
Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012 

Kandidatuppsats, 15 hp 
 
 

 

 

 

Klagomålshantering inom hotell 

En kvalitativ studie om klagomålshantering och samspelet 
mellan managers och frontpersonal 

Författare:  Robin Azad 
 Anna Sköld Östling 

Handledare: Kerstin Nilsson 



Student      ii 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012 
Kandidatuppsats, 15 hp 

 

 

  



Student      iii 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012 
Kandidatuppsats, 15 hp 

 

 

FÖRORD 
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SAMMANFATTNING 

Konkurrensen mellan hotellen idag ökar kraftigt. Hotellen måste fokusera på att 

verkligen göra gästerna nöjda för att de ska kunna konkurrera på marknaden. Oavsett 

hur bra service hotellen har så har det visat sig att misstag i servicen är oundvikliga, 

vilket ställer höga krav på hotellen att reparera sig från dessa misstag. För att hålla 

gäster nöjda krävs en god ”service recovery”, att vända missnöjda gäster till att bli 

nöjda. Receptionisterna är de personer som möter flest klagomål eftersom de interagerar 

med gästerna kontinuerligt. Därför är det relevant för managers på hotell att arbeta med 

att utveckla och stödja receptionisterna i denna service recovery-process för att servicen 

som helhet ska hålla en hög nivå.  

 

Studien syftar till att få en förståelse för om hotellföretag har strategier för 

klagomålshantering, och i så fall hur samspelet mellan managers och frontpersonal ser 

ut. För att få en ökad förståelse för detta har vi genom litteratursökningen funnit tre 

grundläggande teorier: service recovery, empowerment samt belöningssystem. 

 

Studien riktar sig mot fristående hotell men även större hotellkedjor för att på så sätt få 

en bredare bild av hur det ser ut i branschen som helhet. Empirin bygger på semi-

strukturerade intervjuer som sedan analyseras mot den teoretiska referensramen för 

studien. Empirisk data används även för att analysera resultatet för att vidare besvara 

syftet med studien.  

 

Studien visade att frontpersonalen inom de valda hotellen har utrymme att själva hantera 

klagomål som kommer in. Ändå skickar de vidare klagomålen till managers som får 

lösa dem med gästerna. Samtidigt ser vi från managers håll att de inte utvecklar hållbara 

strategier för hur hanteringen av klagomål ska effektiviseras, även om vi ser att det ändå 

görs försök till detta. Ur detta finner vi att samspelet mellan managers och 

frontpersonalen inte fungerar effektivt. Det är otydligt vem som bär skulden för detta, 

om det är managers för att de inte skapar förutsättningarna för anställda eller om det är 

anställda som inte tar åt sig av förutsättningar som finns. Vi ser att det finns brister hos 

båda parter, eftersom frontpersonalen har svårt att ta åt sig av förutsättningarna, och för 

att managers inte skapar tillräckligt bra förutsättningar för frontpersonalen.  
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till problemet, vad som är studerat 

inom ämnet klagomålshantering och vad som saknas. Detta mynnar ut i en 

problemformulering och syfte. Till sist förklaras vilka avgränsningar som gjorts i 

studien.   

 

1.1 Problembakgrund 
 
I ett allt mer konkurrenskraftigt samhälle med många hotell på marknaden blir det allt 

viktigare att se till att gästerna är nöjda, annars finns risken att de byter till ett annat 

alternativ. Lojalitet från befintliga kunder är att föredra framför att attrahera nya, då det 

senare kostar företagen fem gånger mer (Hart, Heskett, & Sasser Jr, 1990, s. 149). För 

att tillfredsställa kunderna är det viktigt att ha en bra service som lever upp till 

kundernas förväntningar. Men oavsett hur väl servicen genomförs menar Lapré (2011, s. 

491) att misstag är oundvikliga. Det ställer därmed höga krav på företagen att kunna 

hantera klagomål, lösa problemen och vända missnöjda kunder till nöjda. 
 
Rent teoretiskt betyder klagomålshantering service recovery, som enligt Bell & Zemke 

(1990, s. 43) innebär att vända missnöjda kunder till att vara nöjda med organisationen 

efter att något har gått fel och servicen därmed inte motsvarat förväntningarna. Detta 

måste hotellföretagen ta hänsyn till om de ska kunna erbjuda service av hög kvalitet. En 

lyckad service recovery leder ofta till att kunden ser positivt på servicen, även om den 

var misslyckad i första taget. Ibland händer det till och med att kunden blir mer nöjd 

efter en service recovery än vad den hade blivit om allt hade gått som det skulle från 

början. Detta kallas för service recovery paradoxen. (Hart et al., 1990, s 148). Vice 

versa leder en utebliven service recovery ofta till att kunden sprider en negativ word-of-

mouth om företaget och byter till ett annat (Robinson Jr, Neeley, & Williamson, 2011, 

s. 90). 
 
Eftersom frontpersonalen, det vill säga hotellreceptionister i denna studie, interagerar 

med gäster dagligen och är kontakten mellan organisation och kund är det oftast de som 

får ta emot gästernas klagomål. Huruvida frontpersonalen då arbetar med att hantera 

dessa “oundvikliga” servicemisstag är avgörande för den totala servicekvaliteten och 

hur väl hotellet kan konkurrera inom branschen. Jeavons (2011, s. 25) menar därför att 

alla organisationer, oavsett bransch, bör fokusera på att utveckla och stödja 

frontpersonalen i hur de ska leverera god servicekvalitet eftersom det kommer att 

påverka hur gästen uppfattar servicen som helhet. 
 
Ett sätt för hotell att stödja frontpersonalen är att utveckla strategier och interna 

processer för en lyckad service recovery, och implementera dessa effektivt och rättvist 

när ett klagomål kommer in (Schoefer & Ennew, 2004, s. 90). På så sätt vet 

medarbetarna vad de ska göra i en situation med en missnöjd gäst. Tax och Brown 

(1998, s. 75-88) studerade kunder och deras klagomålserfarenheter genom en 

enkätundersökning. Utifrån studien presenterar de en detaljerad plan för hur företag kan 

ta fram strategier för en effektiv service recovery. Denna plan innefattar fyra steg: (1) 
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Identifiera misstagen, (2) lösa kundproblem, (3) kommunicera och klassificera 

servicemisstag och (4) tolka data och förbättra servicen generellt.  

 

För att frontpersonalen ska kunna arbeta enligt dessa strategier behöver managers ge 

dem auktoritet att lösa problem på plats, istället för att de ska behöva skicka vidare 

problemet till högre instanser. Detta kallas empowerment. (Abbasi, Khan, & Rashid, 

2011, s. 47). Enligt Robinson Jr et al., (2011, s. 91) är empowerment en väsentlig del i 

en lyckad service recovery, mycket på grund av att gäster blir mer nöjda när problemen 

löses snabbt. Vidare menar Bowen & Lawler (1995, 73-84) att det är den bästa 

lösningen på många problem med service. Empowerment kan även innebära att 

tillfredsställelsen hos anställda ökar, till exempel visade en undersökning av 

hotellkedjan Hampton Inn att nöjdheten för dess 7000 anställda hade ökat tack vare 

deras utbildningsprogram för empowerment (Thompson, 1993, refererad i Hocutt & 

Stone, 1998, s. 128). Empowerment kan alltså ses som en “win-win” situation då det 

ökar tillfredsställelsen bland anställda, förbättrar klagomålshanteringen och gör att 

anställda levererar service av bättre kvalitet, vilket i slutändan gör företagen mer 

lönsamma.  
 
Något som också kan göra anställda tillfredsställda med sitt arbete är belöningssystem, 

det vill säga att de anställda blir belönade när de har presterat bra. Det kan finnas 

ekonomiska eller icke-ekonomiska belöningar, det vill säga belöningar i form av pengar 

eller belöningar i form av exempelvis beröm eller extra ledighet. En studie av Pfau & 

Kay (2002, s. 8) visade att belöningar är ett bra hjälpmedel för att motivera anställda 

eftersom det ligger i människans natur att göra ett bra jobb om det finns någon egen 

vinning i det. Om anställda känner sig mer motiverade att arbeta och prestera kan det 

även leda till att klagomålshanteringen sköts på ett bättre sätt, både från frontpersonal 

och managers.  
 
