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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka servicemedarbetares upplevelser och effekterna av mötet med 
dysfunktionella kunder. I dess förlängning är också ett intresse riktat mot hur ett förebyggande arbete 
såväl organisatoriskt som arbetsmiljömässigt kan ske. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i studien 
och samlat in data via Facebook genom en variant av vinjettmetoden. Vi har tagit del av sex berättelser 
från medarbetare. Insamlad data har analyserats med utgångspunkt från Directed Content Analysis. 
Resultaten visar att medarbetarnas upplevelser med dysfunktionella kunder påverkar dem med känslor 
som ledsamhet, ilska, rädsla, otrygghet, ensamhet samt en viss osäkerhet angående hur de ska bemöta 
den dysfunktionella kunden. Dessa upplevelser har kopplats till tidigare forskning som visar att 
dysfunktionella kunders beteende påverkar medarbetarna, andra kunder och organisationen med direkta 
och indirekta kostnader. Studien försöker även illustrera hur dysfunktionella kunder kan beaktas i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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1. Inledning 
“Men, Mr Churchill, du är ju full!?”, “Ja”, svarade Churchill, “men du är ful, och i morgon är jag 
nykter” (Härén & Härén, 2008, s. 193). Citatet är hämtat ur en bok som handlar om service. Detta citat 
känns kanske inte trevligt och serviceinriktat. Härén och Härén (2008) beskriver att medarbetare som 
arbetar i serviceverksamheter bör inte dräpa av sig vilken kommentar som helst till kunder som upplevs 
som otrevliga eller irriterande. Men de anser också att “det finns ju gränser för hur mycket skit en 
människa kan stå och ta på en dag” (Härén & Härén, 2008, s. 193). 

Gong, Yi och Choi (2014) beskriver i sin studie genom att talesättet “kunden alltid har rätt” är starkt 
implementerat i organisationer gör att medarbetarna har en tendens till att tolerera allt mer ökat 
dysfunktionellt beteende från kunderna. Grandey, Dickter och Sin (2004) beskriver att medarbetare som 
arbetar inom serviceverksamheter är medvetna om att det finns kunder som beter sig illa och att det blir 
en del av deras dagliga arbete. 

Varje dag i ett serviceyrke kommer medarbetare i kontakt med olika kunder. Från de kunder som inte 
gör något avtryck alls eller gör ett positivt intryck, till de som är medvetet dysfunktionella för att 
exempelvis få någon vinning ut av sitt beteende (Harris & Daunt, 2013). Sedan finns det de kunder som 
vi menar är omedvetet dysfunktionella och det är upplevelserna i mötet med dessa kunder denna studie 
handlar om. 

Reynolds och Harris (2009) anser att identifierade konsekvenser av dysfunktionella kunders beteende 
varierar stort, som exempelvis fysisk skada på medarbetarna och olika kostnader för organisationerna. 
Harris och Reynolds (2003) beskriver att dysfunktionella kunders beteende påverkar organisationer, 
deras medarbetare samt andra kunder. Exempelvis kan organisationer förlora sina lojala kunder, ha en 
stor personalomsättning och få ökade finansiella kostnader på grund av kunder som har ett 
dysfunktionellt beteende. 

Ofta när servicemedarbetare kommer på tal i media handlar det om rånrisken och hotbilden kopplat till 
rånet. Detta bekräftas genom informationen som Svensk Handel (2015) och Handelsanställdas förbund 
(2015) publicerar på sina hemsidor, som är inriktade på dessa risker i arbetet. Fokus kan ha tappats från 
andra situationer som är en del av vardagen för servicemedarbetare då de inte uppmärksammas på 
samma sätt som rån. Men som kan påverka medarbetarna och organisationen på ett negativt sätt om 
dessa situationer inte hanteras. 

Därför handlar studien om hur servicemedarbetare som kommit i daglig kontakt med kunder i apotek, 
bank, butik eller restaurang, upplever mötet med dysfunktionella kunder. Syftet med studien är att 
undersöka servicemedarbetares upplevelser och effekterna av mötet med dysfunktionella kunder. I dess 
förlängning är också ett intresse riktat mot hur ett förebyggande arbete såväl organisatoriskt som 
arbetsmiljömässigt kan ske. 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel beskrivs det genomgående centrala begreppet som har operationaliserat, samt 
genomgång av litteratur och tidigare forskning som anknyter till studien. 
 
2.1 Genomgående centralt begrepp  

2.1.1 Dysfunktionella kunder 

Fullerton och Punj (1993) beskriver att dysfunktionella kunder och deras beteende i 
serviceverksamheter strider mot de accepterade normerna i individers uppförande och är därför sett som 
ett respektlöst beteende.  

Tidigare studier beskriver fenomenet dysfunktionella kunder men har olika namn på dessa kunder 
exempelvis Jaycustomer (Harris & Reynolds, 2004). Exempel på tidigare forskning rörande 
dysfunktionella kunder behandlar ämnen som vandalism (DeMore, Fissher & Baron, 1988), snattning 
(Mills & Bonoma, 1979), vedergällning (Huefner & Hunt, 2000), våld (Boyd, 2002) samt illegitima 
klagomål (Kowalski, 1996). Efter genomgång av tidigare forskning tolkar vi dessa beteenden som 
medvetna handlingar och att beteendet har använts för att få vinning av situationen. Exempelvis 
ekonomisk genom att lämna tillbaka en vara som inte var felaktig eller att hämnas på organisationen för 
att kunden inte är nöjd med agerandet från en anställd. 

I denna studie definieras dysfunktionella kunder som individer som avviker grovt från hur övriga 
individer beter sig i liknande sammanhang, men inte är direkt medvetna om sitt beteende. Alltså som 
avviker från ovanstående beskrivning då de inte är direkt medvetna och har en direkt vinning av sitt 
beteende. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Implicit kunskap 

Implicit kunskap eller tyst kunskap som Polanyi (1983) benämner det innefattar att kunskap har en tyst 
dimension som vi inte kan uttrycka i ord. Personer använder istället kroppsspråk, visar genom handling 
och samarbetar praktiskt. Polanyi (1983) beskriver att lärandet av tyst kunskap är ett resultat av att 
personen i fråga utför en handling. Handlande krävs för att lära sig tyst kunskap och därför är reflektion 
och interaktion avgörande för att ta till sig kunskapen. Nonaka och Takeuchi (1996) definierar tyst 
kunskap som en ickespråklig form av kunskap som är svår att formalisera och kommunicera. De anser 
att den tysta kunskapen är personlig och kontextspecifik och kopplad till individuella erfarenheter, idéer, 
värderingar samt känslor.  

Filstad (2012) beskriver att medarbetare måste ha möjlighet att iaktta varandra, arbeta praktiskt 
tillsammans, kunna reflektera över erfarenheter och samarbeta för att kunskapsdelning ska ske på 
arbetsplatsen.  
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Nedan beskrivs vad tidigare forskning säger om medarbetares möte med dysfunktionella kunder kopplat 
till de fyra huvudkategorier vi har tagit fasta på i analysen av berättelserna; händelse av mötet, 
reaktionen av mötet, besväret av mötet och återhämtning av mötet med den dysfunktionella kunden. 
Dessa kategorier är baserade på det kronologiska händelseförloppet i mötet med den dysfunktionella 
kunden som bygger på vår metod (se kapitel 4). Detta för att kunna se vad som sker i de olika stadierna 
och se likheter och skillnader i berättelserna. 
 
2.2.2 Händelse 

Daunt och Harris (2012) beskriver i sin studie om servicemedarbetares upplevelser med kunder som 
beter sig dysfunktionellt och att det är mer eller mindre vardag att möta dessa kunder. Harris och 
Reynolds (2004) beskriver att beteendet hos de dysfunktionella kunderna kan vara handlingar som är 
medvetna, hänsynslösa eller så pass kränkande att medarbetarna påverkas negativt. Harris och Reynolds 
(2004) har kategoriserat de dysfunktionella kunderna i sju kategorier. Tre av kategorierna stämmer in på 
de dysfunktionella kunder som menas i denna studie, nämligen;  

 • Oönskade kunder.  
 • Kunder som beter sig illa verbalt eller fysiskt.  
 • Kunder som sexuellt trakasserar medarbetare.  

Dessa kategorier av kunder är både de kunder som beter sig dysfunktionellt i det tysta men även de som 
är fysiskt närvarande i verksamheterna.  

Vad vill då de dysfunktionella kunderna få ut av sitt beteende. Exempelvis så vill de få en ekonomisk 
vinning eller personliga fördelar (Harris & Reynolds, 2004). Enligt Yagil (2008) kan de dysfunktionella 
kunderna utnyttja sin rätt från det något banala mantrat att kunden är kung, att de kan bete sig hur som 
helst i serviceverksamheter genom att hota eller attackera både medarbetare och organisationen. Daunt 
och Harris (2012) beskriver att det inte finns några kopplingar mellan kön, ålder, inkomst eller 
utbildning när det gäller beskrivningen av en typisk dysfunktionell kund, utan att det varierar från gång 
till gång. 

2.2.3 Reaktion 

Echeverri, Salomonson och Åberg (2012) beskriver olika taktiker för att bemöta dysfunktionella kunder; 
rutinbaserat-, situationsanpassat- och kontextuellt bemötande. De anser att bemötandet är kopplat till 
den implicita kunskapen. I den rutinbaserade taktiken bemöter medarbetaren den dysfunktionella 
kunden direkt och på ett avvisande sätt, exempelvis genom att hänvisa till verksamhetens regler eller ber 
om ursäkt på organisationens vägnar. Medarbetarna reagerar på detta sätt på grund av sina subjektiva 
värderingar och sin arbetslivserfarenhet.  

I det situationsanpassade bemötandet agerar medarbetaren utifrån att försöka hjälpa kunden för att det 
ska bli en så bra lösning som möjligt på kundens problem. Medarbetarna agerar så på grund av att de 
känner ansvar för verksamheten, för att de vet hur verksamheten fungerar och att de försöker se 
problemet ur kundens synvinkel.  

Det kontextuella bemötandet innebär att medarbetarna behandlar kunderna på ett personligt sätt genom 
att exempelvis “ge lite extra” eller försöka skapa en personlig kontakt. Medarbetarna agerar så på grund 
av att det har liknande erfarenhet från andra arbeten inom andra verksamheter. Echeverri et al. (2012) 
anser att taktikerna bygger på medarbetarnas implicita kunskap som de erhållit genom deras tidigare 
arbetslivserfarenheter. 
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2.2.4 Besvär 

Grandey et al. (2004) beskriver att frekvent återkommande dysfunktionella kunder i en verksamhet kan 
påverka medarbetarna med både stress och utbrändhet. En medarbetare som arbetar inom en 
serviceverksamhet möter många kunder av olika slag, både trevliga och otrevliga individer. Dormann 
och Zapf (2004) beskriver att de kunder som medarbetare möter dagligen i sitt arbete inte alltid blir en 
positiv upplevelse. Mötena kan orsaka negativa känslor som kan leda till psykiska påfrestningar för 
medarbetarna. Harris och Daunt (2013) beskriver att medarbetare som mött dysfunktionella kunder 
dräneras på sina mentala krafter som ger en negativ effekt på deras beteende, både under själva mötet 
men även efteråt. Vissa medarbetare påstår också att mötet med dysfunktionella kunder påverkar dem 
själva, deras arbetslag samt deras familjer.  

Harris och Daunt (2013) beskriver också att dysfunktionella kunders beteende är en källa till frustration, 
ilska, skuld, irritation, ångest, ledsamhet samt depression. Grandey et al. (2004) beskriver vidare att 
kunder som regelbundet beter sig illa mot medarbetare skapar en otrevlig arbetsmiljö som medarbetare 
gör allt för att undvika.  

2.2.5 Återhämtning 

Resultatet av Gong et al. (2014) studie visar att organisationer bör skydda medarbetare från skadliga 
konsekvenser som de kan få i mötet med dysfunktionella kunder. För att skydda medarbetarna är deras 
förslag att chefer kontinuerligt bör stödja medarbetare som blir illa bemötta av dysfunktionella kunder 
genom exempelvis socialt stöd och delaktighet.  

