikern lagt på. Då uppgavs det vara extra viktigt att få stöd 
och ”godkännande” av kollegor att den anställde har handlat rätt. En respondent 
berättade att klaga på kunder var vanligt förekommande på avdelningen och är något 
som kommer med arbetet. Någon enstaka respondent beskrev det som att de behöver 
ventilera för att få mer hjälp, svar på en fråga eller veta något nytt (problemfokuserad 
coping). De flesta sökte mest efter stöd, förståelse och sympati (emotionsfokuserad 
coping). 
 

”Ofta är det nånting som är skönare att få berätta om än roligt att behöva 
lyssna på.” 
(Resp. D) 
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”Jag tar inte ett nytt samtal utan försöker lufta med kollegor, prata om vad som 
har hänt… bara man får prata lite och kanske skratta lite om det så lugnar man 
sig själv och så går det över.”  
(Resp. G) 

 
Utan att det är en fråga i formuläret tog 18 respondenter upp humor som en specifik 
orsak till varför de mår bra på arbetet. Många tog upp under intervjuerna att 
avdelningen har ”högt i tak” och en ”rå men hjärtlig stämning ” och att det alltid är nära 
till skratt. En respondent trodde att det är ett bra sätt att få bort den negativa stämning 
som vissa kunder ibland sprider och att hon på andra avdelningar hade upplevt 
tvärtom, det vill säga att kunderna fick för stor plats och inte fick skämtas om och att 
det då blev mycket jobbigare att knyta an till varandra på avdelningen. Att prata om 
kunder var ett omtyckt samtalsämne för samtliga respondenter och alla upplevde att 
kunder kunde vara en källa till många skratt. Även under intervjuerna kunde 
respondenterna visa tecken på att de hade nära till skratt och då de berättade om någon 
särskild kund som hade varit aggressiva fanns det ändå de som skrattar efteråt. 
 

”Jag skrattar nu … och jag skrattade åt det då. Vad annars kan man göra åt en sådan 
rabiat människa?” 

 (Resp. P) 

4.7 Nästkommande samtal 
Nästkommande samtal innebär det samtal som sker efter samtal med aggressiv kund. 
De flesta respondenter uppgav att den paus som de tar direkt efter ett samtal är 
tillräcklig för att irritation eller andra negativa känslor inte ska överföras eller påverka 
nästa samtal. Några respondenter berättade att de helt klart kunde uppleva att de själva 
märker en skillnad inför nästa samtal. Vanligtvis kunde de höra sig själva låta skarpare 
på rösten eller att deras hälsningsfras inte är nog trevlig.  
 

”Inte nu för att man svarar .. ”Jaha, va fan vill du då?” men nog hör man att man 
kanske inte låter .. jättetrevlig det gör man. Man kan nog tänka ibland att .. aj då, vart 
kom det där ifrån?” 
(Resp. N) 

 
Sex respondenter beskrev att det beror på hur dagen ser ut och när på dagen det 
otrevliga samtalet kommer. Om det är i slutet på dagen och respondenten har haft 
andra liknande samtal påverkas nog nästkommande samtal på så sätt att respondenten 
antingen känner sig mindre tålmodig, upplever att kunden är aggressiv fast den 
egentligen inte är det eller får svårt att hantera samtalet om kunden verkligen är 
otrevlig. En del sade att de snarare blir övertrevliga vid nästa samtal och försöker tänka 
på sitt beteende och uppträdande inför kunden så att det nästan blir ”omöjligt för kunden 
att behålla sin ilska” (Resp. N). 

4.8 Har kunden alltid rätt? 
En intressant fråga som dök upp efter den första pilotintervjun var vad respondenterna 
ansåg om påståendet ”att kunden alltid har rätt”. Nio respondenter sade direkt att 
kunden inte alls alltid har rätt. De respondenter som inte höll med om påståendet 
menade att kunden ringer in för att de har ett problem och därför inte kan hävda sig 
gentemot den anställde, att allt de säger och gör är rätt. De flesta höll med om att 
påståendet riktar sig mot själva servicen och att kunden många gånger ska få rätt men 
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att det är svårt att tillämpa i supportsammanhang. En respondent förklarade det som att 
den vanliga kunden inte har koll på någonting alls vare sig det gäller det som köpts, 
vad de har för utrustning eller vad de kan förvänta sig av produkten. På grund av detta 
förutsätter respondenten att det alltid är supportteknikern som har rätt och att kunden 
får rätta sig efter det. 
 