Den mesta forskningen kring klagomålshantering fokuserar på kundperspektivet, vad 

kunden förväntar sig av anställda i hur klagomål bör hanteras (Bolkan, Goodboy, & 

Daly, 2010, s. 15; Schoefer & Ennew, 2004, s. 83). Vidare studier har även gjorts på hur 

anställda bör hantera klagomål och vilka faktorer som avgör om en anställd kan hantera 

klagomål på ett bra sätt (Robinson Jr et al., 2011, s. 90). Dock har vi inte funnit någon 

forskning på samspelet mellan hur managers skapar förutsättningar för de anställda att 

hantera klagomålen på ett effektivt sätt och hur de anställda använder sig av dessa. Den 

enda forskningen inom managers perspektiv vi funnit är rekommendationer för 

managers hur de kan utveckla strategier för klagomålshantering (t ex Schoefer & 

Ennew, 2004, s. 83-92). Vi finner inga studier som undersöker om hotell implementerar 

dessa rekommendationer och i så fall på vilket sätt. Att utöka forskningen kring detta 

område kan således fungera som ett verktyg för hotell men även serviceföretag i helhet.  
 
Därför är det relevant att undersöka om och i så fall hur hotellmanagers arbetar med att 

ta fram strategier för klagomålshantering, samt hur frontpersonalen därefter 

implementerar dessa. Vi vill även ta reda på om det finns skillnader mellan stora hotell 

som ingår i kedjor och små, fristående hotell. 
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1.2 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående redogörelse blir vår problemformulering: 

 ”Arbetar hotell med klagomålshantering? I så fall, hur arbetar hotellmanagers 

med att utveckla frontpersonalens sätt att hantera klagomål från gäster och hur 

använder sig frontpersonalen i sin tur av dessa förutsättningar”. 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv få förståelse för om hotellföretag 

har strategier för klagomålshantering, och i så fall hur samspelet mellan managers och 

frontpersonal ser ut. 

 
1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till hotell i Sverige, som faller inom det svenska 

klassificeringssystemet för hotell. Hotellen rankas mellan 1 och 5 stjärnor, beroende på 

vilka kriterier de uppfyller. (Visita, 2010). Detta innebär att vi väljer bort andra 

boendeformer såsom till exempel vandrarhem, campingplatser och stugbyar.  

 

Då studien avser undersöka samspelet mellan managers och frontpersonal har vi valt att 

intervjua managers (hotellmanagers eller receptionsmanagers) och receptionister. Vi 

bortser från övriga avdelningar på hotellen. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Detta avsnitt redogör för studiens val av teoretiska metoder, däribland kunskapssyn, 

angreppssätt och forskningsmetod, samt hur författarnas förförståelse har påverkat 

ämnesvalet och studien som helhet.     

 

2.1 Ämnesval 
 
Vår första tanke vid ämnesvalet var hur hotell arbetar med att hantera klagomål. Av att 

ha gått igenom studier inom detta område och studerat ”vidare forskning” kom vi fram 

till att vi ville gå in närmare på hur managers arbetar med att underlätta för sina 

anställda att hantera klagomål. Servicemöten är oförutsägbara och den mänskliga 

faktorn hos såväl personalen som hos kunden påverkar dess gång, vilket innebär att 

misstag alltid kommer att ske, oavsett hur bra serviceprocesser företagen har.  

 

Vi ville lära oss mer om detta ämne då vi båda fått upp ögonen för dess signifikans 

genom eget arbete som receptionister på hotell. Vi har själva stått där och tagit emot 

klagomål från missnöjda gäster och tvingats lösa problemen. Att då veta hur det ska 

hanteras är naturligtvis en stor fördel. Därför är det av intresse att studera hur managers 

sätter upp strategier för klagomålshantering och därmed skapar förutsättningar för 

receptionisterna, samt hur receptionisterna använder sig av de förutsättningarna.  

 

Vi tror att kunskaperna från denna studie kommer att hjälpa oss i vår fortsatta karriär 

inom hotellbranschen, både som receptionister men också om vi längre fram i tiden 

själva kommer att vara managers och sätta upp strategier för frontpersonalen. Förutom 

vår egen nytta ur denna studie vill vi även uppmärksamma redan befintliga managers 

och receptionister om hur viktig klagomålshanteringen är, och att den ska ses som en 

del av den totala servicekvaliteten.  

 

2.2 Förförståelse  
 
Forskarnas förförståelse och erfarenheter är av stor vikt för studiens inledande del, då 

människan inte är född med ett förhållningssätt till världen utan den formas utifrån 

erfarenheter. Således gör människor alltid en individuell tolkning av information och 

kunskap. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Vi är medvetna om att förförståelsen 

påverkar hur vi uppfattar och tolkar verkligheten, och genom att redogöra för vår 

förförståelse inom ämnesområdet anser vi att det är lättare för oss att vara objektiva 

under arbetsprocessen och inte låta våra värderingar forma studien. 

 

I redogörelsen har vi valt att dela upp förförståelsen i två delar: teoretisk förförståelse 

som syftar till forskarnas utbildning, samt praktisk förförståelse vilket är forskarnas 

arbetserfarenheter.  

 
2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Båda författarna läser för tillfället programmet Hotell Management vid Umeå 

Universitet. Utbildningen är treårig och vi har under dessa tre år fokuserat mycket på 
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den teoretiska synen av branschen. Utbildningen har mest varit inriktad på 

företagsekonomi och inte hotell management som många kan tro, varför vår teoretiska 

förförståelse av just klagomålshantering på hotell är begränsad. Emellertid har 

företagsekonomin gett oss en bred förståelse av management överlag, varför vi har fått 

övergripande förförståelse för ämnet för den aktuella studien. Men det är endast två 

kurser som verkligen berört vårt problemområde: ”Service Marketing” och ”Hospitality 

Management”. Den förstnämnda gav en djup förståelse för servicebranschen som 

helhet, både ur ett företagsperspektiv men även ur kundperspektivet. Av den andra 

kursen, ”Hospitality Management” fick vi ur socialpsykologiska och 

beteendevetenskapliga perspektiv en fördjupad kunskap i hur individer och grupper 

inom organisationer fungerar. Den gav också kunskap om problem som kan uppstå och 

hur de bör hanteras för att inte skapa ytterligare problem. 

 

En av författarna har även studerat en termin i Frankrike och läste då kurser inom 

management, kommunikation, kultur och internationell marknadsföring. Dessa kurser 

gav ingen direkt kunskap inom vår studies ämne men de gav andra perspektiv än det 

svenska och en förförståelse över hur management studeras i ett annat land, samt en 

inblick i kulturella skillnader. Vi anser att denna utbytestermin bidragit med en viktig 

förförståelse eftersom det därmed finns större chans till fler synvinklar inom 

problemområdet och hur det kan studeras.  

 
2.2.2 Praktisk förförståelse 
Vi har båda arbetat inom hotell både innan och vid sidan av utbildningen. På så sätt har 

vi fått god insyn i hur klagomål kan lösas rent praktiskt. Båda har mestadels arbetat som 

frontpersonal vilket medfört att vi dagligen stött på problem, haft kontakt med managers 

om hur problem skall lösas och hanterat missnöjda gäster. Vi anser att vi har god 

förförståelse för vad som bör göras om en gäst är missnöjd. Eftersom ingen av oss har 

haft en högre position inom ett hotell så har vi desto mindre förförståelse för hur 

managers arbetar för att skapa bättre förutsättningar för frontpersonalen att lösa 

klagomål. 