De anser att chefer bör identifiera medarbetare som vid upprepade tillfällen möter dysfunktionella 
kunder och hitta lämpliga verktyg för att hjälpa dem. Samtidigt bör cheferna uppmuntra medarbetarna 
att ta del av deras hjälp och förslag på verktyg för att reducera de negativa effekter som dysfunktionella 
kunder kan ge.  

Gong et al. (2014) anser att medarbetare annars kan ignorera sina problem eller försöka hantera 
problemen själva. Detta kan i sin tur göra att medarbetarna väljer att lämna verksamheten för att 
dysfunktionella kunders beteende överstiger deras arbetsförmåga. De anser att desto tydligare cheferna 
är med att det finns där för att hjälpa medarbetarna med olika verktyg, desto större chans är det att 
medarbetarna får hjälp med att hantera sina stressfaktorer som påverkas negativt av de dysfunktionella 
kunderna. 
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3. Varför denna studie? 
Tidigare forskning riktar in sig till stor del på hur dysfunktionella kunder beter sig för att få vinning av 
situationen eller för att skada organisationer. De kunder som har benämnts i studierna har vi tolkat att de 
har handlat medvetet. Men enligt vår tidigare erfarenhet och de historier vi har fått berättade för oss 
inför studien visar att det finns kunder som verkar bete sig på ett udda/avvikande sätt, eller är påverkade 
av alkohol eller narkotika. Detta var för sig eller i kombination menas med den dysfunktionella kunden i 
denna studie. Således kunden som beter sig dysfunktionellt men inte är direkt medveten om sitt 
beteende och inte har någon vinning av att bete sig på det sätt de gör.  

Därför kommer denna studie rikta in sig på servicemedarbetares upplevelser i möte med denna 
kundgrupp och hur dessa upplevelser kan påverka individen och organisationen, då detta troligen inte 
tidigare är belyst. Med detta sagt kan det dock finnas likheter mellan beteendet hos medvetna och 
omedvetna dysfunktionella kunder. Samt likheter i medarbetarnas upplevelser och konsekvenserna av 
mötet. 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka servicemedarbetares upplevelser och effekterna av mötet med 
dysfunktionella kunder. I dess förlängning är också ett intresse riktat mot hur ett förebyggande arbete 
såväl organisatoriskt som arbetsmiljömässigt kan ske. 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens ansats, design för datainsamling, avgränsning, population och urval, 
genomförande, analysmetod samt etiska övervägande. 
 
4.1 Studiens ansats 

Studien har en kvalitativ ansats. Det grundades på att vi sökte efter upplevelser hos medarbetarna i deras 
möte med dysfunktionella kunder. Därför genomfördes en så kallad vinjettmetodik i syftet att fånga 
relevanta upplevda beskrivningar.  

4.2 Design för datainsamling 

“Narrative is international, transhistorical, transcultural: it is simply there, like life itself” Barthes, 
1977:79 från Czarniawska (2004). Detta tyckte vi sammanfattade vad berättelser handlar om, alltså 
individers upplevda verklighet som finns omkring oss och som ledde in oss på vårt val av 
forskningsdesign. 

Vi valde att använda en metod som kallas vinjettmetoden. Vinjettmetoden har bland annat använts för 
att undersöka hur socialarbetare gör bedömning i olika fall (Jergeby, 1999). I de fallen gick det ut på att 
socialarbetare fick en historia berättad och sedan fick de skriva ner vilken bedömning de gjorde i det 
specifika fallet. Fallet kunde byggas på med händelser efter att respondenten hade svarat, för att få ett 
mer utvecklat eller förändrat svar. Detta för att kunna se hur olika respondenter bedömer samma fall. 

Ett annat exempel på insamling av data genom vinjettmetoden har Kelemen och Kostera (2002) gjort. 
Metoden innebar att man börjar på en historia som sedan respondenten ska fortsätta på och fylla i 
händelseförloppet. I detta fall började berättelsen med en mening för att leda in respondenten på ett spår. 
Detta kan exempelvis användas för att få respondenter att berätta om liknande händelser som de har 
varit inblandade i. 

Efter att ha studerat olika exempel av vinjettmetoden (Czarniawska, 2004) och hur den skulle kunna 
appliceras i studien valde vi att göra en variant av vinjettmetoden (bilaga B). Den innebar att vi skrev 
ner fem berättelser baserade både på händelser byggda på egna erfarenheter eller som var påhittade. 
Detta för att försöka få respondenterna att förstå vilka berättelser som var intresseranta för studien. Det 
följde även med instruktioner hur vi önskade att respondenterna berättade om sitt möte med den 
dysfunktionella kunden samt tre bakgrundsfrågor; kön, ålder och vart respondenten arbetade när 
händelsen inträffade. 

4.3 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till personer som har arbetat eller arbetar inom apotek, bank, butik eller 
restaurang. Anledningen till detta var att vi ville få in upplevelser från medarbetare som vi uppfattade är 
i direkt kontakt med kunder dagligen. Fenomenet som undersökts finns troligen i andra branscher, något 
som visas på de historier som berättas i Härén och Härén (2008). Likaså med utgångspunkt av de 
kontakter som bildades under utformandet av projektplanen gjorde detta till en tidsbesparing för oss i 
vårt arbete med att samla in data till studien. 
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4.4 Population och urval 

Populationen i urvalet var ett snöbollsurval (Bryman, 2011), vilket innebär att en person hänvisar vidare 
till en annan person som kan vara intressant för studien.  

Inför denna studie hade vi kontakt med personer som har upplevt dysfunktionella kunder från 
verksamheter som livsmedelsbutik eller restaurang. Dessa gav oss sedan namn och kontaktuppgifter på 
åtta personer som de i sin tur trodde hade upplevt liknande fenomen inom dessa branscher. Dessa 
kontaktades för att se om de var intresserade av att ställa upp i studien och berätta sin historia om sina 
upplevelser med dysfunktionella kunder. 

Förfrågan skickades till åtta personer, fyra män och fyra kvinnor som samtliga valde att ställa upp. Dock 
blev det bortfall och det återkom sex berättelser, fyra skrivna av kvinnor och två skrivna av män. 

4.5 Genomförande  

Kontakten med respondenterna skedde via Facebook där de kontaktades med individuella meddelanden 
med frågan om de ville ställa upp, samt med en kort förklaring vad studien handlade om. Därefter 
skickades missivbrevet samt instruktionsbladet (bilaga A och B) som respondenterna bads att läsa och 
återkomma om de hade några frågor. Om de fortfarande accepterade att ställa upp ombads 
respondenterna att skriva ner sina berättelser och skicka tillbaka dem till oss. Så skedde, och 
respondenterna skickade tillbaka sina svar till oss via Facebook.  

4.6 Analysmetod  

Analysmetoden byggde på att vi ville få reda på relevanta upplevelser hos respondenterna. Därför 
valdes från början att genomföra en latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) för att tolka 
berättelserna. Vi valde att ta fasta på fyra kategorier att dela in berättelserna i som var; händelse, 
reaktion, besvär samt återhämtning. Utgångspunkten var att strukturera upp berättelserna för att följa 
händelseförloppet kronologiskt och finna samband och olikheter. Dessa kategorier har sedan kopplats 
samman med relevant forskning inom området under litteraturgenomgången.  

Normalt bestäms inte kategorier/teman i förväg utan de kommer fram under analysen, exempelvis om 
Grounded Theory genomförs (Hartman, 2004). Kategorierna valdes för att beskriva ett kronologiskt 
händelseförlopp av upplevelserna i och efter mötet med de dysfunktionella kunderna. Alltså en en 
variant av Directed Content Analysis (Hsieh & Shannon, 2005) genom att bestämma oss i förväg hur 
berättelserna skulle struktureras upp för att kunna tolka dem på ett likvärdigt sätt och få ut den 
information som var relevant för att kunna svara på frågeställningen. Syftet med kategorierna var att se 
vad som händer på olika stadier i berättelsen och upplevelserna samt hur det påverkade respondenterna. 
Under vissa kategorier bildades det sedan teman för att tolka upplevelserna. Dessa teman togs fram efter 
vi hade läst den första berättelsen för att kunna bryta ner våra huvudkategorier i mindre delar. Detta för 
att kunna se likheter och skillnader mellan berättelserna i vissa detaljområden. 

Ett liknande tillvägagångssätt beskrivs av Rivas i Seale (2012), alltså att utgå från bestämda 
kategorierna i förväg. Rivas menar att fast det är en induktiv metod som görs så behövs det ibland göras 
med en deduktiv infallsvinkel med ett visst antal kategorier som är bestämda redan från början. 
Kategorier baseras exempelvis på tidigare forskning, teorier eller genom forskarnas intuition och 
erfarenhet. 

Bakgrundsfrågorna användes för att se om det fanns något samband mellan kön och/eller ålder och de 
olika upplevelserna i berättelserna. 
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Följande delar av berättelserna ingick i kategorierna. 

Händelse: Vad handlade berättelsen om och vad hände i mötet med den dysfunktionella kunden. 
 Teman: 
 • Tidpunkt för händelsen. 
 • Kön på den dysfunktionella kunden. 
 • Beskrivning av den dysfunktionella kunden. 
 • Den dysfunktionella kundens beteende riktat mot. 
 • Den dysfunktionella kundens syfte med mötet. 

Reaktion: Reaktion i mötet med den dysfunktionella kunden, exempelvis ilska, oro, rädsla. 
 Teman: 
 • Respondentens tankar. 
 • Hur respondenten hanterar situationen. 
 • Den dysfunktionella kundens reaktion. 

Besvär: Respondentens besvär från händelsen, exempelvis oro eller sömnlöshet. 

Återhämtning: Hur lång tid det tog för respondenten att återhämta sig från händelsen samt om några 
besvär finns kvar. Likaså om det fanns behov av stöd för att bearbeta händelsen. 

4.7 Etiska överväganden 

Under arbetets gång med studien användes de Forskningsetiska principerna inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer är informationskravet, inför 
studien informerades deltagarna genom ett missivbrev om syftet med studien. Samtyckeskravet, vi var 
tydliga att allt deltagande är frivilligt och att respondenternas medverkan kunde avbrytas när de ville. 
Konfidentialitetskravet, respondenterna informerades att de inte kommer att vara identifierbara i 
examensarbetet. Nyttjandekravet, respondenterna informerades om att examensarbetet kommer bli en 
offentlig handling som lyder under offentlighetsprincipen och därmed kan gemene man ta del av det. 
Respondenterna har erbjudits att få en kopia av det godkända examensarbetet. Till sist informerades 
respondenterna om att informationen som vi tog del av bara kommer att användas i forskningssyfte och 
att insamlat material inte kommer att sparas av oss efter godkänt examensarbete. 



 

 13 

5. Tolkning och analys av resultat 
 
I detta avsnitt presenteras tolkning och analys av resultaten. Först presenteras två av berättelserna i sin 
helhet, med andra ord är de inte redigerade. Berättelserna är uttömmande samt representerar vad 
servicemedarbetare kan uppleva i mötet med dysfunktionella kunder. Samtliga berättelser (grunddata) 
återfinns i bilaga C. 
 
5.1 Två berättelser 

Berättelse 2, skriven av en kvinna som arbetar i en livsmedelsbutik. 
 