”En kollega brukar skoja och säga att kunden ljuger alltid, istället för att 
kunden alltid har rätt. Det där är nog en gammal devis att kunden alltid har 
rätt och många tror nog att dom kan köra med det fortfarande.” 
(Resp. O) 

 
Andra respondenter tvekade, sju av dem sade att de har både rätt och fel. De såg 
påståendet som en grundsten i servicetänkandet, att göra så att kunden känner sig nöjd 
och får hjälp vilket är något de som kund har rätt till. Många respondenter upplevde att 
kunder har höga förväntningar på vad de har rätt till och att det är svårt att uppfylla 
detta för många vilket oftast skapar missnöje och konfrontation. En respondent gjorde 
vid intervjun en skillnad mellan de som arbetar i kundtjänst och säljer produkter och 
tjänster och de i support. I kundtjänst vill de gärna få ”sitt sälj” (de i kundtjänst får 
provision på hur mycket de säljer för) och blir därför mer inställda på att vara kunden 
till lags och försöka underlätta problemen genom att få dem att byta abonnemang eller 
köpa en ny produkt medan de i support ska vara till lags genom att försöka lösa det 
tekniska problemet men går inte det finns det vanligtvis inga magiska lösningar som 
alltid slutar med att kunden får rätt. Flera respondenter sade att tekniska problem som 
inte sitter i företagets nät eller produkter oftast finns i kundens egen utrustning, vilket 
även kan bevisas om kunden provar produkten i en annan dator eller telefon.  
 

”Man får tänka själv men vi ska ju göra till kundens bästa och kunna göra 
undantag så att vi har dom kvar, så det ska man ju tänka på.” 

 (Resp. K) 
 

”Det stämmer inte men en del i vårt jobb är ju att försöka få dom att få rätt, vi 
vill ju ha glada kunder så vi ska göra allt vi kan för dom.”  
(Resp. M) 

 
Fyra respondenter tyckte att påståendet speglar hur yrket ska vara, att kunden alltid har 
rätt, även om de egentligen inte har rätt. En del respondenter diskuterade lite om 
påståendet och de flesta kom fram till att det är något som är vanligt i serviceyrken och 
därför är något som även fungerar hos dem. Däremot sade en av respondenterna 
uttryckligen att även om de bör arbeta utifrån att kunden alltid har rätt så har kunden 
aldrig rätt att vara otrevlig.  

4.9 Upplevelser 
Under intervjuerna berättade många respondenter självmant och utan att frågan blivit 
ställd om ett särskilt exempel eller tillfälle då de hade pratat med en aggressiv kund som 
de än idag minns. Här är två exempel som framkom under intervjuerna:  
 

”Ja faktiskt så, när jag började här så skulle jag hjälpa en kund som ringde in 
och hade problem med sin mottagning, så jag rekommenderade att han kunde 
gå och köpa en antenn för att få lite bättre täckning för det här och han blev 
otroligt arg och liksom, ”nej du får leta åt mig om det finns nånting sånt”. 
Hela tiden försökte jag hänvisa till butik och så där. Till slut sa jag att nu 



                   26 

 

kommer vi inte längre och då sa han nånting i stil med att .. ”ja det märks att 
du är sommarjobbare för du kan verkligen inte ditt jobb” så det sitter ju starkt 
än idag, för jag hade rätt och det kändes ju som jävligt orättvist att säga.” 

 (Resp. L) 
 

”Det var en pappa som ringde in åt hans son som ägde abonnemanget och han 
sa att dom hade problem med en produkt och ville säga upp det och då sa jag 
att jag behöver få prata med hans son att jag kan ju inte bara säga upp det utan 
att veta bakomliggande orsaker, varför, vilka hastigheter, programvara på datorn 
och allt sånt där. Nej men allt det vet jag, sa pappan. Han var lugn men 
väldigt kort i tonen, inte arg alltså. Jag vet allt men jag behöver inte säga det till 
dig, säger han då. Jaha sa jag, det behöver du visst så jag behöver tala med din 
son så be honom ringa upp mig så fortsätter vi det här då. Jag kände att vi kom 
ingen vart här, jag säger inte upp det här abonnemanget. Jo du säger upp det 
här nu säger han då. Nej sa jag, jag kan skicka in det är till en 
reklamationshandläggare men de kommer nog inte heller att godkänna det 
eftersom jag redan sagt nej, det kommer fortfarande komma hem fakturor till er 
och du är fortfarande bunden… och då skrek han att NU FÖR I HELVETE 
SÄGER DU UPP DET HÄR ABONNEMANGSHELVETET och då 
sa jag nej och tänker du låta så där så vill jag inte hjälpa dig och då bad han 
mig att dra åt helvete med samma höga röst och .. då la jag på.” 
(Resp. J) 

 
I intervjuerna framkom att det är vanligt förekommande att kunder höjer rösten, för 
att sedan skrika. Situationer där kunden förolämpar den anställde uppstår inte ofta utan 
arga kunder riktar ofta sin ilska mot företaget och ifrågasätter regler, avtal och dålig 
kundpolitik. De respondenter som beskrev dessa två händelser kunde hålla med om att 
de efteråt upplevde att de behövde tid för att koppla av och prata av sig. Respondent J 
beskrev att han kände sig kallsvettig och lite uppjagad efteråt men att det gick över 
ganska fort, dock är det något han än idag kommer ihåg.  