 

Det ska även tilläggas att vi själva har varit med om situationer där vi blivit missnöjda 

med service som har getts när vi själva har bott på hotell. Det gör att vår förförståelse ur 

ett kundperspektiv också är viktig för att genomföra studien och förstå problemområdet 

på ett bättre sätt. 

  

Även om vi nu innan känner att vi har en viss praktisk förförståelse för ämnet så har vi 

ägnat mycket tid till att fördjupa oss i ämnet och hitta ny och uppdaterad kunskap som 

har varit avgörande för att genomföra studien på ett bra sätt. Den praktiska 

förförståelsen har underlättat i vårt arbete, men vi har behövt fördjupa oss teoretiskt, 

främst i vad managers gör för att skapa bättre förutsättningar för sina anställda att 

hantera klagomål bättre. Viktigt att nämna är även att vi båda endast arbetat på stora 

hotell som ingår i kedjor, och aldrig på något mindre, fristående hotell. Därmed har vi 

ingen förförståelse för arbetet på små hotell vilket betyder att vi har behövt lägga extra 

fokus i intervjuerna med små hotell för att verkligen sätta oss in i hur 

klagomålshanteringen ser ut där.  
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Det positiva med denna starka praktiska förförståelse är att vi har sett hur det är i 

verkligheten och kan ta med oss den kunskapen till studien. Vi har som nämnt 

erfarenheter från båda sidor av klagomålshantering, både från företagets perspektiv som 

receptionister och från kundernas perspektiv som hotellgäster, något som vi kan ha nytta 

av i den aktuella studien. Arbetet som receptionister har även gjort att vi utvecklat ett 

stort intresse för ämnet, vilket gör att vi arbetar med större engagemang, eftersom ett 

intresse för det som ska studeras är en fördel.  

 
Det som kan vara negativt med vår förförståelse är att vi kan vara färgade av 

arbetssätten på de hotell vi arbetat på och att vi förutsätter att det går till på liknande sätt 

på alla hotell. Därför har vi fått påminna oss om att det kan vara helt annorlunda på 

andra hotell, vissa kanske inte ens utför någon klagomålshantering, eller så kanske de 

utför den utan tydliga strategier. Vi har försökt slå ifrån oss alla subjektiva värderingar 

och gå in med ett så objektivt synsätt som möjligt i studien.  

 

2.3 Kunskapssyn  
 

2.3.1 Ontologisk 
Ontologi handlar om sociala ting, om de kan eller ska uppfattas som objektiva enheter 

med en för de sociala aktörerna yttre verklighet (objektivism) eller om de ska ses som 

konstruktioner gjorda av aktörernas uppfattningar och handlingar (konstruktionism). 

Objektivismen menar att sociala företeelser är oberoende av aktörerna. Inom en 

organisation innebär det att aktörerna får olika positioner och en social ordning med 

regler och riktlinjer som de lär sig att följa. Det konstruktionistiska synsättet säger att 

sociala företeelser och kategorier skapas av det sociala samspelet. Vidare hävdar den att 

kunskapen om den sociala verkligheten är obestämbar och i ständig revidering. (Bryman 

& Nilsson, 2002, s. 30-31).  

 

Enligt Bryman & Nilsson (2002, s. 30-33) påverkar ontologiska antaganden 

formuleringen av vetenskapliga frågor och genomförandet av forskningen. Om den 

vetenskapliga frågan är objektivistisk och menar att organisationer är sociala ting som 

påverkar medlemmarna, kommer forskarna troligtvis att fokusera på organisationens 

formella egenskaper. Om frågan å andra sidan konstrueras med inriktning på det 

konstruktionistiska perspektivet kommer forskarna mer sannolikt att lägga tonvikten på 

hur individerna skapar verkligheten.  

 

Vi väljer en kombination av ett objektivistiskt och ett konstruktionistiskt synsätt, även 

om Bryman & Nilsson (2002, s. 30-33) menar att de kräver två olika slags uppläggning 

och genomförande av forskningen. Ett objektivistiskt synsätt för att vi studerar hur 

hotellföretagens formella processer ser ut, hur de utvecklas av managers och hur de följs 

av medarbetarna. Det konstruktionistiska synsättet kommer av att vi studerar hur det 

sociala samspelet mellan medlemmarna i organisationen och mellan dem och gästerna 

skapar verkligheten. Tidigare forskning av service, som vi kommer att gå igenom vidare 

i kapitel 3, menar att servicemöten påverkas både av hur företagets formella processer 

ser ut samt av hur aktörerna beter sig och vad som händer i realtid (t ex Weitz, Sujan, & 

Sujan, 1986, s. 174-191). Därför tror vi att både ett objektivistiskt och ett 

konstruktionistiskt synsätt behövs i denna studie.  
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2.3.2 Epistemologisk 
En epistemologisk frågeställning kan även kallas en kunskapsteoretisk frågeställning 

och behandlar vad som är eller kan ses som godkänd kunskap inom ett ämne. Den lyfter 

särskilt fram ifall den sociala verkligheten kan eller bör studeras på samma sätt som 

naturvetenskapen, eller inte. En kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar att 

naturvetenskapens metoder och perspektiv används är positivism. (Bryman & Nilsson, 

2002, s. 24). 

 

Positivismen säger att endast företeelser som är möjliga att observera är giltig kunskap. 

Forskaren bör arbeta med fakta och dennes värderingar får inte påverka det som 

studeras. Hermeneutiken är motsatsen till positivismen och kan sammanfattas som 

”tolkningslära”, och fokuserar på att forskaren måste förstå kontexten. Den innebär att 

samhällsvetenskapens studieobjekt, det vill säga människor och deras institutioner, inte 

kan studeras på samma sätt som naturvetenskapens studieobjekt. Den sociala 

verkligheten måste istället tolkas och uppfattas för att förstå fenomenets mening. 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 30-35).  

 

Baserat på studiens syfte och problemformulering har vi som mål att undersöka om och 

hur managers skapar förutsättningar för anställda att hantera klagomål på ett bra sätt, 

men också hur anställda tar åt sig av dessa förutsättningar och använder dem i sitt 

dagliga arbete. Detta för att få en insyn i hur hotell reflekterar och arbetar kring 

klagomålshantering. Vi är medvetna om att det är svårt att komma fram till en absolut 

sanning och har därför som mål att få ökad förståelse för hur människan uppfattar och 

tolkar världen (Bryman & Nilsson, 2011, s. 32-35). I likhet med hermeneutiken så tror 

vi inte att denna studie kan bygga på mätmetoder utan vi anser att kunskapen för detta 

område måste tolkas och förstås. Av den orsaken kommer studien att utgå ifrån ett 

hermeneutiskt synsätt.  

 

En del av hermeneutiken är, som nämnt ovan, att forskarnas förförståelse påverkar 

forskningen och att det därmed är omöjligt att vara helt objektiv till det som studeras 

(Johansson-Lindfors, 1993, s 45). Vi är således medvetna om att vi tolkar det som sägs 

under intervjuerna utifrån vår förförståelse. Den kan ha genererat förutfattade meningar 

som kan ligga till grund för en antingen negativ eller positiv syn på hotellens arbete med 

klagomålshantering. Detta kan lyftas fram som kritik mot den hermeneutiska 

forskningsansatsen, men vi håller fast vid att det inte är rimligt att välja en positivistisk 

ansats då klagomålssituationer på hotell är beroende av människors uppträdande och 

därmed inte kan studeras med naturvetenskapliga metoder.   