“Vi har en kund som brukar komma in runt öppning av butiken, gå direkt till kundtoaletten och låsa in 
sig där en kvart ungefär. Oftast pratar han högt för sig själv och man känner sig väldigt olustig. Ibland 
går han ut direkt men ibland går han in i butiken för att handla, Han går ryckigt och lätt framåtlutad, 
gärna med armarna uppsträckta som om han blir hotad m pistol, kastar varor i korgen och går runt o 
mumlar för sig själv och pratar högt. Han gör allt för att undvika andra kunder och är du invandrare eller 
kvinna så kan lätt hot och obscena ord komma ut. När han kommer till kassan häller han ut varorna på 
bandet, ställer sig med ryggen mot en och har en kroppsställning som om han sitter på toaletten. Han 
mumlar oftast rätt högt och andra under väntar med att lägga upp varorna på bandet tills han e klar. 
Innan sa jag hur mycket det blev men har lärt mig att det inte är lönt, pratar du med honom får du ett 
jävligt svar tillbaka vilket gör att hela dagen blir förstörd. Den sista gången jag pratade med honom var 
när han betalat sina varor, och behövde växel till toaletten. Han slängde upp fem enkronor på bänken 
och sa typ, ”behöver en femma”. Jag sa javisst, tog pengarna o la dit en femma och fock svaret, ”tack 
för det jävla fittjävel”. Jag blev så arg så jag kokade! Svarade inte tillbaka för man biter sig i läppen, 
dels för att man har ett service yrke, men mest i detta fall för att man inte vet hur han skulle reagera 
tillbaka. Efter han packat sina varor kom en annan kund fram och undrade hur jag kunde ta det där, sa 
bara att ibland måste man bita ihop. Jag gick upp till min chef två timmar senare och va fortfarande så 
arg så jag skakade! Berättade för honom vad som hänt och sa bad om ursäkt i förväg om jag skulle säga 
något tillbaka till honom, vilket var ok. Att man ska behöva ta sån här skit egentligen, detta hände mig 
för över ett halvår sedan och jag kommer fortfarande ihåg det och varje gång denna mannen kommer in 
så ringer jag efter backup för jag tänker inte vara själv i kassan när han kommer. Jag blir arg, olustig och 
rädd för vad han ska säga och hur jag ska reagera om han säger något. Denna mannen är hemlös och 
spenderar sina dagar med att träna, har pratat med butikens vakter om honom och dom säger att han 
kommer och vi behöver hjälp så måste vi säga att det är han så dom skickar två väktare för dom klarar 
inte av att ta honom bara en. Känns inte så tryggt att han får komma till vår butik och göra oss rädda 
med sitt beteende när han tydligen skulle behövt hjälp av psykvården.” 

Berättelse 4, skriven av en kvinna som arbetade på en bensinstation. 
 
“Jag står bakom disken och kl är ca 20-21 en lördagskväll. In kommer en man som går runt i affären och 
tittar lite samtidigt som han pratar högt till mig bakom kassan. Han pratar lite som om vi känner 
varandra trots att jag aldrig sett mannen förut. I mitt huvud tänker jag nog ungefär ”Handla färdigt 
knäppskalle och försvinn.”. Han ger mig en olustig känsla i magen så jag hoppas att det snart skall 
komma en ny kund så att jag slipper vara ensam med honom i affären. 

Efter en stund kommer han fram till disken och beställer en korv och pratar och stirrar på mig medan jag 
arbetar. Jag försöker vara trevlig eftersom man förväntas vara trevlig till kunder och jag är mån om att 
göra ett bra jobb. Men eftersom mannen ger mig en olustig känsla och jag känner mig väldigt utsatt och 
olustig så försöker jag vara lite kort i tonen och ”avsluta samtalet”. Till slut stirrar han bara på mig och 
säger ”Jag skulle vilja spruta dig i ansiktet”. Jag känner mig rädd, blottad och väldigt ensam. Jag förstår 
att mannen har någon form av problem psykiskt eller är drogpåverkad. Den tanken gör mig väldigt rädd. 

Precis efteråt kommer det in en ny kund som är mera av en ”stammis” och mannen försvinner bort. Jag 
blir arg och ledsen på mig själv för att jag inte svarat den obehagliga mannen med någonting. Jag önskar 
att jag sagt att jag skulle ringa vakten och att han skulle fara åt helvete. Jag ringer mina föräldrar och är 
ganska upprörd och gråter. Mina föräldrar blir rädda och vill inte att jag stänger butiken själv för natten. 
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Det gör jag men jag är väldigt rädd och har hela tiden pappa i telefonen. När jag stängt cyklar jag hem 
det snabbaste jag kan. Jag jobbar bara några månader till och därefter slutar jag. De sista månaderna är 
jag rädd för en liknande situation. Jag lånar en bil av mamma och pappa så att jag slipper cykla, detta för 
att känna mig lite tryggare. Pappa vill att jag säger upp mig direkt efter situationen. 

När jag tänker på situationen idag känns den fortfarande obehaglig och jag tänker en del på vad som 
hade hänt om inte en ny kund kommit in i affären. Jag ångrar att jag inte tryckte larmknappen till vakten 
direkt. Det borde jag ha gjort men jag ville inte ”störa” och göra ”en höna av en fjäder”. Som ung tjej så 
händer det allt som oftast att man får lite ”flirtiga” kommentarer och de förväntas man acceptera och 
dessutom förväntas man tycka att det är roligt. I sådana situationer som ovan blir det därför svårare att 
”säga ifrån”. Jag är glad att jag inte längre arbetar i den typen av miljö.” 

5.2 Tolkning och analys 

Bilaga D innehåller resultaten av berättelserna som ligger till grund för nedanstående tolkning och 
analys. 
 
5.2.1 Händelse 

Tidpunkt för händelsen 
 
Resultatet gällande tidpunkten när mötet med de dysfunktionella kunderna sker är spritt till olika 
tidpunkter över dygnet. Detta kan bero på vilken bransch respondenten arbetar i då exempelvis 
öppettider styr när de dysfunktionella kunderna har möjlighet att besöka verksamheten där mötet sker. 

Det som visar sig i berättelserna är att det är en blandning av engångsföreteelser och upprepade 
händelser från den dysfunktionella kundens sida. Detta återfinnes i den tidigare forskningen av 
exempelvis Harris och Reynolds (2004) och Daunt och Harris (2012) där det framkommer att mötet 
med de dysfunktionella kunderna både är engångsföreteelse eller återkommande. Exempelvis beskrev 
Harris och Reynolds (2004) en hemlös person i en bar som väntar på att andra kunder ska lämna sina 
drinkar obevakade så att han kan dricka upp dem och bartendern som berättade historien har fått avvisa 
den hemlösa vid ett flertal tillfällen. 

Detta stödjs även av historia två och fem som visar på ett återkommande beteende vid flera tidpunkter 
från den dysfunktionella kundens sida. 

Vi finner inget samband när de dysfunktionella kunderna dyker upp utan det verkar bero på en rad 
omständigheter. Det som är den gemensamma nämnaren är tillgängligheten till verksamheten som är 
avgörande för att den dysfunktionella kunden ska kunna utföra sitt beteende. Men som visas i berättelse 
fem så behöver det inte vara fysisk tillgänglighet utan det räcker med en telefon. Vilket i sin tur kan 
ställa till det för medarbetaren då de inte vet vem som finns i andra ändan av telefonluren och i sin tur 
kan skapa oro och stress för medarbetarna. Något som Grandey et al. (2004) beskrev gällande call 
centers var att återkommande fall av aggression från kunder ökade stressen och utbrändheten hos 
medarbetarna i organisationen. Eller som Rydstedt (1996) beskrev om busschaufförer att de inte vet 
vem som finns på andra sidan när de öppnar bussdörrarna och hur de ska bli bemötta, och det i sin tur 
skapar stress. 

Kön på den dysfunktionella kunden 
 
Resultatet visar att alla dysfunktionella kunder i berättelserna är män. Varför det är så och inga kvinnor 
framträder som dysfunktionella kunder är något som vi ställer oss frågande till. Om populationen hade 
varit större eller samlats in fler historier från respondenterna så skulle denna bild kunna förändras. 
Enligt Daunt och Harris (2012) finns det ingen “mall” för hur en dysfunktionell kund är, vare sig till 
kön, ålder, inkomst eller utbildning. Utan varje händelse är unik i sin sammansättning.  

Vi har valt att ytterligare undersöka om det kan finnas någon skillnad på kön gällande de 
dysfunktionella kunderna och vänt oss till statistik som ges ut av Socialstyrelsen (2014) gällande 
sjukdomar i sluten vård. Detta för att få en bild av hur psykiska sjukdomar och syndrom samt 
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beteendestörningar fördelar sig i Sverige. Totalen visade på att under 2013 fanns det cirka 8 % fler män 
som led av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar i Sverige. Men utspritt på antalet 
invånare i Sverige så led endast 637 individer av 100,000 av dessa störningar, alltså cirka 6 promille. 

Därför anser vi att det inte finns några belägg att säga att de dysfunktionella kunderna endast är män. 
Sannolikt är det vårt ringa urval och att det bara samlats in en berättelse från vardera respondent som har 
gjort att de dysfunktionella kunderna endast är män i berättelserna. 

Beskrivning av den dysfunktionella kunden 
 
Det som urskiljs från berättelserna är att det är svårt att veta vilken kund som är dysfunktionell från 
början om de inte utmärker sig på ett fysiskt sätt. Exempelvis kan den dysfunktionella kunden utmärka 
sig genom att gå med armarna uppe i luften, säga obscena ord eller hota andra kunder eller de 
dysfunktionella kunder som exempelvis beskrivs som “en välklädd herre i ca 50 års åldern”. Vi tolkar 
detta som att respondenten anser att kunden såg ut som vilken “normal” kund som helst. Därför kan det 
vara svårt för medarbetare att från början identifiera en del av de dysfunktionella kunderna och kunna 
förbereda sig mentalt. Särskilt om det inte är en återkommande kund, då det inte finns någon historik att 
luta sig tillbaka mot.  

Reynolds och Harris (2006) har beskrivit att medarbetare i restauranger och barer förberedde sig mentalt 
inför sitt arbetspass på vad som skulle kunna komma. Detta för att kunna hantera dysfunktionella kunder 
och sin arbetssituation.  

I tre av berättelserna beskrivs kundernas utseende och beteende på ett sätt som gör att respondenten 
funderar över vad det är för en kund de har att göra med. Exempelvis luktar personen illa eller har ett 
grovt avvikande beteende innan själva mötet sker. Detta kan i sin tur sända ut signaler till respondenten 
att det är något speciellt med kunden i fråga. Men inget i berättelserna tyder på att de har förberett sig 
eller förberetts på det som sker i deras möte med den dysfunktionella kunden. 

Den dysfunktionella kundens beteende riktat mot 
 
Av den tidigare forskning som har bedrivits på området om dysfunktionella kunder framgår det att de 
fanns ett motiv för beteendet. Harris och Reynolds (2004) fann i sin studie åtta olika kategorier av 
dysfunktionella kunder, eller som de kallade det jaycustomers. Samtliga kategorier av de 
dysfunktionella kunderna ville ha någon vinning av sitt agerande. Exempelvis ekonomiskt, för att få en 
ego boost, snattning eller var hämndlystna. Därför riktade de sitt beteende mot medarbetaren för att de 
var irriterade på personen i fråga eller att de satte ett likamedtecken mellan medarbetaren och 
organisationen. De objektifierade medarbetaren. Kanske för att försvara och rationalisera sitt beteende. 

Ovanstående stämmer inte på fem av berättelserna. Vi finner ingen rationell handling i de 
dysfunktionella kundernas beteende. Men i berättelse nummer fem skiljer det sig åt då det riktar sig mot 
respondenten i fråga och henne som person. Händelsen stämmer till viss del in på den grupp av 
dysfunktionella kunder som Harris och Reynolds (2004) beskrev som Sexual predators. Det var kunder 
som verbalt och bettendemässigt uttryckte sina sexuella önskemål. Alltså de handlar för sin egen 
vinnings skull. 

Den dysfunktionella kundens syfte med mötet 
 
Det är oklart varför de dysfunktionella kunderna beter sig på det sätt som de gör, då de i fem av de sex 
berättelserna vill ha hjälp med något i verksamheten de befinner sig i. I den kvarvarande berättelsen är 
det oklart vad syftet är. Vill den dysfunktionella kunden inleda en relation, förnedra, ha samlag eller 
något annat. Eftersom inga intervjuer skett med de dysfunktionella kunderna så är deras egentliga syfte 
oklart. Då detta inte är vad som ska undersökas i studien är det lämnat därhän. Men ändå med 
funderingen att det är konstigt att bete sig “illa” mot någon när man vill ha hjälp. 
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Sammanfattning händelse 
 
Med tanke på ovanstående så visar det sig att ett möte med en dysfunktionell kund kan ske när som helst 
på arbetsdagen utan förvarning. Det är svårt att särskilja den dysfunktionella kunden i många fall från 
andra kunder då de inte skiljer sig direkt från mängden, som visar sig i tre av våra berättelser. Och i de 
tre resterande berättelserna är det de dysfunktionella kundernas beteende som gör att det blir 
dysfunktionella för respondenterna, inte hur de exempelvis är klädda. 