5. Diskussion 
 
Utmärkande drag som nämndes i inledningen av denna studie var att en människa som 
arbetar inom olika serviceyrken måste kunna kontrollera sina känslor (Deery m.fl., 
2002). Enligt resultaten av de tjugo intervjuer som har utförts, kunde samtliga 
respondenter berätta hur de dagligen träder in i en annan roll och inte bara kontrollerar 
sina känslor utan även samtalet. Att kontrollera kunden var en central del i hur de bäst 
undvek konfrontationer och argument, kontroll skedde oftast genom att tidigt i 
samtalet ta över och tydligt fastställa vem som styr. Denna kontroll är inte bara viktig 
för att kunna hjälpa kunden och lösa problem utan även för att den anställde ska känna 
att det är han eller hon ”som äger kunden” så att det blir enklare att kontrollera 
eventuella emotionella utbrott som kunden kan få, vare sig kunden beter sig 
nedlåtande, otrevligt eller hotande.  

5.1 Maktposition? 
Enligt Grandey m.fl. (2004) finns det en obalans i förhållandet mellan kund och 
anställd inom serviceyrken som gör att det oftast är kunden som sitter i en 
maktposition gentemot den anställde. Denna maktposition tycks inte förekomma i 
förhållandet mellan kund och supporttekniker. Resultaten visar att många respondenter 
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inte alls hade något problem med att styra kunden, konfrontera eller avsluta samtalet. 
Det var till och med vanligt att kunder ”straffas” för sitt dåliga beteende genom att inte 
få hjälp, antingen genom att supportteknikern lade på eller att han eller hon inte längre 
engagerade sig och gjorde sitt absolut bästa för kunden. Detta är nödvändigtvis inte 
någon bra lösning varken för kund eller anställd men det vittnar om att det inte alls är 
kunden som alltid är starkast. 
 
Supportteknikern har inget att sälja utan erbjuder endast hjälp, de har ingen anledning 
att hålla kvar kunden utan har ett alternativ att ta sig ur situationen smärtfritt och utan 
konsekvens. En anställd vid kundtjänst har till arbetsuppgift att erbjuda kunden nya 
produkter och tjänster samt gärna avsluta samtalet med en kund som är uppbunden 
mot företaget något år och detta är även något de tjänar på. En supporttekniker tjänar 
inte mer pengar beroende på hur många samtal de tagit eller hur många kunder de har 
hjälpt under dagen. Endast en respondent nämnde att det kanske inte är bra att lägga på 
samtalet och avbryta kunden men att det inte är någon som direkt påpekat att det är ett 
tjänstefel eller erbjudit en lösning för hur hon eller han annars ska hantera situationen. 
 
Det var däremot många respondenter som verkligen försökte vara kunden till lags, väl 
medvetna om det gamla påståendet att ”kunden alltid har rätt” och att de främst är till 
för kunden. På så sätt tar många supporttekniker onödigt mycket kritik och 
aggressivitet utan att argumentera tillbaka. Intressant var också hur några respondenter 
uttryckte att det är onödigt att försvara sig, tala tillbaka eller bråka med kunden dock 
inte på grund av att det är dåligt för företaget utan för att det bara leder till att samtalet 
med kunden förvärras och att det blir jobbigare för den anställde. Många av 
respondenterna var noggranna med att dra personliga gränser och skydda sig själva från 
angrepp från kunder och drog sig inte för att utfärda varningar och fullfölja dem. 
 
Ben-Zur & Yagil (2005) menade att på grund av obalans mellan kund och anställd kan 
även en mild form av aggression uppfattas som något stressande eftersom den anställde 
inte kan ge en motreaktion eller påverka kunden. Enligt respondenterna fanns det inga 
hinder för att konfrontera kunden eller ge en motreaktion. En del hävdade till och 
med att de utan problem kan säga åt kunden att vara trevligare eller så kunde de höja 
rösten. Alltså borde detta betyda att de anställda upplevde att de hade någon form av 
kontroll och att det krävs en grövre aggression för att de ska känna att situationen blir 
stressande. Detta är också vad som framkom i resultaten i och med att de flesta 
upplevde att de kan hantera och inte påverkas av, kunder som är missnöjda, otrevliga 
eller talar i en uppretad ton. Istället drog de flesta respondenter gränsen vid personliga 
angrepp det vill säga då kunden inte längre attackerar företaget och dess politik utan 
hoppar på den anställde personligen genom att förolämpa eller hota henne.  