  

2.4 Angreppssätt 
 
Vanligtvis brukar en hermeneutisk kunskapssyn vara sammankopplad med ett induktivt 

angreppssätt, och en positivistisk kunskapssyn med ett deduktivt angreppssätt. (Bryman 

& Nilsson, 2011, s. 30-35). Vi kommer som nämnt ovan att ha en hermeneutisk 

kunskapssyn där vi studerar redan befintliga teorier. Studiens grund ligger i teorier inom 

empowerment, service recovery, och belöningssystem. Vi har för avsikt studera 

resultatet kring dessa teorier i ett praktiskt sammanhang. Därför kommer vi att förhålla 

oss till en deduktiv ansats. En deduktiv ansats syftar till att utgå från redan befintliga 
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teorier kring problemområdet för studien. Dessa teorier ska sedan kopplas samman med 

insamlad data för att analyseras och därmed ge ökad förståelse för om det finns 

samband mellan praktiken och teorin. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 26-29). 

  

Enligt Bryman & Nilsson (2011, s. 26) ingår även hypotestestning i en deduktiv studie. 

Utifrån de teorier forskaren valt skall en eller flera hypoteser underkastas en empirisk 

granskning. Vi kommer i denna studie att bortse från hypotestestning då vi anser att det 

inte är optimalt för studien, men kommer ändå att anta en deduktiv ansats. Anledningen 

till att vi har valt att bortse från hypotestestning är för att vi inte vill göra antaganden 

innan resultatet är insamlat, och på så sätt försöka vara objektiva och inte låta våra 

subjektiva värderingar påverka resultatet.  

 

2.5 Forskningsmetod 
 
Baserat på ovanstående resonemang, som knyts samman samt motiveras vidare nedan, 

väljer vi en kvalitativ undersökning för denna studie, genom intervjuer med managers 

och receptionister inom hotellnäringen för att se hur de arbetar med klagomålshantering. 

 

En deduktiv forskningsansats förknippas oftast med en kvantitativ studie och en 

induktiv ansats (teorigenerering) med en kvalitativ studie (Bryman & Nilsson, 2002, s. 

34). Även om vi har ett deduktivt angreppssätt väljer vi att göra en kvalitativ studie då 

det lämpar sig bäst för att uppfylla syftet med studien. Detta för att vi inte söker 

generera nya teorier kring ämnet för studien, då det redan finns flera befintliga.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på om hotell arbetar med klagomålshantering, och 

i så fall hur managers skapar förutsättningar för frontpersonalen som de sedan 

implementerar. För att få svar på detta krävs djupgående intervjuer, varför en kvantitativ 

enkätundersökning inte skulle vara tillräcklig. För att vidare kunna analysera 

respondenternas svar mot valda teorier krävs att vi ställer frågor om varje del av 

teorierna. Detta genererar relativt många frågor med troligtvis relativt uttömmande svar, 

vilket således är ett ytterligare argument för valet av en kvalitativ forskning. Till sist 

motiverar valet av ett hermeneutiskt synsätt en kvalitativ undersökning, då vi tar 

avstånd från naturvetenskapens modeller och tillvägagångssätt och istället går in med ett 

tolkande synsätt av den sociala verkligheten på hotellen (Bryman & Nilsson, 2002, s. 

34-35). 

 
2.6 Perspektiv  
  
Som vi nämnt i inledningen har många studier gjorts kring kundperspektivet. Baserat på 

vår problemformulering vill vi med resultatet kunna komma med rekommendationer för 

hur managers inom större kedjor men även mindre fristående hotell bör utveckla 

strategier för klagomålshantering för sin frontpersonal. Därför är det relevant att i denna 

studie anta ett managerperspektiv för att gå djupare in på, och förstå deras sätt att arbeta 

med klagomålshantering. Då vi också valt att se hur frontpersonal tar åt sig av dessa 

förutsättningar kommer vi även att rikta in oss på ett frontpersonalsperspektiv. Då vi 

utgår från två perspektiv skulle vi kunna sammanfatta dessa två perspektiv i ett och 

samma: företagsperspektiv. 
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När perspektiv ska väljas kan författaren göra både medvetna och omedvetna val vad 

gäller perspektivet. När ett område ska studeras kan forskaren göra ett omedvetet 

perspektivval som påverkar studien genom att forskarens subjektiva värderingar speglar 

sig i hur studien genomförs. (Eliasson-Lappalainen, 1995, s. 28). I denna studie har vi 

minimerat denna risk genom att redan från början ha klargjort vilket perspektiv vi ämnat 

forska inom. Emellertid har vi självklart full förståelse för att det är svårt att vara helt 

objektiva, men i och med att vi är medvetna om detta så kan vi minimera risken att låta 

våra värderingar påverka hur problemområdet ska studeras. 

 

2.7 Val av teori  
 
Då vi vill få en större förståelse för om och i så fall hur hotellmanagers arbetar med att 

skapa förutsättningar för frontpersonalen att bedriva en mer effektiv 

klagomålshantering, samt hur frontpersonalen använder sig av förutsättningarna, är det 

viktigt att studera teorier som riktar sig till båda perspektiven. För att få en 

grunduppfattning om teorier kring klagomålshantering sökte vi litteratur av välkända 

författare inom ämnet. Mycket av forskningen handlar om service management, där 

klagomålshantering, service recovery, är en del. Service recovery innefattar både syn på 

och befintliga sätt att arbeta med klagomålshantering, samt rekommendationer för 

managers vid utveckling av strategier för arbetet. Detta blev då vår teorigrund som vi 

sedan utvecklade. 

 

Efter vidare forskning fann vi olika komponenter som påverkade arbetet med service 

recovery, där bland annat interna processer var en av faktorerna för att utveckla 

strategier samt att lära sig av misstagen för framtiden. (Tax & Brown, 1998, s. 87). 

Vidare visade sig empowerment, ett begrepp som har hamnat i hetluften på senare år, i 

många fall vara avgörande för att hantera klagomål på ett bra sätt (Hocutt & Stone, 

1998, s. 118). Vidare studier visade även att belöningssystem ofta kan vara en fördel för 

anställdas arbetsprestation och en effektiv service recovery, och även ett sätt att 

motivera anställda. (Michel, Bowen, & Johnson, 2009, s. 266). Vi ville då undersöka 

hur och om hotellen arbetar med att belöna sina anställda, framförallt i 

klagomålssituationer, men också mer generellt.  

  

Med tanke på att vi valde ett företagsperspektiv och inte ett kundperspektiv valde vi 

medvetet bort teorier inom kundperspektivet. Oundvikligen kommer vissa av våra valda 

artiklar in på kundperspektivet ändå, eftersom klagomålshantering initialt handlar om att 

göra kunden nöjd, men vi har inte tagit med några teorier som enbart fokuserar på, och 

utgår från kundperspektivet. 

 
2.8 Litteratursökning   
 
Att söka litteratur kräver sin tid, och för att lyckas formulera ett problem så krävs det att 

forskaren är insatt i det område som ska studeras. (Patel & Davidson, 2011, s. 43-44). I 

och med att klagomålshantering är ett väl utforskat område behövde vi sålla bort många 

studier för att lyckas välja relevant information. Efter att ha studerat tidigare forskning 

inom ämnet formulerade vi problemet utifrån det, men fortsatte även att söka litteratur 
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efter det. I efterhand har vi även forskat vidare inom de valda teorierna för att få en mer 

djupgående förståelse för varje del. 

 

När vi har sökt litteratur har vi i största möjliga mån försökt att använda oss av 

primärkällor, det vill säga vetenskapliga artiklar, för att minimera risken att ta fakta från 

en sekundärkälla som inte stämmer överens med primärkällans. Vi har även valt att 

främst använda oss av peer reviewed artiklar för att på så sätt öka tillförlitligheten för 

studien. En artikel som är peer reviewed är vetenskapligt granskad och har därmed mer 

tyngd än en artikel som inte är vetenskapligt granskad. 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar har framförallt gjorts i databasen Business Source 

Premier (EBSCO) men vi har i mindre utsträckning även använt oss av Emerald och 

Google Scholar. Vid sökningen av vetenskapliga artiklar i databaserna valde vi att bland 

annat använda följande sökord i olika kombinationer för att hitta relevant material: 

”Empowerment”, ”Services”, ”Service Recovery”, ”Rewards”, ”Financial Rewards”, 

”Performance Appraisals”, ”Strategies”, ”Internal Processes”, ”Communication”, och 

”Internal Communication”.  