Det som vi kan säga är att det är medarbetaren som får lida för den dysfunktionella kundens beteende 
oavsett vem det är riktat mot. Det som visas i berättelserna är att medarbetarna inte har varit förberedda 
på vad som komma skall i mötet och det får oss att fundera på om medarbetarna inte kan förberedas 
inför liknande situationer. Gong et al. (2014) samt Harris och Daunt (2013) beskrev att medarbetare 
inom serviceverksamheter förutsätts att möta dysfunktionella kunder. Av den anledningen så var chefer 
noggranna i urvalet av medarbetare. Medarbetarna skulle exempelvis ha en god förmåga att möta 
dysfunktionella kunder för att bland annat minska risken för utbrändhet och stress.  

Men som Echeverri et al. (2012) beskrev att servicemedarbetare fick utstå kunders dysfunktionella 
beteende som verbal misshandel, förolämpningar, skrik, svordomar och orimliga krav. Men de fick inga 
speciella instruktioner eller formell utbildning/träning för att hantera denna typ av beteende. 

För att hjälpa servicemedarbetarna att hantera dessa situationer är vår tanke att det ska arbetas med 
dessa frågor proaktivt så att de kan vara förberedda när mötet med dysfunktionella kunder sker.  

5.2.2 Reaktion 

Respondentens tankar 
 
I berättelserna uttrycker respondenterna en osäkerhet i situationen de befinner sig i, vad de ska säga och 
hur de ska bete sig i mötet. Echeverri et al. (2012) beskrev om den implicita kunskapen och hur 
servicemedarbetare valde att hantera uppkomna situationer, ofta genom tidigare erfarenhet. Likväl att 
servicemedarbetare använde sig av emotionellt arbete för att justera sitt svar till de dysfunktionella 
kunderna så att svaret passade in i situationen.  

Eftersom det finns en osäkerhet hos servicemedarbetarna, så anser vi att det kan vara bra att genomföra 
utbildningar/träning för att hantera dessa situationer. Echeverri et al. (2012) beskrev hur 
servicemedarbetare hanterade situationerna exempelvis genom att bemöta dysfunktionella kunder på ett 
rutinbaserat sätt, följde organisationens regler eller organisationens normer. 

Ett annat sätt att hantera osäkerheten i förhållande till vad servicemedarbetarna bör säga och göra i 
situationerna med dysfunktionella kunder, kan vara att anamma det som Harris och Daunt (2013) säger. 
Alltså att genomföra utbildning/träning med servicemedarbetarna där de går genom olika tekniker för att 
hantera dysfunktionella kunder. Exempelvis rollspel för att träna på olika situationer som kan uppstå, gå 
genom filmer eller fotografier av händelser för att se hur man bör eller inte bör agera i vissa situationer, 
samt prata om det emotionella arbetet, alltså hur medarbetare hanterar uppkomna känslor. 

Hur respondenten hanterar situationen 
 
Reaktionerna är att respondenterna känner sig osäkra i situationen genom att de inte vet hur de ska 
reagera i mötet med den dysfunktionella kunden. Exempelvis för att de inte vet hur den dysfunktionella 
kunden ska regera på bemötandet. Detta stämmer väl in med analysen från föregående stycke och 
stödjer vår tanke att något behövs göras för att medarbetarna ska kunna hantera situationerna på ett mer 
bekvämt sätt. 

Dysfunktionella kunders reaktion 
 
Det går inte att dra en slutsats om reaktionen hos den dysfunktionella kunden då vi inte har tagit del av 
de personernas upplevelser. Varför mötena slutade på de sätten de gjorde går bara att gissa i fyra av 
fallen då den dysfunktionella kunden avviker från verksamheten. I ett av fallen hjälps den 
dysfunktionella kunden ut från verksamheten och i det sista fallet slutar den dysfunktionella kunden 



 

 17 

med sitt beteende efter att respondenten sagt till honom. Men att säga till den dysfunktionella kunden 
kanske fungerar i det ena fallet men inte det andra. Men för att kunna bemöta olika dysfunktionella 
kunders beteende kan det hjälpa att ta tillvara på den implicita kunskapen tillsammans med 
utbildning/träning i mötet med dysfunktionella kunder. Harris och Reynolds (2004) beskrev exempelvis 
om en händelse att när en restaurang skulle stänga kastade en alkoholpåverkad kund ett bord och 
ölflaskorna flög omkring och skadade andra kunder. En reaktion som en medarbetare i en organisation 
kanske har svårt att hantera om de inte är förberedda på att något liknande kan hända. 

5.2.3 Besvär 

Besvären som respondenterna ger uttryck för i samband med mötet med dysfunktionella kunder är; en 
obehagskänsla, de blir arga, känner sig rädda, otrygga samt ledsna. 

Grandey et al. (2004) beskrev kopplingen mellan hur ofta en medarbetare får utstå verbal misshandel i 
förhållande till att det ger en ökad stressnivå, som i sin tur utgör en risk för utbrändhet hos 
medarbetarna. Berättelserna beskriver känslor som enligt vår förståelse påverkar medarbetarna negativt 
och som har likheter med tidigare forskning, exempelvis Grandey et al. (2004). Eller som Dormann och 
Zapf (2004) beskrev, att framförallt verbal misshandel skadar en persons självförtroende. 

Harris och Daunt (2013) beskrev att medarbetare kände att kundernas beteende påverkade deras känslor 
och kunde vara nyckeln till frustration, ilska, skuld, irritation, ångest, sorg och depression så väl i 
arbetslivet som i privatlivet. Och inte i någon av de intervjuerna som de hade genomfört hade en kunds 
dåliga beteende påverkat medarbetarna på ett positivt sätt.  

5.2.4 Återhämtning 

Återhämtning för medarbetarna som har mött dysfunktionella kunder skiljer sig åt i berättelserna. Två 
av respondenterna tar kontakt med sin chef och berättar vad som har hänt. Två av respondenterna 
känner sig obekväma med att den dysfunktionella kunden kan återkomma till deras arbetsplats. 
Eftersom det uppstår känslor och besvär som exempelvis rädsla och otrygghet hos medarbetarna när de 
möter dysfunktionella kunder så kan det finnas ett behov av stöd både från chefer och kollegor.  

Gong et al. (2014) beskrev att chefer borde stärka deras medarbetare genom att ge dem socialt stöd, 
exempelvis genom delaktighet, egenmakt och belöning. Vidare beskrev Gong et al. (2014) att chefer 
borde lägga mer tid på att ge medarbetare verktyg för att kunna hantera olika möten med 
dysfunktionella kunder. Och särskilt till de medarbetare som får utstå återkommande dysfunktionella 
kunder och dysfunktionella kunder som beter sig hotfullt. Harris och Reynolds (2003) beskrev att 
dysfunktionella kunder som gjorde återkommande besök i verksamheter kunde påverka medarbetare så 
till den grad att det gav dem psykologiska konsekvenser. Gong et al. (2014) beskrev också att vissa 
chefer försökte byta plats med sina medarbetare för att förstå hus deras dagliga arbete var och om de på 
något sätt kunde hjälpa medarbetarna att få en drägligare arbetsmiljö samt att deras stressnivå skulle 
minska.  

En av respondenterna beskriver att hon pratar med sina kollegor om mötet med den dysfunktionella 
kunden. Hennes kollegor berättar då att den dysfunktionella kunden i fråga är en återkommande kund. 
Här finner vi en koppling till den implicita kunskapen då kollegorna som arbetat längre i verksamheten 
besitter en viss kunskap som är byggd på de erfarenheter de har efter tidigare möten med den 
dysfunktionella kunden. Harris och Reynolds (2003) beskrev att medarbetare som utsatts för 
dysfunktionella kunder i vissa fall kunde ha en sammansvetsande effekt på arbetsteamen, då de kände 
en samhörighet och stöttade varandra. Genom känslan att det är “vi mot dem”, alltså medarbetarna mot 
de dysfunktionella kunderna. 
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5.2.5 Reflektion av tolkning och analys 

Den röda tråden genom berättelserna och som tidigare forskning indikerar är att medarbetarna har 
känslor som ledsamhet, ilska, rädsla, otrygghet, ensamhet i mötet med de dysfunktionella kunderna. 
Samt en osäkerhet hur de ska hantera situationen. 

Att medarbetare kommer i kontakt med dysfunktionella kunder är något som har skett och kommer att 
ske. Och en följdfråga blir, hur kan man på en organisatorisk nivå förbereda, hantera och begränsa 
denna utsatthet. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Valet av vår metod går att diskutera både från en positiv och negativ sida. Metodvalet med en variant av 
vinjettmetoden gjorde att svar från respondenterna kom in snabbt då de hade möjlighet att besvara det 
på sin egen tid. Men respondenterna fick förhålla sig till den information som lämnades om vad de 
skulle åstadkomma. Vi var tydliga med att de fick återkomma till oss om de inte förstod instruktionerna, 
men det gjorde ingen.  

Det kom in in en berättelse som inte härrör sig till någon av de branscher som var i åtanke. Men den 
gjorde arbetet mer spännande, då det gav oss nya insikter och vi fick större förståelse för spridningen av 
fenomenet dysfunktionella kunder. Likaså svarade respondenterna till största delen enligt 
instruktionerna vilket underlättade analysarbetet. 

En av nackdelarna med vinjettmetoden kontra intervjuer var att det inte fanns möjlighet att ställa direkta 
följdfrågor för att få en djupare förståelse av det upplevda mötet med den dysfunktionella kunden. Men 
då svaren kom in snabbt fanns möjligheten att be om kompletteringar om det behövdes.  

Kan det ha funnits andra faktorer som påverkande händelsen? Exempelvis hur respondenten varit innan 
mot den dysfunktionella kunden eller finns det en tidigare historik som inte förtäljs av berättelsen. 
Czarniawska (2004) beskrev att historier är påhittade, exempelvis att minnet kan förvanskas, 
respondenten bara minns fragment av händelsen samt återberättar på ett sätt som passar denna. Det kan 
inte uteslutas men kan likväl hända i vinjettmetoden som i intervjuer. 

Urvalet var ett snöbollsurval och kontakt skedde med personer som andra hade rekommenderat. De 
berättelser som kom in har varit aktuella för studien. Om det bara hade hämtats in berättelser från en typ 
av verksamhet hade de kunnat belyst mera upplevelsen av dysfunktionella kunder för den gruppen av 
servicemedarbetare. Men då hade studien gått miste om annan information, som den i berättelse fem. 
Urvalsmodellen gjorde att vi snabbt fann personer som ställde upp i studien istället för att börja från noll 
och bygga upp förtroende hos okända personer, utan kunde hänvisa till personen som hade gett 
rekommendationen.  

Kontakten med respondenterna skedde via Facebook, något som fungerade bra då det gick snabbt och 
smidigt att få kontakt och att distribuera vårt material, samt att få det åter. Att två stycken respondenter 
inte återkom med sina berättelser till oss kan bero på metodvalet. Men troligen hade samma fenomen 
skett med enkäter och kunde även hänt med intervjuer, alltså att personen som ska intervjuas inte dyker 
upp eller att det råder tidsbrist. 

Analysmetoden skiljer sig från andra analysmetoder som troligen används mer frekvent eftersom vi 
redan hade förutbestämda kategorier inför analysen, samt att våra teman under kategorierna utvecklades 
under analysen av den första berättelsen. Detta kan ha påverkat analysen då vi från början redan bestämt 
vad som letades efter och hur materialet skulle analyseras. Detta avspeglar sig även i instruktionsbladet 
(bilaga, B) där respondenterna bads att tänka på vissa delar när de återger sin berättelse och det kan ha 
påverkat dem i sin tur. Exempelvis att viss information inte kom fram eller att den kom fram för att vi 
bad att få in den. Likaså är det svårt att veta om de dysfunktionella kunder som eftersträvats att få 
berättelser om är så kallat omedvetna om sitt beteende. Utan vi har försökt förklara för respondenterna 
vilka kunder som berättelserna ska beröra och sedan har de fått avgöra om de passar in på 
beskrivningen, eftersom möjligheten att observera den dysfunktionella kunden inte har funnits. 