5.2 Förväntningar från båda parter 
Deery m.fl. (2002) skriver att ett stort problem för många kundtjänstanställda är att 
kunderna har höga förväntningar på vilken service de ska få, och har rätt till, men det 
är inte bara kunder som har förväntningar. Precis vad som har framkommit i tidigare 
forskning (Grandey, 2004) förväntar sig kundtjänstanställda och supporttekniker att 
vissa kunder kommer att vara missnöjda och påtala detta utan förbehåll. Många 
respondenter förklarade det som att det krävs en viss sorts person för att arbeta i detta 
yrke och att de människor som klagar har valt fel jobb. Denna inställning var 
framträdande vid intervjuerna och det är tydligt att de flesta respondenter ansåg att det 
är en vanlig del i deras vardag och att det inte är lönt att klaga på. Att ha en 
förväntning på kundens reaktion och beteende kan också underlätta interaktionen med 
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en aggressiv kund. Om den anställde är förberedd på att kunden kan bete sig aggressivt 
blir det enklare att hantera. Om den anställde hela tiden istället förväntar sig aggressiva 
kunder kan det leda till en självuppfyllande profetia där förväntningarna skapar 
situationer där den anställde upplever kunden mer aggressiv än vad han eller hon 
egentligen är. 

5.3 Att hantera aggressiva kunder 
Utan någon formell utbildning förklarade respondenterna att de själva lägger upp ett 
system för att hantera de besvärliga kunderna som på något sätt är aggressiva mot dem 
personligen eller mot företaget. De flesta respondenter verkade använda snarlika 
metoder, de försökte att hålla sig lugna, tysta och sakliga. Ingen av dem var rädda att 
säga ifrån om kunden nuddar vid den osynliga gräns som den anställde sätter upp och 
som hela tiden skyddar mot angrepp och personliga påhopp. En möjlig förklaring till 
varför de anställda avslutade samtal istället för att använda andra knep kan vara att de 
flesta anställda lär sig av varandra och därav det likartade arbetssättet. I utbildningen 
ägnas mycket tid till att låta nybörjaren medlyssna med andra mer erfarna 
supporttekniker för att plocka upp tips, se direkt hur de flesta använder sig av olika 
datasystem samt det viktigaste, hur supportteknikern pratar med kunden. Hanteringen 
av kunden har också förändrats genom åren i takt med utvecklingen inom 
telekommunikationsbranschen. Respondenter som hade arbetat vid företaget under en 
längre tid hade bevittnat hur avdelningen glidit från en ren supportavdelning till en 
snart renodlad kundtjänst. Inom kundtjänst ligger mer vikt på mängden samtal och att 
samtalen hanteras snabbt och effektivt. Det kontrolleras samtalsstatistik och 
schemaefterlevnad men med lite fokus på nöjda kunder, om kunder verkligen blir 
hjälpta och hur samspelet mellan kund och anställd fungerar. 
 
Enligt Brown m.fl. (2005) finns det tre former av coping som används ofta på 
arbetsplatser, uppgiftsfokus, självkontroll och ventilering. Samtliga former kunde identifieras 
hos respondenterna, där det många gånger användes olika former beroende på grad av 
aggressivitet. Många respondenter försökte behålla uppgiftsfokus och vara 
problemfokuserade och de visste med sig att om de löser kundens problem leder det 
ofta till att kunden blir nöjd och mindre svår att hantera. För att kunna arbeta fokuserat 
med uppgiften krävs självkontroll, respondenterna nämnde bland annat hur de tystnar 
och väntar ut kunden, håller ut tills de känner att det är rätt att komma in och bryta för 
att snabbt försöka att få kunden med sig och lösa problemet. Majoriteten av 
respondenterna nyttjade självkontroll, inte alltid för sina egna känslor utan mer 
problemfokuserat då de vet att konsekvenserna kan bli värre om de ”ger svar på tal”, 
argumenterar tillbaka eller försökte försvara företaget. Genom att behålla sitt lugn kan 
de lättare fokusera på uppgiften. Färre respondenter beskrev att de måste hålla tillbaka 
ilska, frustration och andra emotioner som kan uppstå. Däremot, om kunden går över 
gränsen och förolämpar eller på något annat sätt personligen angriper den anställde 
avslutades samtalet. Ibland gavs varningar samt en förklaring till varför och andra 
gånger lades luren på med ett snabbt hej då.  
 
Ventilering kunde ske på två olika sätt, antingen vill den anställde få emotionellt stöd 
och support av sina kollegor eller så vänder sig personen mot mer erfarna kollegor som 
kan utbilda och ge råd (Brown m.fl., 2005). Alltså är inte alltid ventilering strikt 
emotionsfokuserad utan från respondenternas svar kunde det även ske 
problemfokuserat (som med användande av självkontroll). Två respondenter nämnde 
att de gärna vänder sig till kollegor för att prata igenom det som skett för att se om det 
är något de själva gjort fel rent kunskapsmässigt och ibland gick de även runt till sina 
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kollegor för att se hur andra skulle ha svarat på samma fråga. Ibland kunde det vara 
något nytt som alla anställda inte fått utbildning på och som endast vissa kan och som 
den anställde snabbt fick en genomgång på för att vid nästa samtal kunna hantera 
kunden bättre. Det som nämndes av många respondenter var dock att de ventilerar för 
ventileringens skull, det är skönt att se någon i ansiktet och prata med sina kollegor 
men de flesta sökte också efter bekräftelse och hade det varit en särskilt aggressiv kund 
upplevde många att de kände sig lite skakiga och kallsvettiga efteråt och behövde få tala 
ut om händelsen. 