 

Metodböcker och andra böcker har vi valt att söka efter i Umeå universitetsbibliotek, 

där till exempel Samhällsvetenskapliga Metoder av Bryman & Nilsson (2002; 2011) är 

två böcker som vi har haft stor användning av. Böckerna har främst varit en bra 

utgångspunkt för att formulera metodkapitlet, men i metodkapitlet har vi även valt att 

använda oss av ytterligare metodböcker för att på så sätt finna fler argument för de val 

vi gjort (bland annat Ejvegård, 2009; Johansson-Lindfors, 1993; Hartman, 2001).  

 
2.9 Källkritik 
 
Enligt Thurén (2007, s. 17) ska forskaren kritiskt granska källor och endast stödja sig på 

de källor som anses vara säkerställda. På så sätt kan forskaren få med endast de källor 

som är relevanta och rensa bort ohållbara källor. I och med vår litteratursökning har vi 

noga sållat bort material som kan anses vara irrelevant för studien. I likhet med Thurén 

(2007, s. 17) har vi eftersträvat att kritiskt granska de källor vi valt att använda i studien, 

både i teorikapitlet, men också i studien som helhet för att på så sätt hela tiden bekräfta 

att den information vi presenterar kan styrkas och är hållbar. 

  

Ejvegård (2009, s. 71-73) presenterar fyra olika tillvägagångssätt för att mäta 

tillförlitligheten för en källa. Dessa är: (1) Äkthetskrav, (2) oberoendekrav, (3) 

färskhetskrav och (4) samtidighetskrav. 

 

Äkthetskravet innefattar om materialet är äkta och om det som sägs i källorna är 

trovärdigt (Ejvegård, 2009, s. 71). För att stärka de valda teorierna har vi valt att främst 

använda oss av peer reviewed artiklar. I och med detta bedömer vi att det som står i 

källorna är äkta. Samtliga av våra valda artikelkällor är vetenskapligt granskade, 

förutom en som är skriven av Hart et al. (1990). Vi har valt att ändå använda oss av den 

artikeln då vi finner hänvisningar till den i andra vetenskapliga artiklar (t ex Boshoff, 

1997, s. 116). Eftersom artikeln är välanvänd i andra vetenskapliga studier så 
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argumenterar vi för att andra forskare måste anse att den är pålitlig, därför gör vi också 

det. 

 

Oberoendekravet innebär att materialet ska ha tagits från primärkällan för att på så sätt 

undvika att uppgifter har ”ryckts ur sitt sammanhang” och syftat till fel saker (Ejvegård, 

2009, s. 71). Vi har i största möjliga mån försökt att nå primärkällan för att undvika att 

materialet har ändrats eller vinklats. Vid val av källor till metoddelen har vi emellertid 

valt att använda oss av böcker, som nämnt ovan till exempel Samhällsvetenskapliga 

metoder av Bryman & Nilsson (2002; 2011). Då böcker är sekundärkällor bör forskaren 

vara försiktig med att använda endast en författare för att motivera sina val. Vi vet sedan 

tidigare att Samhällsvetenskapliga metoder är en välanvänd metodbok, men har som 

nämnt ovan valt att komplettera den med andra metodböcker för att ytterligare stärka 

våra metodval. 

 

Färskhetskravet syftar till att det är fördelaktigt att vända sig till en källa som är 

uppdaterad (Ejvegård (2009, s. 72). Samtidigt menar Ejvegård att det inte alltid är fallet, 

utan att det även kan finnas äldre källor som är bättre att använda. I denna studie har vi 

försökt att i största mån försöka använda oss av ”färskt” material. Att använda sig av 

äldre material kan vara en risk, eftersom saker och ting hela tiden förändras, och att ta 

med en studie som är äldre kan i värsta fall innebära att den inte tillför något till studien 

eftersom forskningen har gått längre fram än så. Vissa källor som vi använder kan 

tyckas vara äldre (t ex Hart et al., 1990), men vi anser ändå att dessa källor är hållbara 

eftersom de återanvänds i nyare studier (t ex Michel et al., 2009). 

 

Samtidighetskravet innebär att en studie som skrivs i samband med en undersökning har 

högre nivå av samtidighet än en studie som har skrivits långt efter att undersökningen 

gjorts (Ejvegård, 2009, s. 73). En stor del av de vetenskapliga artiklar som vi har med i 

denna studie är skrivna i samband med att undersökningen har gjorts. På så sätt kan vi 

minimera risken för att de vetenskapliga artiklar vi har med i studien inte har påverkats 

av glömska eller feltolkningar, något som kan uppstå om en vetenskaplig artikel skrivs 

långt efter själva undersökningen görs.  

  

Något som Ejvegård (2009) inte tar upp i sina rekommendationer för att hålla sig 

källkritisk är den geografiska aspekten. Merparten av våra valda studier är gjorda i USA 

eller i Asien (t ex Lin, 2010; Randolph, 1995). Detta kan anses vara negativt för vår 

studie, men eftersom hotell är en internationell bransch som fungerar på ungefär samma 

sätt över hela världen anser vi att studierna ändå kan appliceras på vår undersökning av 

svenska hotell. Vidare är många av gästerna internationella och förväntar sig en god 

servicekvalitet oavsett om de kommer till ett hotell i hemlandet eller utomlands. I 

slutändan arbetar alla hotell för att göra gästerna nöjda. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta kapitel redovisar vi valda teoretiska områden (service recovery, empowerment 

och belöningssystem) baserade på problematiken i studien, det vill säga 

klagomålshantering. I slutet sammanfattar vi den teoretiska referensramen och 

argumenterar för vilket syfte varje teoridel har för studien.  

 
3.1 Service recovery 
 

”Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt” - Pricken över livet (2012).  

 

Som vi nämnde i inledningen är klagomålshantering service recovery, vilket betyder att 

vända missnöjda kunder till att vara nöjda med organisationen efter att något har gått fel 

och servicen därmed inte motsvarat förväntningarna (Bell & Zemke, 1990, s. 43). 

Service recovery är viktigt för alla serviceföretag, eftersom misstag är oundvikliga. En 

lyckad service recovery kan vända arga, missnöjda kunder till lojala kunder, och den 

kan till och med skapa fler positiva effekter än om allt hade gått bra från början. Lojala 

kunder är signifikanta för företag eftersom det bland annat kostar fem gånger mer att 

attrahera nya kunder än att behålla sina nuvarande. (Hart et al., 1990, s. 148-149). Det är 

också viktigt att hålla sina kunder nöjda eftersom det ökar chansen att de sprider en 

positiv word-of-mouth om företaget (Schoefer & Ennew, 2004, s. 84). 
 

När misstag i servicen sker måste företagen ha väl utvecklade strategier och processer 

för hur de ska kompensera gästen, och implementera dessa på ett effektivt och rättvist 

sätt. Schoefer & Ennew (2004, s. 83-85) menar att det är väsentligt att förstå hur kunder 

ser på servicemisstag för att kunna ta fram dessa strategier. Deras studie visade att en 

viktig faktor för gäster är hur de upplever rättvisa i samband med klagomålsprocessen. 

De studerade rättviseperspektivet vidare genom att undersöka hur kunder utvärderar 

charterresebolags hantering av klagomål. De gjorde en explorativ, kvalitativ 

undersökning genom semi-strukturerade djupintervjuer med deltagare i åldrarna 23-57 

år. Intervjuaren bad deltagaren att berätta om sin senaste erfarenhet av en 

klagomålssituation med ett charterresebolag. Just charterresebolag valdes eftersom dess 

servicegång innehåller många tillfällen till potentiella misstag och således torde 

klagomålserfarenheter vara lätta att identifiera. (Schoefer & Ennew, 2004, s. 83-92).  