Har det påverkat att i förväg bestämma hur materialet skulle vara strukturerat och hur det skulle 
analyseras? Det är svårt att säga, men vi har arbetat efter att inte lägga värderingar eller övertolka vad 
som har stått i berättelserna och försökt att vara så neutrala mot berättelserna som möjligt. Detta för att 
kunna jämföra och se likheter och skillnader samt inte träda in i rollen som den som berättar berättelsen. 

Vi valde att avgränsa oss till personer som arbetar eller arbetat i apotek, bank, butik eller restaurang. 
Trots det kom det in svar som var utanför denna sfär. Det är positivt då vi har fått en större insikt att 
fenomenet dysfunktionella kunder återfinns i andra verksamheter än de vi tänkte på från början. Samt att 
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det ger oss en känga att inte alltid vara för insnöade på en infallsvinkel utan att vara öppen för det 
oväntade. 

Gällande det etiska har ambitionen varit att arbeta och vara så transparenta som möjligt och gett 
information till respondenterna vad deras deltagande innebar. Vi hoppas att det har lyckats och inga 
frågor har inkommit från respondenterna där de undrar mer om deras deltagande. 

Bakgrundsfrågorna användes för att se om det fanns något samband mellan kön och/eller ålder och de 
olika upplevelserna i berättelserna. Något som vi inte fann när analysen av berättelserna skedde utan 
lämnades därhän. 

6.2 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka servicemedarbetares upplevelser och effekterna av mötet med 
dysfunktionella kunder. I dess förlängning är också ett intresse riktat mot hur ett förebyggande arbete 
såväl organisatoriskt som arbetsmiljömässigt kan ske. 

Resultatet visar att medarbetarnas upplevelser med dysfunktionella kunder påverkar dem genom känslor 
som ledsamhet, ilska, rädsla, otrygghet, ensamhet samt en viss osäkerhet angående hur de ska bemöta 
den dysfunktionella kunden. I tolkningen och analysen beskrivs vissa konsekvenser av dessa 
upplevelser.  

Härmed går vi in i vår andra del av vårt syfte och väljer att lyfta blicken och lämna själva upplevelserna 
från servicemedarbetarna för att fokusera på effekterna av dessa upplevelser och hur de kan påverka 
organisationen samt hur ett förebyggande arbete kan ske. Detta genom att koppla till tidigare forskning 
som visar att dysfunktionella kunders beteende påverkar medarbetarna samt organisationen och försöka 
illustrera hur det kan beaktas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

Diskussionen är disponerad på följande sätt. Först går vi genom den implicita kunskapen som varje 
medarbetare besitter gällande dysfunktionella kunder och hur dessa kan hanteras. Detta för att koppla 
samman att kunskapen som medarbetarna besitter kan kommuniceras mellan medarbetare och 
medarbetare samt organisationen för att få större kunskap om dysfunktionella kunder. Som avslutning 
illustreras hur ett systematiska arbetsmiljöarbete angående dysfunktionella kunder kan behövas tas i 
beaktning i organisationer. 

 

Implicit kunskap 

Som Polanyi (1983) samt Nonaka och Takeuchi (1996) beskrev så finns det implicit kunskap hos alla 
individer. Då varje individ i organisationer besitter olika kunskaper förvärvade både genom exempelvis 
formell utbildning eller genom sin arbetslivserfarenhet så har ett eget system för att hantera olika 
situationer utformats. 

Som Echeverri et al. (2012) beskrev så bygger medarbetarna i organisationer upp olika taktiker för att 
hantera dysfunktionella kunder. Taktiker som kanske inte är samma eller de bästa taktiker alla gånger, 
men medarbetarna kanske inte vet något annat sätt. Eller så finns det medarbetare i organisationer som 
har lärt sig att hantera vissa typer av kunder. Kan det vara så att andra medarbetare låter dessa 
medarbetare ta hand om de kunderna, istället för att de tar tillfället i akt att och lär sig hur kollegan 
hanterar kunden. 

Därför funderar vi på hur en organisation och dess medarbetare ska kunna ta tillvara denna kunskap som 
finns för att förbättra sättet att hantera dysfunktionella kunder. Detta för att minimera de negativa 
reaktionerna, besvären och återhämtningen efter mötena med just dysfunktionella kunder. 
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Kommunikation 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskrev att det finns två grundläggande synsätt på 
kommunikation. Kommunikation som är att en person ger ett budskap och andra personer ska ta emot 
budskapet, alltså överföring eller enkelriktad kommunikation. Den andra är delning, alltså 
tvåvägskommunikation där kommunikation och interaktion sker mellan de inblandade. 

Harris och Daunt (2013) beskrev att både medarbetare som mottagit rådgivning och HR-chefer trodde 
att om det diskuteras kring kunders dåliga beteende med kollegor så kommer det att reducera de 
negativa effekterna av sådana händelser. Gong et al. (2014) beskrev att övningar på att hantera 
dysfunktionella kunder kunde hjälpa medarbetarna att hantera de negativa känslor till viss del som kan 
uppstå i mötet med dessa kunder. Men att i slutändan ökade ändå stressen hos dessa medarbetare som 
mötte dysfunktionella kunder.  

Därför ger Gong et al. (2014) förslag på att ledningen i organisationer ska sträva efter att effekterna av 
mötet med dysfunktionella kunder till största möjligaste mån undviks. Detta kan exempelvis göras 
genom bra policys för ändamålet och klara rutiner. Om de uppfyller sitt syfte kan de i sin tur reducera de 
negativa effekterna av mötet med de dysfunktionella kunderna och som de utryckte det, att 
medarbetarna inte blir offret för mötet. 

Med tanke på den tidigare forskningen som visar att de negativa effekterna kan minskas genom 
exempelvis samtal mellan medarbetare, mellan chef och medarbetare eller övningar, så anser vi att det 
kan vara lämpligt att ta tillvara på den kunskapen. Detta genom tvåvägskommunikation, som tidigare 
forskning redan har beskrivit, istället för envägskommunikation då någon annan ska berätta hur 
hanteringen av dysfunktionella kunder ska skötas. Någon som kanske inte vet hur vardagen är för 
medarbetarna. (Harris & Daunt, 2013; Gong et al., 2014). 

Det som beskrivs i berättelserna är händelser från medarbetarnas vardagsituationer i mötet med 
dysfunktionella kunder. Händelser som de kanske inte trodde skulle hända dem, men händelser som 
verkar vara vardagen för medarbetare i serviceyrken. Berättelserna visar på likheter med andra 
upplevelser från tidigare forskning. Exempelvis som två berättelser från Harris och Reynolds (2003, s. 
149). 

“He just smashed a glass on the floor and then held it to my throat. That was scary. You do worry about it. There 
was a thing in the film “Trainspotting,” and the one guy puts a glass into someone’s face, and there is a horrific 
crunching noise—I can’t watch that bit of the film, I have to switch it off.“  

 “If one man comes up to the front desk late at night, sometimes I think, “Oh my God, it’s him again,” and it’s 
frightening.“ 

Känslorna, reaktionerna och tankarna som beskrivs i berättelserna är osäkerhet, rädsla, ensamhet, ilska, 
obekväma samt otrygghet borde i sig själv sätta igång varningsklockorna i verksamheterna där 
berättelserna kommer från. Att det sedan framgår i vissa berättelser att respondenterna är obekväma 
inför att möta den dysfunktionella kunden igen gör troligen att det skapar en oro hos medarbetarna. 

Den tidigare forskningen visar att det inte verkar bedrivas något systematiskt arbetsmiljöarbete gällande 
dysfunktionella kunder i de undersökta organisationerna. Det kan kanske bero på att organisationerna 
som är undersökta är till största delen belägna i ett annat land och samma krav som finns i Sverige 
gällande arbetsmiljön inte finns i de länderna. 

Vi anser att mötet med dysfunktionella kunder bör vara en del av organisationens systematiska 
arbetsmiljöarbete och detta är varför. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - De formella kraven 

Arbetsmiljöverket ska enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen (SFS 
1977:1166) som utsedd myndighet av regeringen bedriva tillsynsverksamhet och meddela föreskrifter 
om arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen är en ramlag (Günzel & Zanderin, 2012). Gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har Arbetsmiljöverket publicerat en författning som heter Arbetsmiljöverkets 
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författningssamling (AFS) 2001:1 som föreskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
Först och främst proaktivt, alltså riskerna ska identifieras och hanteras innan olycka eller ohälsa uppstår. 

Detta innefattar både det fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Syftet är att främja 
god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på arbetsplatsen. Varje arbetsplats är skyldig att följa 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Som arbetsplats räknas exempelvis en 
organisation som bedriver en verksamhet eller en privatperson som bygger om hemma. 

Günzel och Zanderin (2012) skriver att systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att följa AFS 2001:1 och 
att arbetsgivaren skall arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs samt att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

Tidigare forskning om effekter av dysfunktionella kunder för individen och organisationen 

Harris och Reynolds (2003) beskriver hur dysfunktionella kunder kan påverka medarbetare på fyra olika 
sätt; genom långsiktiga psykologiska effekter, kortsiktiga emotionella effekter, beteendemässiga 
effekter samt fysiska konsekvenser.  

Långsiktiga psykologiska effekter kan innebära en ihållande känsla av förnedring för medarbetaren och 
kan leda till stressyndrom. Harris och Reynolds (2003) beskrev att medarbetarna har en känsla av 
värdelöshet och känner sig förödmjukade en lång tid efter mötet med den dysfunktionella kunden. I sin 
studie finner de ett mindre antal, som de uttrycker är alarmerande, som visar att medarbetare efter 
extrema möten med dysfunktionella kunder i många år efter mötet fortfarande lider av flashbacks från 
mötet genom exempelvis ångest och sömnlöshet. Dessa effekter är vanliga syndrom av post-traumatisk 
stress. 

I Harris och Reynolds (2003) studie upplevde 93 % av respondenterna kortsiktiga emotionella effekter 
efter möten med dysfunktionella kunder som innebar att det påverkade deras emotionella tillstånd 
negativt. Exempelvis genom negativa effekter på humöret eller deras temperament. Alla medarbetare 
påverkades av dysfunktionella kunder men studien visar att unga och oerfarna medarbetare är särskilt 
utsatta för att påverkas negativt.  

Det som även visas i studien är de beteendemässiga effekterna som kan bli en reaktion på mötet med 
dysfunktionella kunder, alltså att de dysfunktionella kundernas beteende till medarbetaren påverkar hur 
medarbetaren beter sig mot andra kunder. Samt att det urholkar moralen och minskar motivationen hos 
medarbetarna.  

Harris och Reynolds (2003) beskrev också de fysiska konsekvenserna i mötet med dysfunktionella 
kunder. I sin studie kom de fram till att alla intervjuade personer personligen hade upplevt fysiska 
attacker eller hade bevittnat sådana attacker på andra medarbetare. De beskriver att allvarliga fysiska 
attacker på medarbetare kan resultera i permanenta psykiska skador. 

Vidare tankar 

Tolkningen av berättelserna är att det inte finns en uppbyggd struktur gällande hur dysfunktionella 
kunder hanteras i verksamheterna. Utan det har hanterats reaktivt, alltså i efterhand när mötet har inletts 
eller avslutats.  

Stora delar av den tidigare forskningen som tagits del av är genomförd utomlands, även Harris och 
Reynolds (2003) studie om effekter av dysfunktionella kunder. Vi vet inte hur deras systematiska 
arbetsmiljöarbete är konstruerat, därför är det relaterat till det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
modellen i Sverige.  

Både genom berättelserna och tidigare forskning borde det vara alarmerande signaler att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete kring dysfunktionella kunder bör bedrivas för att främja god hälsa och förebygga 
orsaker till ohälsa. Som Harris och Reynolds (2003) beskrev kan konsekvenserna av mötet med 
dysfunktionella kunder få så pass stora avtryck i den enskildas liv att det påverkar dem en lång tid 
framöver.  
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Förutom konsekvenserna för medarbetarna beskriver Harris och Reynolds (2003) ytterligare två 
konsekvenser för organisationer gällande dysfunktionella kunder. 