5.4 Att reagera på aggressiva kunder 
Många respondenter var snabba på att säga att det absolut inte reagerar eller påverkas av 
kundernas sätt, däremot talade deras beteende emot vissa av deras påståenden. De flesta 
tyckte att det absolut viktigaste är den efterbehandlingstid som varje anställd har rätt till 
efter samtal och att den används flitigt även om samtalet har varit någorlunda bra. 
Många upplevde det också som att de var trötta i huvudet efter en lång dag på arbetet 
men ingen kände att de på något sätt tog med sig jobbet hem utan lätt kunde stänga av 
och koppla bort det som skedde på arbetet och hålla det utanför fritiden. Däremot 
kom majoriteten av respondenterna ihåg samtal från kunder, hade händelser friskt i 
minnet och upplevde en upptrappning av dåligt humör ju längre dagen gått beroende 
på typ av samtal. Detta förklarade många var beroende av dem själva och hade 
ingenting med kunden att göra. Hur den anställde hanterar och reagerar på kunder 
hade alltså enligt de flesta respondenter med deras humör och dagsform att göra. Även 
om det inte fanns några bland respondenterna som tog med sig problem från arbetet 
hem, problem som har sitt ursprung hos kunder, fanns det respondenter som tog med 
sig det till nästkommande samtal.  
 
Enligt Lazarus & Folkmans modell (1983) är det människans egen personliga skattning 
av vad som upplevs stressande som leder till användande av olika copingstrategier. 
Människor som upplever en aggressiv kund som stressande och jobbig kommer att 
använda sig av mer emotionsfokuserade metoder medan de som inte upplever det så 
använder sig av problemfokusering. En klar majoritet av respondenterna uppgav att de 
inte stressar upp sig och många av dem hävdade att de var mycket stresståliga. Något 
som dock stressade respondenterna på arbetsplatsen var dåliga supportramar, bristande 
rutiner och att de erbjöds för kort och innehållslös utbildning.  
 
De få respondenter som nämnde att de upplevde att de var personer som lätt blir 
stressade och stressade över arbetssituationen var också de där det från intervjusvaren 
gick att utläsa att de använder sig av emotionsfokuserad coping. Dessa personer 
ventilerade gärna för att få emotionellt stöd, la på i frustration eller försökte kontrollera 
sina emotioner under samtalet för att inte gå över gränsen och bli arg på kunden. 
Några respondenter beskrev hur de ibland upplevde att de var tvungna att bita sig i 
tungan eller försökte att lugna sig när de själva hörde att de låter otrevliga eller 
frustrerade. Många respondenter uppgav under intervjuerna att de blev bättre på att 
hantera kunder ju längre tid de arbetat vid företaget. De respondenter som hade arbetat 
på avdelningen mindre än ett år upplevde att de hade kvar känslan av att vara ny och 
lättpåverkad men började nu uppleva att de både hanterade kunder effektivare och 
reagerade mindre på kunders aggression. Detta kan bero på att de flesta anställda med 
tiden börjar känna sig säkrare i telefon, både i hur de pratar med kunden och på grund 
av den upprepande faktorn som nämns (med många liknande frågor som upprepas 
dagligen) som gör att de flesta kommer in i arbetet fort och att deras kunskap ökar vid 
varje samtal. 
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5.5 Emotionell reglering – en copingstrategi? 
Två teorier som vid första anblicken liknar varandra, coping och emotionell reglering, 
beskriver liknande fenomen, det vill säga att kunna öka, upprätthålla eller minska 
negativa emotioner. Coping är något som människor kan använda sig av då han eller 
hon upplever en situation eller händelse som stressande och där användning av coping 
kan reducera eller eliminera negativa känslor (Lazarus & Folkman, 1983). Emotionell 
reglering beskrivs vara en frivillig kontroll av känslor som sker under ofrivilliga former, 
till exempel i yrken där det finns en mängd regler för hur de anställda ska bete sig och 
vad de ska uttrycka utåt mot kunder. En anställd kan välja att visa ett stort brett leende 
mot kunden för att dölja en växande ilska eller frustration (Côté, 2005).  
 
Att reglera sina negativa emotioner kan liknas vid emotionsfokuserad coping där 
emotionell reglering endast används då det uppstår emotioner i en negativ situation. 
Med använding av problemfokuserad coping kan fokuseringen på personens emotion 
minskas för att istället lägga betoningen på att personen själv väljer huruvida han eller 
hon vill fokusera på problemet eller sina egna känslor gentemot problemet (Côté, 
2005). 
 