 

Schoefer & Ennew (2004, s. 86) analyserade sedan intervjusvaren mot deras teoretiska 

referensram om rättvisa, som de hämtat från Tax & Brown (1998, s. 79). Tax & Brown 

(1998, s.79) delade in upplevd rättvisa i tre delar: rättvisa processer, rättvist möte 

medarbetare-kund, och rättvisa resultat, vilka är de tre huvudkategorierna som kunder 

använder när de utvärderar klagomålshantering. Rättvisa processer innefattar policys, 

regler och inom vilken tidsrymd klagomålet tas om hand, rättvisa mellan anställd och 

kund innebär bemötandet personalen ger kunden och rättvisa resultat betyder vilket 

resultat kunden får av att ha lyft fram sitt klagomål. 

 

När Schoefer & Ennew (2004, s. 86-88) analyserade intervjusvaren mot dessa olika 

typer av rättvisa fann de följande: Vad det gäller rättvist bemötande från medarbetare 

till kund var det vanligaste svaret från deltagarna att de behövde en förklaring när 

misstag i servicen skett. När de inte fick en förklaring av felet och/eller av processen för 
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att lösa problemet blev de arga eller frustrerade. Vidare kände flera av deltagarna att 

ärlighet, artighet och empati var viktigt i bemötandet de fick. Detta visade att 

frontpersonalen hade en viktig roll i att leverera ett rättvist bemötande gentemot 

kunderna. De kunder som upplevde att personalen verkligen ansträngde sig för att lösa 

problemet var generellt nöjda med hanteringen av klagomålet. Detta kan vidare kopplas 

ihop med rättvisa processer då frontpersonalens ansträngning gjorde att problemet löstes 

på ett effektivt sätt.  

 

Intervjuerna visade att det viktigaste i rättvisa processer var tidsaspekten, hur snabbt 

klagomålet hanterades. När tidsrymden var rimlig var kunderna överlag nöjda, och när 

det tog för lång tid var de missnöjda. Detta innebär att empowerment är viktigt, att 

frontpersonalen har auktoriteten och kompetensen att lösa problemet själva (vi 

återkommer djupare till empowerment längre fram). Vidare visade resultaten att 

kunderna ville att företagen skulle ta på sig ansvaret för misstagen, vilket också kan 

länkas tillbaka till det rättvisa bemötandet. Till sist framkom det att merparten av 

deltagarna sammanlänkade rättvisa resultat främst med ekonomisk kompensation. 60 

procent var nöjda med kompensationen de fått medan 40 procent var missnöjda. 

(Schoefer & Ennew, 2004, s. 88-89). 

 

Slutsatsen av studien är att managers i allra högsta grad bör ta hänsyn till upplevd 

rättvisa när de utformar strategier för service recovery. De bör då se till både processer, 

medarbetarnas roll samt resultat. (Schoefer & Ennew, 2004, s. 90). Utifrån denna studie 

anser vi att det kan vara intressant att ta reda på vilket av bemötande, process och 

resultat som hotellen tror är viktigast för gästerna. Detta för att se om det skiljer sig 

mellan olika typer av hotell samt mellan managers och receptionister. Vidare är det 

intressant att se om detta i sin tur har något samband med vilka strategier hotellen 

tillämpar för klagomålshantering.   

 

Varje medarbetare i en organisation måste känna till strategierna och ha möjligheten, 

motivationen och auktoriteten att utföra processerna (Hart et al., 1990, s. 149). 

Managers spelar en viktig roll eftersom den sätter upp strategier och processer som den 

sedan lär ut till de anställda. Oftast är det dock frontpersonalen som får ta emot 

klagomålen, de står för 65 % av all kundkontakt (Robinson Jr et al., 2011, s. 91). De kan 

hindra små misstag från att bli stora problem genom att lösa dem på en gång istället för 

att behöva skicka händelsen vidare till högre instanser. Som nämnt ovan kan 

tidsaspekten i service recovery vara avgörande för dess framgång då kundnöjdheten kan 

bero på hur snabbt problemet löses. Här har frontpersonalen således en unik möjlighet 

till snabb kompensation. Detta kräver emellertid att frontpersonalen är kapabel att 

identifiera misstag samt att de har rätt att lösa dem när de inträffat (Hart et al., 1990, s. 

150). 

 

Servicemöten är oförutsägbara och dess gång beror mycket på vad som händer i realtid, 

vad kunden förväntar sig, hur han/hon beter sig samt hur den anställde beter sig. Studier 

inom detta specifika ämne visar på olika resultat. Weitz et al. (1986, s. 174-191) har 

gjort en sammanställning om anpassad försäljning. Definitionen av anpassad försäljning 

är att säljaren erbjuder olika slags försäljning till olika kunder, baserat på tillgänglig 

information om den unika kunden. Författarna menar att frontpersonalen måste vara 

redo att anpassa sig efter varje unikt säljtillfälle, på så sätt kan de skräddarsy 

försäljningen till kundens unika behov. Detta borde, anser vi, även kunna anpassas till 
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service recovery eftersom varje kund har unika förväntningar och behov. Samma typ av 

service recovery passar därmed inte alla kunder, för att göra alla nöjda bör den därför 

anpassas. Hur väl frontpersonalen kan anpassa sig beror på deras kunskap av olika 

kundtyper och olika strategier, samt deras motivation. Ett verktyg för att skaffa sig 

kunskapen om olika kundtyper är att ha så mycket information om kunden som möjligt, 

till exempel genom att dokumentera informationen i en databas med kundprofiler. Om 

informationen saknas vet personalen inte vad den kunden vill ha och då är det svårt att 

göra en anpassad service recovery. (Weitz et al., 1986, s. 176). 

 

Hartline & Ferrell (1996, s. 52-70) säger å andra sidan emot Weitz et al., (1986), de 

finner inte något samband mellan anpassad service och kundernas upplevelse av 

kvaliteten på servicen. De gjorde en enkätundersökning på tre olika hotellkedjor med 

236 hotell managers, 743 anställda och 1351 gäster, och testade resultaten mot ett antal 

föreslagna hypoteser. Managers fick bland annat frågor om hur de förhöll sig till kvalitet 

och hur de använde sig av empowerment, frontpersonal om stress, trivsel och 

anpassningsbarhet, och kunder om hur de upplevde kvaliteten på servicen. 

 

Resultatet visade att hypotesen att högt anpassad service leder till att kunderna upplever 

en högre servicekvalitet kunde förkastas. Detta förklarar författarna med att kunderna 

inte förväntar sig en anpassad service och därmed inte blir missnöjda av en 

standardiserad service. (Hartline & Ferrell, 1996, s. 52-70). Således säger det emot vår 

diskussion om en anpassad service recovery, och föreslår att den kan vara 

standardiserad. Om gästerna inte förväntar sig att få en kompensation som är anpassad 

till just dem behöver inte hotellföretagen lägga ner resurser på att ta fram och leverera 

en sådan.  

 

Eftersom misstag i servicen öppnar för möjligheter till service recovery med dess 

positiva följder är det bra för företag att välkomna klagomål från kunder. En miljö där 

klagomål uppmuntras och tas tillvara på är att föredra. Viktigt att ha i åtanke är att de 

flesta missnöjda gäster håller tyst om det, det är vanligtvis endast några få som hörs. Det 

lättaste sättet att få fler av de missnöjda kunderna att klaga är att göra det lätt för dem. 

(Schoefer & Ennew, 2004, s. 84-85). 

 

På ett hotell kan det vara så enkelt som att ställa frågan: ”Hur har ni haft det här?” vid 

utcheckning. På så sätt får gästerna möjligheten att direkt berätta om något varit fel. 

Även om alla inte kommer att säga till om eventuella problem de haft är chansen 

åtminstone större om de får frågan än om de inte får den. Andra, mer formella sätt att 

aktivt öppna för klagomål är att lämna ut enkäter eller att ha en telefonlinje som enbart 

syftar till samtal som rör klagomål. Naturligtvis kräver en miljö där företagen 

välkomnar klagomål en effektiv service recovery, som nämnt ovan, då det inte finns 

något syfte att ta emot klagomål om hotellet sedan inte gör något av dem (Schoefer & 

Ennew, 2004, s. 85). 