Harris och Reynolds (2003) beskriver att dysfunktionella kunders beteende påverkar andra kunder till 
verksamheten. De beskriver exempelvis dominoeffekten vilket innebär att andra kunder som har sett hur 
den dysfunktionella kunden behandlar medarbetaren visar sympati, eller att de dysfunktionella 
kundernas beteende kopieras av andra kunder för att de ser att de får vinning av beteendet. De beskriver 
även minskad konsumtion från de övriga kunderna när de upplever hur dysfunktionella kunder beter sig. 

Dysfunktionella kunder påverkar även organisationen genom indirekta kostnader som extra arbetsbörda 
för medarbetare som ska hantera dysfunktionella kunder och gör att de inte hinner med de övriga 
kunderna. Samt att det kostar i form av nyrekrytering, introduktion och utbildning när medarbetare 
slutar på grund av dysfunktionella kunder och en ny medarbetare ska skolas in. Men direkta kostnader 
påverkar också organisationerna, exempelvis kostnad för skadad egendom, ökade försäkringspremier 
eller ersätta kunder som blivit drabbade av den dysfunktionella kunden. De kommer fram till att 
beteendet hos dysfunktionella kunder kan ha en negativ effekt på omsättning och vinst för 
organisationen och därmed på bonussystem för medarbetarna. (Harris & Reynolds, 2003). 

Vår analys visade att dysfunktionella kunder påverkar medarbetarna på ett negativt sätt. Som Harris och 
Reynolds (2003) beskrev kan det få långtgående konsekvenser för både individen i sig själv och för 
organisationer om inte mötet med dysfunktionella kunder hanteras på ett adekvat sätt. 

Det som framgår av berättelserna är att samtliga respondenter påverkats av mötet med de 
dysfunktionella kunderna. Vissa verkar inte lida av det i dagsläget, men för vissa finns tankarna och 
känslor fortfarande kvar om händelsen de berättar om. 

6.3 Konklusion och avslutande kommentarer 

Vi finner tre anledningar till varför organisationer bör arbeta med dysfunktionella kunder i sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete;  

 • Att försöka se till att medarbetare som arbetar i organisationen till största möjliga mån   
   har möjlighet att kunna må bra på sin arbetsplats. 
 • Att mötet med dysfunktionella kunder orsakar ekonomisk skada för organisationen, som 
   att medarbetare blir sjukskrivna, slutar och nya behövs anställas eller att kunder inte   
   konsumerar lika mycket (Harris & Reynolds, 2003).  
 • Att arbetsställen är skyldiga att följa arbetsmiljölagen och AFS 2001:1. 

Vilket alternativ som attraherar organisationer att arbeta med det systematiskt arbetsmiljöarbete beror 
nog till stor del vilken som är den egna synen på organisationen. Men det som framgår av Harris och 
Reynolds (2003) studie är att det är de ekonomiska konsekvenserna som får störst fokus. Och kanske är 
det den infallsvinkel som behövs tas i beaktning för att motivera ledare i organisationer för att få upp 
detta bekymmer på agendan, alltså att det kostar organisationen pengar som kan sparas in. 

 “En kund är den viktigaste personen som besöker våra lokaler, han är inte beroende av oss. Vi är 
beroende av honom. Han är inte ett avbrott i vårt arbete. Han är syftet med det. Han är inte en outsider i 
vår verksamhet. Han är den del av det. Vi gör inte honom en tjänst genom att tjäna honom. Han gör oss 
en tjänst genom att ge oss en möjlighet att göra det” Härén och Härén (2008, s.24) citerar Mahatma 
Ghandi. 

Med ovanstående citat i åtanke och när det är ett krav på medarbetarna att vara vänliga mot alla kunder 
och kunden alltid har rätt (Härén & Härén, 2008) så kanske man behöver ge dem de bästa 
förutsättningarna för att klara av arbetet. Och organisationerna behöver kanske inte uppfinna hjulet en 
gång till, utan svaren kanske finns hos de egna medarbetarna bland annat i den implicita kunskapen. 
Och denna kunskap behövs kommuniceras i organisationen för att hantera dysfunktionella kunder och 
komma fram till vilket stöd som behövs. 
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Epilog 

Under studiens gång har vi funnit fler områden som är intressanta och som det kan forskas vidare om 
gällande dysfunktionella kunder. Vi tog del av en berättelse från en verksamhet där inte tanken fanns att 
dysfunktionella kunder kunde finnas. Vidare forskning skulle kunna breddas till att se hur detta fenomen 
finns i andra verksamheter som inte direkt är serviceverksamheter. 

Likaså och så fall hur dysfunktionella kunder tas i beaktning i det systematiska arbetsmiljöarbetet i olika 
verksamheter. 

Även att gå in på djupet med hur medarbetare och organisationer påverkas och vilka konsekvenser som 
kan uppstå genom de dysfunktionella kunderna. 
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8. Bilagor 
A. Missivbrev 

Kristianstad 2015-01-29 

Hej. 

Vi är två studenter som läser på personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Under 
våren håller vi på att genomföra vårt examensarbete som pågår under 10 veckors tid. 

Det vi har i åtanke att studera under vårt examensarbete är medarbetare som kommit i daglig kontakt 
med kunder i exempelvis butiker, banker, apotek, restauranger och era upplevelser i mötet med 
avvikande/udda kunder. 

Med avvikande/udda kunder menar vi i detta avseende kunder som du upplevt som påverkade av 
exempelvis alkohol eller narkotika. Eller har haft ett så grovt avvikande beteende mot den gemene 
kunden och kanske inte är direkt medvetna om sitt beteende enligt din uppfattning. 

Vi har valt att undersöka ämnet då vi vill veta hur er arbetssituation är och veta era upplevelser för att i 
vårt examensarbete kunna relatera det till ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Varför vi valde detta ämne 
är för att det intresserar oss och är ett ämne som vi har uppfattat inte belyst på samma sätt som rånrisken 
och där tillhörande hotbilden, men kanske ändå påverkar era arbetsdagar. 

All information som samlas in kommer att anonymiseras, alltså det går inte att härleda det till individ 
eller organisation. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

När vi är klara med vårt examensarbete kommer vi att erbjuda er att ta del av det och vårt resultat. 
Examensarbetet kommer att publiceras som en offentlig handling, något som sker med alla 
examensarbeten, men som är beskrivet ovan så kommer det inte att kunna härledas till någon person 
eller organisation. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Marcus Grundén - 0708-89 92 00 - marcus.grunden0079@stud.hkr.se 
Jenny Jönsson - 0734- 45 45 20 - jenny.jonsson0117@stud.hkr.se 



 

 

B. Instruktionsblad 

Instruktionsblad 
 
Läs följande berättelser så att du får en sinnebild om olika typer av situationer som vi har tänkt kan 
uppstå i mötet med avvikande/udda kunder. Dessa är bara uppslag och det är just din egen upplevelse av 
en eller flera situationer i ett möte med avvikande/udda kunder som är unik och som vi vill veta mer om. 
I slutet finns instruktioner hur vi vill att du ska gå vidare och förmedla din eller dina berättelser. 

A) Tänk dig, du står på din arbetsplats. Du har kunder omkring dig. In kommer en person som verkar 
avvika från de andra kunderna, men du kan inte sätta fingret på vad. Efter ett tag märker du att de andra 
kunderna blir annorlunda och börjar se sig om. Du får en känsla i kroppen som säger dig att något är fel. 
Efter ett tag ser du personen närma sig dig. Väl framme hos dig så ber personen dig om hjälp. Samtidigt 
som du hjälper personen känner du en hand röra vid dig. Känslan i din kropp säger något och du får en 
reaktion. Efter att personen har lämnat butiken funderar du på vad som har hänt och känslor och tankar 
rör sig runt i ditt huvud. På kvällen när du har kommit hem från jobbet så funderar du på vad som har 
hänt under dagen och på din upplevelse. 

B) Det kommer fram en kund till dig och ber dig att växla pengar. Du hjälper kunden och ger tillbaka 
växelpengarna och säger “Varsågod”. Kunden i sin tur säger “Tack för det din jävla fittjävel”, tar 
växelpengarna och går. 

C) Du står och på ditt arbete och håller på att förberedda dig inför att ni ska öppna upp för era kunder. 
Det är en varm dag så dörren står öppen för att det ska komma in frisk luft. In kommer det en person 
som börjar prata om olika saker. Efter ett tag i samtalet så börjar han att dra isär sin överrock och blottar 
sig för dig. 

D) Du befinner dig på din arbetsplats. Plötsligt hör du att en bil tvärbromsar på parkeringen och det 
strömmar ut hög musik från bilen. Ur bilen hoppar det en man med sina två barn, man märker att 
personen i fråga är uppjagade och verkar vara påverkad av något. Han stressar omkring och ställer 
frågor om olika saker. Efter ett tag så säger han att jag ska hämta sin mamma och om det är ok att han 
lämnar sina barn hos dig, och om du kan passa dem tills han kommer tillbaka. 

E) Du befinner dig på din arbetsplats och fram till dig kommer en kund som börjar prata med dig. Först 
verkar samtalet vara normalt, men kunden börjar diskutera olika smaker på en viss vara, vad som kan 
kombineras med det och undrar varför varorna ligger separerade åt i hyllan. Är det något fel på dem, 
varför har inte någon kund tagit varan längst in? Och när kunden ska betala, frågar kunden om kassan är 
rengjord för kunden tål inte rengöringsmedlet och är kassan inte rengjord så tål kunden inte bacillerna 
och tillslut får du inte använda streckkodsläsaren för att scanna in varan för det är en farlig laser. 

Har du varit med om något liknande som i historierna ovan eller något som får dig att tänka på 
avvikande/udda kunder? Tänk på att beskriva händelsen, dina reaktioner, eventuella besvär du har haft 
och hur lång tid det tog för dig att återhämta dig efter händelsen. Tänk på känslor som exempelvis, glad, 
ledsen, upprörd, förnärmad, irriterad, otrygg, utsatt och så vidare. Skriv ner din eller dina berättelser 
med stöd från följande stolpar: 

Inledning, alltså situation och miljön du befann dig i, vad var det som hände i början av mötet med den 
avvikande/udda kunden. Vilka tankar och känslor uppstod? 

Vad var det som hände i själva mötet med den avvikande/udda kunden. Vilka tankar och känslor 
uppstod? 

Hur avslutades mötet och vilka tankar och känslor hade du då?  

När mötet är avslutat och du har haft möjlighet att reflektera över situationen. Vilka tankar och känslor 
hade du då? 

 



 

 

Besvara även följande frågor: 

Vilken är din ålder? 
Är du kvinna eller man? 
Vad arbetade du med när du var med om din upplevda situation?  

Min berättelse: 



 

 

C. Berättelserna 

Berättelse 1 skriven av en kvinna och utspelar sig på ett apotek 
 
Jag är en kivnna på 32 år som jobbat i Apoteksbranchen i ca 10 år. Och de är på ett apotek min beättelse 
tar plats. De var en morgon vi hade just öppnat och jag hade en av mina första dagar på mitt nya apotek.  
De kommer in en välklädd herre i ca 50 års åldern. Jag trycker fram honom, hälsar och  frågar honom 
vad jag skulle kunna hjälpa honom med idag. Han svarar: de var tur att du hann trycka först för jag vill 
inte bli expiderad av henne där borta hon med skägget. Jag har en kollega som lider av mer ansiktshår 
än de flesta kvinnor önskar sig. Jag blir ganska paff och vet inte riktigt vad jag skall svara så jag ber om 
leg och frågar vad han vill att jag skall expidiera. Till historien bör tilläggas att jag jobbar som 
apotekschef och att jag vill göra gott intryck på mina nya medarbetare. Så under tiden jag går in på den 
här personens mediciner funderar jag om kollegan hörde och vad jag skall säga till kunden. Han ber om 
sina blodtycksmediciner och jag går för att hämta. Då kommer en annan medarbetare fram och frågar 
om hjälp i ett annat ärende. Då skriker min kund: jag vill inte att någon jävla svartskalle skall hjälpa 
mig. Jag säger till kollegan att jag skall hjälpa henne efter jag är klar med min kund. Går fram till min 
kund gör klart hans medicin under tystnad. Sedan säger jag med bestämd röst samt lite högre än jag 
behöver att om han vill komma in hit igen så får han bete sig som folk. Han tar sin påse  och ger mig en 
besviken blick och går. Efter pratar jag med personalen på ett möte om honom och de visar sej att han 
ofta kommer in och beter sig som ett svin. Jag kände mig mycket obekväm men efter att pratat med 
mina kollegor har jag lagt de bakom mig. 