En annan skillnad mellan coping och emotionell reglering är att en person har 
möjlighet att använda sig av flera olika copingstrategier. Till exempel inför ett 
telefonsamtal med en aggressiv kund kan supportteknikern förbereda sig mer under sin 
administrativa tid för att lättare kunna hjälpa kunder och därmed minska frustrationen 
från de kunder som ringer in (problemfokuserad) och innan samtal kan han eller hon 
utföra en avslappningsövning och tänka positiva tankar (emotionsfokuserad). 
Alternativt, om en supporttekniker sitter i ett samtal med en aggressiv kund kan han 
eller hon ta hjälp av en mer erfaren kollega som ger förslag på lösningar 
(problemfokuserad) samtidigt som ”mute” nyttjas för att kunna prata ut lite om den 
aggressiva kunden utan att kunden uppfattar detta (emotionsfokuserad). Däremot 
används endast en typ av emotionell reglering, det vill säga, antingen en surface acting 
eller en deep acting. En anställd kan inte hoppa mellan de båda utan beroende på 
situation används en. Att använda sig av emotionsfokuserad coping är inte 
nödvändigtvis negativt om personen till exempel tänker positivt, slappnar av och lyckas 
omvärdera situationen till något bra, däremot är detta sådant som kan kräva mer energi 
och vara mer tidskrävande (Côté, 2005).  
 
Att reglera sina emotioner handlar många gånger om upplevelsen av att måsta uppträda 
på ett visst sätt och därför inte ha något annat val än att praktisera självkontroll. Det 
kan också handla om att bibehålla en emotionell front för att inte bli för personlig med 
kunder och kunna spela en roll som förenklar situationer som kan bli påfrestande. 
Inom kundtjänst och bland supporttekniker finns uppträdanderegler. De ska vara 
trevliga, gärna förmedla ett leende genom telefon och uppträda professionellt med alla 
olika kundtyper. De flesta respondenter uppgav att de definitivt är annorlunda i 
telefonen och upplevde att de spelar en roll gentemot kund. Rollen som spelas vid 
surface acting kan jämföras med en skådespelare på teater som endast för kvällen spelar 
en annan karaktär, medan deep acting är mer likt en skådespelare som ägnar sig åt 
metodskådespeleri inför en storfilm, till exempel om en skådespelare ska porträttera en 
brandman kan hon följa med en brandman under några veckor för att skapa ett så äkta 
skådespel som möjligt. Både surface acting och deep acting beskriver en tillfällig 
lösning, detta på grund av att båda är skådespeleri, även om anställda som använder sig 
av deep acting känner en ärligare upplevelse och inte behöver låtsas känna empati för 
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kunden, vilket också bör underlätta den situation som uppstår i samtal med aggressiv 
kund.  
 
Under intervjuerna framkom att majoriteten av respondenterna använde sig av 
problemfokuserad coping, främst på grund av att de flesta inte upplevde milt aggressiva 
kunder som ett stressande moment (milt aggressiva kunder var de vanligast 
förekommande på denna avdelning enligt respondenternas utsago), däremot användes 
surface acting oftare än deep acting för de känslor som dyker upp för att på ett snabbt 
sätt gå in i en roll och bemöta kunden positivt. Det kan bero på att samtalen oftast sker 
i snabb takt och det är en roll som är enkel för supportteknikern att träda in i. Många 
respondenter upplevde dock att de förstod kunden och har lärt sig förstå att det är 
många som har stora problem med företagets produkter och tjänster. Dessa använde sig 
av en deep acting i likhet med emotionsfokuserad coping där personen omtolkar 
situationen och försöker se det hela ur kundens perspektiv.  
 
Enligt respondenternas utsago fanns det inte särskilt strikta uppträdanderegler inom 
företaget, i alla fall ingenting som respondenterna följde annat än de mer vanliga (som 
bör vara vanliga inom alla serviceyrken) det vill säga att vara trevlig, presentera sig och 
ha ett professionellt uttryck. Det fanns många respondenter som upplevde att de inte 
behövde reglera sina emotioner på något sätt (genom deep eller surface acting). Detta 
kan bero på att det inte var ett hårt tryck på de anställda och att de flesta respondenter 
ansåg att de själva väljer hur och på vilket sätt de talar till kunden. För att emotionell 
reglering ska leda till emotionell börda behövs strikta uppträdanderegler som ständigt 
hamnar i konflikt med den anställdes egentliga känslor. Om den anställde känner sig 
bakbunden av att inte kunna uttrycka en motreaktion eller ha möjlighet att 
konfrontera kunden på grund av gällande uppträdanderegler, kommer strategierna till 
slut inte att fungera utan blir till en emotionell börda som i sin tur kan leda till 
emotionell utmattning och dålig arbetsmotivation (Diefendorff & Gosserand, 2003). 

5.6 Slutsats 
Det som framkom under intervjuerna var att sura, otrevliga och förbannade kunder 
inte är ett ovanligt inslag i en supportteknikers vardag. Att hantera aggressiva kunder 
kunde påverka för stunden. Om supportteknikern fick chansen att vila mellan samtal, 
ventilera och skratta lite ihop med någon kollega, försvann det mesta av de negativa 
känslor som uppstått och nästa samtal kunde tas utan problem. Många respondenter 
ansåg att det handlar om hur de själva mår, både fysiskt och psykiskt, och om de till 
exempel har ätit en ordentlig frukost eller lunch den dagen. Om supportteknikern 
hade en dålig dag var det svårare att distansera sig och upprätthålla en emotionell front 
gentemot kunden samt att tålamodet var mindre och samtalen avslutades snabbare.  
 