 

3.1.1 Interna processer och hur företagen lär sig av misstag  
Det mest grundläggande för företag i att skapa en lyckad service recovery är att 

företaget och dess medarbetare är kundorienterade och fokuserar på målet att 

tillfredsställa kunderna (Hart et al., 1990, s. 149). Men oavsett om företagen är 

kundorienterade eller inte fungerar inte alltid service recovery speciellt bra. Det visar 
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Tax & Brown (1998, s. 76) i sin studie; att en stor del av kunderna är missnöjda med 

hur serviceföretagen hanterar klagomål och kompenserar för dem.  

 

En ytterligare väsentlig del i klagomålshantering är att ta med sig misstagen framåt och 

lära sig av dem för att förbättra servicen för framtiden. Många framgångsrika företag 

tittar på sina misstag vid beslutsfattandet av förbättringar av processer. Men majoriteten 

av företagen tar inte den möjligheten. Därför har Tax & Brown (1998, s. 87) studerat 

hur organisationer kan utveckla processer för både service recovery samt långsiktigt 

lärande av detsamma.  

 

Studien gjordes i form av en enkätundersökning där deltagarna fick berätta om sin 

senaste erfarenhet av en klagomålsprocess. Enkäten bestod av två delar, i den första fick 

de beskriva detaljerna av processen: vad för typ av service det handlade om, vem de 

framförde klagomålet till, hur de gjorde det, hur de upplevde hur rättvist deras klagomål 

blev behandlat, varför de kände som de gjorde samt vad det var de ansåg rättvist eller 

orättvist. Den andra delen av enkäten bestod av strukturerade frågor om tre delar av 

rättvisa: tillfredsställelse med hanteringen av klagomålet, tidigare erfarenheter av 

företaget, samt lojalitet och pålitlighet gentemot företaget efter klagomålsprocessen. 

Deltagarna i studien (320 personer) var anställda på fem medelstora till stora 

organisationer i en stor västerländsk stad. Företagen var ett telebolag, en kyrka, en bank, 

ett sjukförsäkringsbolag och ett företag som levererar ambulans- och akutservice. 

Personerna deltog som kunder, inte som anställda inom respektive organisation. (Tax & 

Brown, 1998, s. 87).    

 

Utifrån resultaten av enkätundersökningen presenterar Tax och Brown fyra steg för att 

bygga upp en effektiv service recovery ur ett långsiktigt perspektiv, där företag hela 

tiden lär sig av tidigare erfarenheter: (1) identifiera misstag, (2) lösa kundproblem, (3) 

kommunicera och klassificera service-misstag och (4) tolka data och förbättra servicen 

generellt. (Tax & Brown, 1998, s. 77).   

 

1. Identifiera misstag: Att få de missnöjda kunderna att klaga är a och o i 

klagomålshantering, som nämnt ovan. Om företagen inte känner till problemen kan de 

uppenbarligen inte utföra någon service recovery. Tax & Brown fann fyra orsaker till att 

majoriteten av kunderna håller inne med sitt missnöje: de tror inte att företagen kommer 

att vara mottagliga för klagomålen, de vill inte konfrontera den som orsakat problemet, 

de är osäkra på deras rättigheter respektive företagets skyldigheter, och de är oroliga för 

att det ska bli en tidskrävande process. (Tax & Brown, 1998, s. 77).   

 

För att få kunderna att klaga bör företagen sätta standarder för servicens gång, på så sätt 

vet kunderna vad de ska förvänta sig och kan lätt utvärdera om standarderna uppfyllts. 

Vidare bör managers betona för frontpersonalen vikten av service recovery för att få 

nöjda kunder. Företagen kan även träna kunder i att klaga genom att helt enkelt förklara 

för dem hur de ska gå tillväga, samt använda teknologisk support såsom en telefonlinje 

enbart avsedd för kundtjänst och/eller ha ett färdigt formulär på hemsidan där kunderna 

kan fylla i sina synpunkter. (Tax & Brown, 1998, s. 77-79).  

 

2. Lösa kundernas problem: Kunder som klagar förväntar sig att bli besvarade och de 

vill bli rättvist behandlade, därför måste företagen tillämpa rättvisa processer såsom 

schysta policys, rimliga tidsramar och ett gott bemötande gentemot kunden. Resultatet 
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av klagomålet ska också vara rättvist, det vill säga att kompensationen motsvarar 

misstaget och även innehåller en ordentlig ursäkt och förklaring. Mer specifikt ser Tax 

& Brown i detta steg fyra faktorer för en framgångsrik recovery: (1) anställa rätt, träna 

anställda och implementera empowerment, (2) ta fram standarder och riktlinjer som 

fokuserar på att uppnå rättvisa och kundnöjdhet, (3) ge kunderna snabba och effektiva 

svar på klagomålen, samt (4) upprätthålla databaser där information om kunder och 

produkter sparas. (Tax & Brown, 1998, s. 79-83). 

 

3. Kommunicera och klassificera misstagen: Genom att dokumentera dem för att kunna 

lära sig av dem i fortsättningen. På så sätt kan frontpersonalen göra rätt från början nästa 

gång. Dokumentationen kan exempelvis göras genom att samtalen som kommer in till 

kundtjänsttelefonen spelas in och görs tillgängliga för alla berörda managers och 

anställda. Företagen kan också skapa interna klagomålsformulär där de anställda skriver 

ner problem som uppstått och hur de lösts. Syftet med detta är att från företagets sida 

utvärdera klagomålsprocessen för att kunna dra slutsatser av den. (Tax & Brown, 1998, 

s. 83). 

 

I detta steg ingår även att se till att den medarbetare som tar emot klagomålet för det 

vidare till alla relevanta delar inom organisationen, för att alla ska kunna komma med 

förslag till förbättringar. För att detta ska ske måste personalen ha en anledning till att 

göra det, till exempel att de blir belönade för ansträngningen. Vi återkommer mer 

ingående till belöning senare. Slutligen bör företagen kategorisera kunderna utifrån 

vilka som klagar och vilka som inte gör det. Då visas det exempelvis om vissa kunder 

klagar väldigt ofta och aldrig tycks bli nöjda. Det kan betyda att de inte är kunder att 

satsa på och att uttrycket ”kunden har alltid rätt” inte passar in på dem. Blir de då för 

besvärliga kan företagen till exempel försöka rekommendera dem att vända sig till ett 

annat företag. (Tax & Brown, 1998, s. 83-85). 

 

4. Tolka den data som samlats in och implementera förändringar för att generellt 

förbättra servicen: Det gäller att samla in och spara information om hur kunderna 

upplever kvaliteten på servicen och utgå från kundperspektivet vid beslutande om 

investeringar i framtida förbättringar. Här knyts alltså de tre stegen ovan samman och 

används för strategiska beslut. I detta beslutsfattande är det viktigt att låta alla 

inblandade vara med och bestämma. De förändringar som till sist införs är de som är 

bäst för både kunder och företag. För kunderna utifrån nöjdhet och för företagen utifrån 

vad som genererar mest vinst. (Tax & Brown, 1998, s. 85-87).  

 
3.1.2 Service recovery paradoxen 
Som nämnt ovan kan det ibland hända att kunder blir mer nöjda efter en service 

recovery än vad de hade blivit om problemet aldrig hade inträffat. Detta kallas för 

service recovery paradoxen. (Hart et al., 1990, s. 148). Forskare har funnit olika resultat 

vad gäller denna paradox, somliga menar att den förekommer (t ex Ok, Back, & 

Shanklin, 2007, s. 679; Maxham & Netemeyer, 2002, s. 59) medan andra inte finner den 

alls i sina undersökningar (t ex Boshoff, 1997, s. 124).  