 

 

Berättelse 2 skriven av en kvinna och utspelar sig i en livsmedelsbutik 
 
Vi har en kund som brukar komma in runt öppning av butiken, gå direkt till kundtoaletten och låsa in sig 
där en kvart ungefär. Oftast pratar han högt för sig själv och man känner sig väldigt olustig. Ibland går 
han ut direkt men ibland går han in i butiken för att handla, Han går ryckigt och lätt framåtlutad, gärna 
med armarna uppsträckta som om han blir hotad m pistol, kastar varor i korgen och går runt o mumlar 
för sig själv och pratar högt. Han gör allt för att undvika andra kunder och är du invandrare eller kvinna 
så kan lätt hot och obscena ord komma ut. När han kommer till kassan häller han ut varorna på bandet, 
ställer sig med ryggen mot en och har en kroppsställning som om han sitter på toaletten. Han mumlar 
oftast rätt högt och andra under väntar med att lägga upp varorna på bandet tills han e klar. Innan sa jag 
hur mycket det blev men har lärt mig att det inte är lönt, pratar du med honom får du ett jävligt svar 
tillbaka vilket gör att hela dagen blir förstörd. Den sista gången jag pratade med honom var när han 
betalat sina varor, och behövde växel till toaletten. Han slängde upp fem enkronor på bänken och sa typ, 
”behöver en femma”. Jag sa javisst, tog pengarna o la dit en femma och fock svaret, ”tack för det jävla 
fittjävel”. Jag blev så arg så jag kokade! Svarade inte tillbaka för man biter sig i läppen, dels för att man 
har ett service yrke, men mest i detta fall för att man inte vet hur han skulle reagera tillbaka. Efter han 
packat sina varor kom en annan kund fram och undrade hur jag kunde ta det där, sa bara att ibland måste 
man bita ihop. Jag gick upp till min chef två timmar senare och va fortfarande så arg så jag skakade! 
Berättade för honom vad som hänt och sa bad om ursäkt i förväg om jag skulle säga något tillbaka till 
honom, vilket var ok. Att man ska behöva ta sån här skit egentligen, detta hände mig för över ett halvår 
sedan och jag kommer fortfarande ihåg det och varje gång denna mannen kommer in så ringer jag efter 
backup för jag tänker inte vara själv i kassan när han kommer. Jag blir arg, olustig och rädd för vad han 
ska säga och hur jag ska reagera om han säger något. Denna mannen är hemlös och spenderar sina dagar 
med att träna, har pratat med butikens vakter om honom och dom säger att han kommer och vi behöver 
hjälp så måste vi säga att det är han så dom skickar två väktare för dom klarar inte av att ta honom bara 
en. Känns inte så tryggt att han får komma till vår butik och göra oss rädda med sitt beteende när han 
tydligen skulle behövt hjälp av psykvården. 



 

 

Berättelse 3 skriven av en man och utspelar sig på en restaurang 
 
Jag är en 29 årig man som jobbar på restaurang som kock. 

Denna händelse inträffade en måndag kväll i februari.  

Klockan är ca 18.00 och ett par gäster sitter och äter i restaurangen. 

Servitören som heter Johan kommer in rusande i köket och frågar om jag kan hjälpa till att ta en 
beställning och servera gästerna dryck. Han hinner inte själv för där har kommit in en man och satt sig 
som är smått berusad med slitet hår och slitna kläder.  

Jag går ut och servar de andra gästerna medan Johan pratar med gästen som bara satt sig vid ett stort 
bord.  

Jag hör delar av samtalet. 

Servitören frågar om han kan hjälpa honom med något? 

- Jag vill ha öl, säger gästen. 

- Jag kan inte servera dig någon alkohol för du är för märkbart berusad. Vill du ha något att äta eller 
annat att dricka går det bra, annars måste jag be dig att gå från restaurangen. 

Gästen tycker det är fel att han inte får beställa öl. "Jag har en sjukdom och är inte full så ni måste 
servera mig, det är diskriminering tycker jag."  

Men Johan menar på att du luktar för mycket sprit och är märkbart berusad så det går inte. 

Gästen ger sig inte och bara sitter och tittar och mumlar lite, flackar med blicken. 

Johan ger honom ett glas vatten och säger att du får dricka detta sen måste du gå. 

Han tar en liten klunk och sätter ner glaset. 

Jag har blivit klar med att servera de andra gästerna, då går jag fram och frågar hur det går. 

Jag börjar bli lite frustrerad och arg, säger till gästen med bestämd ton att du får dricka upp vattnet och 
sen måste du lämna lokalen. 

Jag går in och fortsätter jobba. 

Johan står kvar och väntar ut honom och till slut tar han vattenglaset som är halvfullt och ska hjälpa 
honom upp.  

Då säger gästen med aggressiv ton att jag måste få dricka upp de jag köpt.  

- Men jag har gett dig det så du kan inte säga att jag tar din dryck från dig.  

En gäst kommer fram för att hjälpa Johan att få ut honom. 

Dom hjälper han ner för trappan vinglandes. Han luktar gammal svett och sprit. 

Ut kommer han iallafall och vinglar ner för gatorna. 

Gästen som hjälpte till arbetar på sjukhus och märkte att han skulle kunna bli hotfull,  

och var van vid dessa situationer på sitt jobb så han kunde hantera det bra. 

Detta är ett svårt läge hur man ska bete sig. Gästen säger han har en sjukdom. Man vet inte om han kan 
va drogpåverkad och bli aggressiv. 



 

 

Berättelse 4 skriven av en kvinna och utspelar sig på en bensinstation 
 
Jag står bakom disken och kl är ca 20-21 en lördagskväll. In kommer en man som går runt i affären och 
tittar lite samtidigt som han pratar högt till mig bakom kassan. Han pratar lite som om vi känner 
varandra trots att jag aldrig sett mannen förut. I mitt huvud tänker jag nog ungefär ”Handla färdigt 
knäppskalle och försvinn.”. Han ger mig en olustig känsla i magen så jag hoppas att det snart skall 
komma en ny kund så att jag slipper vara ensam med honom i affären.  

Efter en stund kommer han fram till disken och beställer en korv och pratar och stirrar på mig medan jag 
arbetar. Jag försöker vara trevlig eftersom man förväntas vara trevlig till kunder och jag är mån om att 
göra ett bra jobb. Men eftersom mannen ger mig en olustig känsla och jag känner mig väldigt utsatt och 
olustig så försöker jag vara lite kort i tonen och ”avsluta samtalet”. Till slut stirrar han bara på mig och 
säger ”Jag skulle vilja spruta dig i ansiktet”. Jag känner mig rädd, blottad och väldigt ensam. Jag förstår 
att mannen har någon form av problem psykiskt eller är drogpåverkad. Den tanken gör mig väldigt rädd. 

Precis efteråt kommer det in en ny kund som är mera av en ”stammis” och mannen försvinner bort. Jag 
blir arg och ledsen på mig själv för att jag inte svarat den obehagliga mannen med någonting. Jag önskar 
att jag sagt att jag skulle ringa vakten och att han skulle fara åt helvete. Jag ringer mina föräldrar och är 
ganska upprörd och gråter. Mina föräldrar blir rädda och vill inte att jag stänger butiken själv för natten. 
Det gör jag men jag är väldigt rädd och har hela tiden pappa i telefonen. När jag stängt cyklar jag hem 
det snabbaste jag kan. Jag jobbar bara några månader till och därefter slutar jag. De sista månaderna är 
jag rädd för en liknande situation. Jag lånar en bil av mamma och pappa så att jag slipper cykla, detta för 
att känna mig lite tryggare. Pappa vill att jag säger upp mig direkt efter situationen.  

När jag tänker på situationen idag känns den fortfarande obehaglig och jag tänker en del på vad som 
hade hänt om inte en ny kund kommit in i affären. Jag ångrar att jag inte tryckte larmknappen till vakten 
direkt. Det borde jag ha gjort men jag ville inte ”störa” och göra ”en höna av en fjäder”. Som ung tjej så 
händer det allt som oftast att man får lite ”flirtiga” kommentarer och de förväntas man acceptera och 
dessutom förväntas man tycka att det är roligt. I sådana situationer som ovan blir det därför svårare att 
”säga ifrån”. Jag är glad att jag inte längre arbetar i den typen av miljö.  



 

 

Berättelse 5 skriven av en kvinna och utspelar sig i en kommun 
 
Jag tänkte berätta om en situation som påminner om den första berättelsen. Det var på min allra första 
arbetsplats efter att jag hade avslutat mina studier. Jag var alltså helt nyutexaminerad och relativt ung. 
Jag arbetade i en väldigt liten kommun och hade en tjänst som kommunsekreterare/utredare. I min tjänst 
ingick en rad olika uppdrag, när jag tänker på det idag förstår jag verkligen inte hur jag hann med 
allting.  

Det är inte ovanligt att det blir så när man arbetar i små kommuner; man får göra lite av varje. I mitt fall 
handlade det om allt från att vara säkerhetssamordnare till att sitta som sekreterare för 
kommunfullmäktige. Det var just i den sistnämnda rollen som en situation liknande den som beskrivs i 
den första berättelsen uppstod. I min roll som sekreterare för fullmäktige ingick även att utbilda 
politikerna i kommunal- och förvaltningsrätt. En av politikerna i fullmäktige visade ganska tidigt att han 
verkligen uppskattade det arbete jag gjorde. Vid utbildningen jag höll för dem, samt de första 
fullmäktigemötena jag var med vid, kom han ofta fram till mig och berättade att har tyckte att jag var så 
duktig och ambitiös samt att det var så roligt att se detta hos en så pass ung människa. Efter ett tag 
började han också ringa till mitt kontor, utan att egentligen ha någonting viktigt att säga, eller något 
konkret ärende. Han började prata om mitt utseende, att han tyckte att jag var vacker och att det var så 
fantastiskt att få sitta på fullmäktigemötena när jag var där. Den typen av kommentarer började dyka 
upp. Han började även göra detta vid mötena, kom fram till mig och viskade saker och så vidare.  

Känslorna som uppstod i mig var så många. För det första kände jag mig helt perplex och rädd, men 
också förvånad. Jag hade svårt att ta in att det verkligen hände, att en politiker utnyttjade sin situation på 
det sättet. Jag kommer ihåg att jag blev så ställd att jag vid den första gången detta hände inte kunde 
reagera alls. Som att det bara låste sig och att jag inte visste hur jag skulle reagera. Sen dök känslor av 
skam och rädsla upp. Jag kände mig så himla dum och skamsen för att den här personen höll på så. Jag 
blev ju också lite rädd, vilket kanske mest beror på att den här personen tillhör ett parti som jag absolut 
inte sympatiserar med över huvud taget, snarare föraktar och avskyr av hela mitt hjärta. Det gjorde i och 
för sig att jag inte kände besvikelse eller uppgivenhet, vilket skulle kunna ha hänt om det var en person 
som jag faktiskt såg upp till och respekterade. Men sen, när jag fått lite tid att tänka och känna efter, 
blev jag ju såklart vansinnigt arg. Så fruktansvärt respektlöst och vidrigt att göra såhär. Jag kände mig så 
utsatt; ung, glad, ambitiös, lätt att gå på. Jag var så arg över att han tog sig sådana friheter.  

Det slutade med att jag berättade för min chef som blev rasande och ville att vi skulle polisanmäla 
politikern. Han ville också själv få min tillåtelse att prata med politikern. Men jag kände att jag själv 
ville säga ifrån. Att han skulle förstå att man inte sätter sig på mig, och att jag, trots att jag är ung, inte 
respekterar att bli behandlad så och att jag själv kan säga ifrån. Nästa gång han kontaktade mig sa jag 
ifrån. Därefter hörde han aldrig av sig igen, pratade inte med mig och tittade knappt på mig.  