Enligt intervjuerna var möjligheten stor att nästkommande samtal påverkas av 
föregående kund antingen positivt genom att supportteknikern kände att han eller hon 
ska försöka ännu mer med nästa kund och få en god känsla av att lösa kundens problem 
eller negativt genom att supportteknikern blev negativt inställd och inte orkade 
engagera sig djupare i nästa kunds ärende. Centralt för hur supportteknikern valde 
copingstrategier och hur de reglerade sitt beteende och humör var att de inte känner 
sig stressade av situationen. I intervjuerna framkom att det sällan var kunderna som 
skapar stress, utan bristen på supportverktyg och kunskap att kunna hjälpa kunden 
med. Med mer utbildning och bättre rutiner är det lättare att hantera kunden, oavsett 
om denne är arg eller glad. Sammanfattningsvis kan sägas att det var respondenterna 
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som sitter i en maktposition och kunden kanske alltid har rätt, men att de aldrig har 
rätt att vara otrevliga. 

5.7 Reliabilitet och validitet 
För att öka reliabiliteten i detta arbete har stor noggrannhet lagts vid analysen av 
intervjuerna. Eftersom analysen sker genom att författaren tolkar materialet underlättar 
det om underlaget initialt är fritt från förförståelse och tolkning. Samma intervjufrågor 
har använts med liknande följdfrågor såsom varför, hur, kan du förklara och kan du ge 
exempel? För att undvika att varje intervjutillfälle blir för olika och att för stor vikt 
läggs vid följdfrågor används liknande följdfrågor till samtliga respondenter så att inte 
fokus släpps från den centrala frågeställningen. Samma lokal användes vid varje intervju 
och med liknande förutsättningar (Knussen & McQueen, 2006). 
 
Det som kan ha påverkat reliabiliteten något är den hämmande effekt som en 
bandspelare hade på några av respondenterna. Några kommenterade att de inte gillade 
att höra sin egen röst (ingen hörde sin egen inspelning det var nog mest ett 
konstaterande) och kände sig lite obekväma i situationen, dock var det ingen som inte 
tillät bandspelaren eller som ville avbryta intervjun på grund av den. Valet att behålla 
bandspelaren övervägde dock detta eftersom det ökar reliabiliteten att ha noggrant och 
ordagrant utskrivna transkript från intervjutillfällena att använda vid tolkning och analys 
av resultat.  
 
De första frågorna utarbetades därför så att de inte var för tunga, personliga eller svåra 
att svara på främst för att respondenten skulle känna sig bekväm och trygg och till slut 
glömma bort bandspelaren helt. Vissa intervjufrågor kan dock ha ansetts vara känsliga 
och medfört att respondenterna utelämnade information för att skydda sin arbetsplats 
eller sina kollegor.  
 
Vid intervjuer finns det möjlighet för respondenterna att beskriva sin upplevelse och ge 
en djupare beskrivning av det som undersöks. Det är därför viktigt att intervjufrågorna 
utformas korrekt. I detta arbete utformades frågorna med hjälp av kategorier för att 
säkerställa att de skulle täcka de områden som arbetet behandlar. För att öka 
begreppsvaliditeten arbetades frågorna fram med stöd av de teorier som finns 
presenterade i teoriavsnittet. Intern validitet innebär att det ska finnas goda 
beskrivningar av forskningsprocessens datainsamling, urval och analysprocess och den 
externa validiteten hur väl ett resultat kan generaliseras (Heiman, 1998). Eftersom detta 
arbete har ett fåtal respondenter från endast en yrkesgrupp på en avdelning och från 
endast ett företag är det svårt att generalisera till andra företag och andra yrkesgrupper 
med serviceinriktning. Däremot medger arbetet generaliseringar gentemot grupper 
med liknande arbetsförhållanden.  

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Detta arbete har utgått från antagna forskningsetiska principer (Humanistiska-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002) och de fyra grundläggande huvudkraven. 
Hur författaren har följt dessa krav redovisas nedan: 
 
Informationskravet: Information lämnades vid den initiala förfrågan till företaget och den 
avdelningschef som kontaktades. Denna informerades om syfte och frågeställningar och 
samtliga respondenter mottog samma information och upplystes även om att deras 
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deltagande var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 
medverkan utan konsekvens. 
 
Samtyckeskravet: Samtycke hämtades främst från avdelningschefer och sedan fick var och 
en av de tillfrågade respondenterna lämna sitt samtycke till att medverka i intervjuerna. 
 