 

 

Berättelse 6 skriven av en man och utspelar sig på en restaurang 
 
Jag står i köket på restaurangen och serverar mat. Det är lång kö för att få mat. Fram kommer en gäst 
och frågar om det är vitlök i maten. Var på vi svarar att idag är det vitlök i all mat men att vi gärna 
ordnar något vitlöksfritt om det är det som önskas. Fram tills dess är gästen som vilken gäst som helst. 
Men sedan blir han helt vansinnig och skriker att vi är jävla skitkockar som inte kan laga mat utan vitlök 
och står och skäller en lite stund innan han går och sätter sig och äter sin lunch. I köket uppstår stor 
förvirring om vad som hände och varför han reagerade på det sättet. Känner mig irriterad när det 
kommer någon som är så övertygad i sin uppfattning om hur saker och ting ska vara att allt annat är helt 
fel och talar om hur det ska vara. Blir också ledsen då det inte är så roligt att bli utskälld framför en 
massa människor även om man inte gjort något fel. Gästen väljer sedan efter att ha ätit, att också skälla 
ut en av ägarna till restaurangen innan han lämnar.  



 

 

D. Resultat av berättelserna 

Händelse 

Tidpunkt för händelsen 

Tidpunkten för händelsen är varierande i samtliga berättelser. Morgon, kväll, vardag samt helg. Det som 
uttrycker sig i fyra av berättelserna är att det är engångshändelser med den dysfunktionella kunden, 
alltså att mötet bara sker en gång. I de övriga två berättelserna återkommer den dysfunktionella kunden 
upprepade gånger. I ena fallet över en tid tills respondenten säger till den dysfunktionella kunden att 
sluta. I det andra fallet återkommer mötet med den dysfunktionella kunden kontinuerligt än idag. 

Kön på den dysfunktionella kunden  

I samtliga berättelser är den dysfunktionella kunden en man.  

Beskrivning av den dysfunktionella kunden 

I hälften av berättelserna beskrivs den dysfunktionella kunden som en person som inte sticker ut från 
andra kunder. I den andra hälften av berättelserna beskrivs de dysfunktionella kunderna mer ingående. I 
det ena fallet beskrivs mannen som en kund som frekvent besöker butiken. Går ofta direkt till 
kundtoaletten och låser in sig där i en kvart. Går ryckigt, lätt framåtlutad, gärna med armarna 
uppsträckta i luften, kastar varor i korgen när han handlar, går runt och mumlar för sig själv samt pratar 
högt. Han gör allt för att undvika andra kunder, men kommer han i kontakt med andra kunder som har 
utländsk härkomst eller kvinnor så kan han uttrycka hot och obscena ord. När han ska betala för sina 
varor häller han ut varorna på varubandet och ställer sig med ryggen mot kassapersonalen, med en 
kroppsställning som att han sitter på toaletten. Han mumlar ofta rätt högt och andra kunder väntar med 
att lägga upp sina varor på varubandet innan han är klar. I det andra fallet beskrivs mannen som smått 
berusad. Att han har slitet hår och kläder samt luktar gammal svett och sprit. Och i det tredje fallet  
uppfattas den dysfunktionella kunden som en “knäppskalle”. Han pratar högt medan han går runt i 
butiken och tittar samt beter sig som att han känner respondenten. 

Den dysfunktionella kundens beteende riktat mot 

I vår tolkning om vem den dysfunktionella kundens beteende är riktat mot har vi kommit fram till 
följande slutsats att i fem av fallen är den riktad mot personen i fråga som servar kunden alternativt 
organisationen. Men då är personen som servar kunden lika med organisationen för den dysfunktionella 
kunden, då den representerar organisationen i sin yrkesutövning. I ett av fallen riktar sig den 
dysfunktionella kunden direkt mot respondenten då det rör henne som person. 

Den dysfunktionella kundens syfte med mötet  

I vår tolkning av den dysfunktionella kundens syfte med mötet i de olika berättelserna har vi kommit 
fram till slutsatsen att i fyra av berättelserna vill den dysfunktionella kunden ha hjälp av personerna i 
fråga, exempelvis växla pengar eller handla mat. I en av berättelserna vill den dysfunktionella kunden få 
tillgång till alkohol. Och i en annan berättelse är syftet oklart. Vill den dysfunktionella kunden inleda en 
relation, förnedra, ha samlag eller något annat? 

Reaktion - Respondentens tankar 

Berättelse 1. Hon blir paff, hon tänker på sin nya chefstjänst och vad medarbetarna ska tycka om henne. 
Vidare om medarbetarna hör vad kunden säger och hur hon ska bemöta kunden. 

Berättelse 2. Respondenten bli arg så att hon kokar, men svarar inte tillbaka, för man biter sig i läppen. 
Dels för att man har ett serviceyrke, men mest i detta fall för man inte vet hur den dysfunktionella 
kunden ska reagera tillbaka. 

Berättelse 3. Blir arg och frustrerad.  



 

 

Berättelse 4. Först när den dysfunktionella kunden kommer in så tänker respondenten; “handla färdigt 
knäppskalle och försvinn”. Respondenten får en olustig känsla i magen och hon hoppas att det ska 
komma in en ny kund så att hon slipper vara ensam med den dysfunktionella kunden i butiken. Försöker 
vara trevlig mot den dysfunktionella kunden och göra ett bra jobb, för det förväntas av henne. Känner 
sig utsatt, rädd, blottad samt väldigt ensam i situationen. 

Berättelse 5. Känner sig perplex och rädd, samt förvånad. Svårt att ta in att det händer att en politiker 
försöker utnyttja sin maktposition.  

Berättelse 6. I köket uppstår stor förvirring om varför den dysfunktionella kunden reagerar på det sättet. 
Känner sig irriterad.  

Reaktion - Hur respondenten hanterar situationen 

Berättelse 1. Besvarar inte kundens första påhopp utan fortsätter med sina arbetsuppgifter. Under tiden 
hon hjälper honom så fortsätter han att kommentera en annan medarbetare. Hon säger till kunden med 
bestämd och något högre röst än normalt när hon är färdig med att hjälpa honom, att han inte är 
välkommen tillbaka om han inte beter sig som folk. 

Berättelse 2. Svarar inte tillbaka för hon vet inte hur han skulle reagera. 

Berättelse 3. Blir ombedd att hjälpa sin kollega med den dysfunktionella kunden. Försöker avvisa 
kunden. Fungerar inte. Ger den dysfunktionella kunden ett glas vatten. Den dysfunktionella kunden tar 
en liten klunk. Kollegan står kvar och väntar och respondenten säger till den dysfunktionella kunden att 
lämna restaurangen. När vattenglaset är halvfullt tar servitören glaset och försöker hjälpa den 
dysfunktionella kunden upp. Då svarar den dysfunktionella kunden att han måste få dricka upp det han 
har köpt. Servitören säger då att han har gett glaset med vatten till den dysfunktionella kunden och 
därför kan den dysfunktionella kunden inte säga att servitören tar drycken från honom. En gäst kommer 
fram för att hjälpa till att få ut den dysfunktionella kunden från restaurangen. Ut kommer den 
dysfunktionella kunden och han vinglar ner för gatan. 

Berättelse 4. Respondenten försöker vara kort i tonen i samtalet och avsluta det så att kunden kan gå 
(detta sker innan kunden säger att han vill spruta henne i ansiktet). Precis efteråt då den dysfunktionella 
kunden har fält sin kommentar kommer det in en stammis i butiken och den dysfunktionella kunden 
försvinner bort. 

Berättelse 5. Blir ställd första gången och kan inte reagera alls. När hon fått tid att tänka och känna efter 
blir hon vansinnigt arg, så fruktansvärt respektlöst och vidrigt att göra så här.  

Berättelse 6. Först tyst och svarar sedan att de kan ordna annan mat till kunden. 

Reaktion - Den dysfunktionella kundens reaktion 

I fem av berättelserna avslutas mötet med att den dysfunktionella kunden lämnar verksamheten av olika 
anledningar. I en av berättelserna fortsätter den dysfunktionella kunden med sitt beteende och slutar inte 
förrän respondenten säger till honom.  

Besvär 

Berättelse 1. Vad ska medarbetarna tro om henne som chef? Känner sig obekväm innan hon pratar ut 
med kollegor om händelsen. 

Berättelse 2. Respondenten blir arg, olustig och rädd, för vad han ska säga och hur hon ska reagera om 
den dysfunktionella kunden säger något. Känner sig otrygg för att den dysfunktionella kunden ska 
återkomma till butiken. 

Berättelse 3. Respondenten vet inte hur han ska hantera situationen. Gästen säger att han har en 
sjukdom, men respondenten vet inte om den dysfunktionella kunden är drogpåverkad och kan bli 
aggressiv. 



 

 

Berättelse 4. Arg, ledsen på sig själv för att hon inte svarar den dysfunktionella kunden. Önskar att hon 
hade ringt på vakten och bett den dysfunktionella kunden ”fara åt helvete”. Ringer sina föräldrar och är 
upprörd och gråter. Föräldrarna blir rädda och vill inte att respondenten ska stänga butiken själv för 
natten, men det gör respondenten och har hela tiden sin pappa i telefonen. När hon har stängt cyklar hon 
hem det snabbaste hon kan.  

Berättelse 5. Efter det första kommunfullmäktigesammanträdet dyker känslor av skam och rädsla upp. 
Hon känner sig dum, skamsen samt rädd. Hon känner sig utsatt; ung, glad, ambitiös och lätt att “gå på”. 
Hon är så arg att den dysfunktionella kunden tar sig sådana friheter. 

Berättelse 6. Är ledsen för att det inte är så kul att bli utskälld framför massa människor när man inte 
gör fel. 

Återhämtning 

Berättelse 1. Respondenten tar upp händelsen med medarbetarna i ett möte. Medarbetarna säger att 
kunden ofta kommer in och beter sig som ett svin. Respondenten minns händelsen men har lagt den 
bakom sig efter att hon har pratat med kollegorna. 

Berättelse 2. Respondenten går upp till sin chef två timmar senare och skakar fortfarande så arg hon är. 
Berättar för chefen vad som har hänt. Ber om ursäkt i förväg om hon kommer att säga något otrevligt till 
den dysfunktionella kunden om han återkommer och är lika otrevlig igen. Chefen säger att det är ok. 
Respondenten tänker fortfarande på händelsen, trots att det är sex månader sedan den hände. När hon 
sitter i kassan och den dysfunktionella kunden kommer in ringer hon direkt på backup för att hon inte 
vill vara själv när den dysfunktionella kunden kommer fram till kassan. Respondenten har pratat med 
butikens vakter om honom. De säger att om de blir tillkallade till butiken så vill de gärna att personalen 
säger att det är just den dysfunktionella kunden det handlar om. På grund av att vakterna vet att det 
krävs två av dem för att hantera den dysfunktionella kunden. 

Berättelse 3. Vi finner inget i berättelsen om återhämtning. 

Berättelse 4. Respondenten jobbar några månader till, men slutar sedan. De sista månaderna är 
respondenten rädd för att en liknande situation ska uppstå igen. Respondenten lånar en bil av sina 
föräldrar så att hon ska slippa att cykla. Detta för att hon vill känna sig lite tryggare. Respondenten är 
glad att hon inte längre arbetar i den typen av miljö. 

Berättelse 5. Hon berättar för sin chef om vad som har hänt. Chefen blir rasande och vill att de ska 
polisanmäla den dysfunktionella kunden. Chefen vill också få hennes tillåtelse att prata med den 
dysfunktionella kunden. Men respondenten känner att hon själv vill säga ifrån. Hon vill att den 
dysfunktionella kunden ska förstå att man inte sätter sig på henne, och trots att är ung inte respekterar att 
bli behandlad så. Nästa gång den dysfunktionella kunden kontaktade henne sade hon ifrån.  

Berättelse 6. Vi finner inget i berättelsen om återhämtning. 