Konfidentialitetskravet: Alla respondenter som medverkade skyddades på så sätt att inga 
enskilda kan identifieras av utomstående. Inga namn eller andra personuppgifter 
antecknades vid utskrifter eller intervjusvar. På de band som spelades in under 
intervjutillfällena nämndes inga namn utan endast en kodning från A-T och tillhörande 
siffra 1-20.  
 
Nyttjandekravet: Uppgifter som insamlats om enskilda personer kommer endast att 
användas för detta examensarbete. Samtliga involverade i arbetet är informerade om att 
arbetet kommer att publiceras och var det kommer att finnas tillgängligt. 
Avdelningschefen får även en egen kopia av examensarbetet samt en kortare 
presentation av resultaten. 

5.9 Fortsatt forskning 
Efter detta arbete har det kommit förslag från företaget att de själva ska undersöka hur 
kunder och anställda upplever supportsamtal. Det kommer därför att genomföras 
inspelningssessioner med samtliga supporttekniker, där de anställda kommer att bli 
inspelade slumpmässigt under en viss tid, till exempel tre gånger under en vecka. Dessa 
inspelningar kommer chefer och anställda att kunna lyssna på, antingen tillsammans 
under medarbetarsamtal eller enskilt. Inspelningarna är till för att avdelningscheferba 
vill byta fokus från samtalsstatistik och siffror till kvalité på samtalen. Avdelningen 
kommer även att arbeta mera med kunddialogträning och utökad utbildning. I och 
med denna satsning på mer kvalitativt arbete har de möjlighet att förbättra de anställdas 
arbetssituation och även arbetsprestation. Det hade varit intressant att undersöka om 
detta förbättrar de anställdas upplevelse av arbetet och om det på något sätt underlättar 
hanteringen av aggressiva kunder. 
 
Det finns inte mycket svensk forskning inom området för kundtjänst, supportcenter 
och kommunikation över telefon. Med ytterligare forskning skulle det vara möjligt att 
utveckla en förbättrad kunddialog som underlättar för både anställda och kunder. 
Många kunddialoger utvecklas idag, inte från vetenskaplig grund utan från anställdas 
erfarenhet, vilket i och för sig är fullt användbara guider som många gånger är till stor 
hjälp för anställda, men med hjälp av fortsatt forskning kanske dessa skulle kunna 
utvecklas och förbättras ytterligare vad gäller kundaggression. 
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Bilaga - Intervjufrågor  
 
Bakgrund 
 

1. Ålder? 
 

2. Hur länge har du arbetat som supporttekniker? 
 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Skattning  
 

4. Hur upplever du ditt arbete? 
 

Ge exempel – varför? Vad är positivt/negativt 
 

5. Hur upplever du majoriteten av kunder som ringer? 
 

Ge exempel – varför?  
 

6. Hur hanterar du kunder som är aggressiva under ett samtal? 
 

På vilket sätt är de otrevliga… ge exempel 
 

7. Hur reagerar du på kunder som är aggressiva? 
 

Ge exempel – varför? 
 

8. Hur många kunder per dag uppskattar du är aggressiv mot dig? 
 
9. Hur definierar du en aggressiv kund? 

 
10. Hur beter du dig under samtalet om en kund förolämpar, blir aggressiv eller 

skriker åt dig? 
 

Ge exempel – varför? 
 

11. Känner du att du blir påverkad av hur kunder beter sig mot dig (vare sig de är 
otrevliga/trevliga)?  

 
Ge exempel – varför? 

 
Reglering  
 

12. Finns det policys eller regler för hur du ska prata med kunder? 
 

Display rules, manuskript, om inte - borde det finnas? Är det bra/dåligt?
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13.  Har du någon gång själv höjt rösten, förolämpat eller blivit arg mot en kund? 

 
Berätta… vad hände, varför? 
 

14. Hur tror du att det påverkade nästa samtal? 
 

15. Har du något exempel på ett samtal som du än idag kommer ihåg (som var av 
aggressiv natur)?  
 
Om exempel, vidare till 14 & 15 
 

16. Vad hände efter det samtalet? 
 

17. Tror du själv att samtalet påverkade nästkommande samtal? 
 

18.  Hur många samtal tar du i genomsnitt under en dag (egen uppskattning) och 
hur många samtal bör du/måste du ta under en dag? 

 
19. Vad anser du om påståendet att ”kunden har alltid rätt…”? 

 
20. Upplever du att det är du som har kontrollen över ditt arbete och dina 

arbetsuppgifter? 
 
Coping 

 
21. Hur mår du vanligtvis efter en arbetsdag? 

 
Trött, arg, glad… vad brukar det bero på? 

 
22. Vad får dig att må bra om du har en dålig dag på jobbet? 

 
23. Tycker du att du är en person som blir lätt stressad? 
 

Vad stressar dig på jobbet? 
 

24. Hur hanterar du negativa känslor? 
 
Vad gör du om du är upprörd på jobbet? 
 

25. Har du något annat du skulle vilja tillägga till denna intervju? 
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