 

Ok et al., (2007, s. 671-686) testade service recovery paradoxen genom ett 

experimentellt scenario med 286 restauranggäster. De fann att deltagarna upplevde 

service recovery paradoxen när de var mycket nöjda med själva kompensationen. Men 

de upplevde den inte när de var ”lagom nöjda” med kompensationen. Detta betyder att 



Student      17 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012 
Kandidatuppsats, 15 hp 

 

 

kompensationen måste vara exceptionell snarare än bara bra för att öka kundnöjdheten 

till en högre nivå än vad den legat på utan misstag i servicens gång. Studien visar dock 

att service recovery är ett måste för att behålla kunderna, oavsett om den leder så långt 

som till paradoxeffekten eller inte. 

 

Boshoff’s (1997, s. 118-126) testade olika hypoteser om service recovery genom en 

scenariobaserad studie med internationella turister på en semesterort. Deltagarna för 

studien blev ombedda att sätta sig in i ett av 27 uppbyggda scenarion av service 

recovery. Resultatet visade sig inte stödja teorin om service recovery paradoxen. Det var 

endast ett av 27 uppbyggda scenarion som ledde till paradoxeffekten, och där var 

kompensationen mycket snabb och anmärkningsvärt bra. Resultatet ger därmed ingen 

grund för paradoxen då ett av 27 resultat inte kan anses representativt. Emellertid menar 

Boshoff att service recovery ändå kan räcka långt i att rädda upp misstag.   

 

Om det då med en exceptionellt bra service recovery går att uppnå effekten av 

paradoxen, ska företagen då sträva efter att göra misstag för att få chansen till recovery? 

Maxham & Netemeyer (2002, s. 60) gjorde en fältstudie genom upprepade mätningar av 

klagande bankkunders upplevelse av deras tillfredsställelse med banken överlag, 

chansen att de skulle rekommendera banken till andra samt om de tänkte vara lojala 

med samma bank i fortsättningen. Mätningarna togs under en 20-månaders period 

genom att deltagarna fick svara på enkäter vid fyra tillfällen under perioden. 

 

Undersökningen visade att många kunder upplevde paradoxen första gången ett misstag 

skedde och de blev kompenserade. Men inträffade ett problem igen gav service 

recoveryn inte lika positiva upplevelser. Detta för att förväntningarna blev högre inför 

andra tillfället. Författarna menar därför att företagen bör sträva efter att göra rätt första 

gången och att, om misstag äger rum, lära sig av dem och göra rätt andra gången. 

(Maxham & Netemeyer, 2002, s. 67).  

 

3.2 Empowerment 
 

Frontpersonalen anses ofta vara den viktigaste delen i mötet med gästerna eftersom de 

interagerar med dem kontinuerligt. Service är ofta väldigt heterogent och därför måste 

frontpersonalen kunna agera lämpligt och uppfylla kunders behov på bästa möjliga sätt. 

Det kan innebära respons vid service men även vid servicemisslyckanden. Ur ett 

kundperspektiv är mötet mellan gäst och personal ofta avgörande för hur kvaliteten på 

servicen uppfattas. Olämplig respons från frontpersonal vid ett servicemisslyckande kan 

ha många bakomliggande faktorer, där en av de viktiga faktorerna är bristfällig 

empowerment. (Hocutt & Stone, 1998 s. 118). Empowerment är ett verktyg för 

organisationen som innebär hur den utvecklar och förbättrar arbetssituationen för 

anställda. Beskrivet med ett ord kan empowerment vara självständighet. Begreppet 

anses ofta vara relativt vagt och svårt att sätta ord på, vilket också gör det svårt att veta 

om en organisation har en bra eller dålig nivå av empowerment. (Lincoln, Travers, 

Ackers, & Wilkinson, 2002, s. 271). 

 

“Empowerment är inte magi, det består av några enkla steg och väldigt mycket 

envishet” – Alan Randolph (1995). 
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Randolph (1995, s. 19-20) menar att de viktigaste faktorerna för empowerment är enkla 

att förstå, men svåra att implementera. Empowerment går inte bara ut på att låta 

anställda vara självständiga och fatta egna beslut. Det innebär även att upptäcka och 

släppa lös anställdas kompetens som redan finns i deras undermedvetna kunskap och 

motivation. I den ”nya världen” fungerar inte längre mottot: ”managers kontrollerar och 

anställda blir kontrollerade”. Med det menar han att anställda måste bli mer 

självständiga och kontrollera sig eget arbete på ett bättre sätt.  

 

Under åtta år studerade Randolph (1995, s. 21-22) tio olika företag som var på väg att 

implementera empowerment i sina organisationer. Dessa företag verkade inom olika 

branscher, allt från banksektorn till matindustrin. I studien presenteras tre viktiga 

faktorer för att lyckas med empowerment inom organisationen. Den första faktorn är att 

dela information med hela organisationen. Medarbetare behöver information för att veta 

hur det går för företaget, och om deras arbete lönar sig och gör skillnad. I en 

organisation som studerades under dessa åtta år visade det sig att anställda allt eftersom 

tiden gick själva började komma med förslag till förändring när de fick information om 

hur det gick för företaget. De anställda började bete sig som om de vore ”ägare” av 

företaget, de ville vara delaktiga i organisationen. Att göra informationen tillgänglig för 

alla visade sig också öka tilliten genom att anställda kände att de var i samma situation 

som övriga organisationen. 

 

Den andra faktorn för empowerment är att managers måste sätta upp tydliga riktlinjer 

och visa anställda vägen. Ofta väntar anställda på att bli visade vägen, då måste 

managers bland annat sätta upp mål och visioner för att anställda ska ha något att arbeta 

efter. Om organisationen lyckas med att uppfylla detta steg så kommer anställda att 

arbeta självständigt och för organisationens bästa. (Randolph, 1995, s. 25-27). 

 

Den sista viktiga faktorn för att lyckas implementera empowerment är att reducera 

hierarkin och istället skapa team. I många organisationer presterar team bättre än 

individen själv. Dessa företag implementerade inte empowerment över natten, utan efter 

åtta år var det fortfarande vissa av företagen som fortsatte med implementeringen. Alla 

företag som ingick i studien menade att det krävdes oerhört mycket tålamod och mod 

för att utveckla empowerment. (Randolph, 1995, s. 27-31). 

 

En studie av Lin (2010, s. 891-910) visar att ju mer frihet frontpersonalen har och ju 

mindre managers lägger sig i deras arbete, desto bättre presterar de och följaktligen 

utför de en bättre service recovery. Undersökningen gjordes genom enkäter med 

managers och frontpersonal på små och medelstora resebyråer i Taiwan och syftade till 

att ta reda på vilka faktorer som påverkar frontpersonalens prestation i service recovery-

situationer. Förutom att resultaten visade att frihet är viktigt visade de även att det är 

fördelaktigt för frontpersonalens prestation om de har ett gott självförtroende och är 

motiverade att ta ansvar. Därför är det viktigt att managers ger sina anställda något slags 

incitament som driver dem framåt. Kulturen och miljön inom organisationen ska stötta 

medarbetarna att själva sträva efter att rätta till fel. Det handlar om att stimulera 

personalen att utnyttja sin fulla potential.  

 

Förutom att empowerment ökar prestationsförmågan för en organisation visade Hocutt 

& Stone’s (1998, s. 119-122) studie att empowerment är en viktig del i att öka 

tillfredsställelsen bland anställda men även att det i sin tur kan öka tillfredsställelsen hos 
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kunderna. I studien använder de sig av en modell som de utformat själva för att besvara 

sin frågeställning. Modellen består av: (1) empowerment som är utbildning och 

självständighet, (2) hur den anställda hanterar kunden i en service recovery-situation 

och (3) kundtillfredsställelsen som uppstår.  

 

Studien bestod av två experiment där testgrupperna fick låtsas befinna sig i en service 

recovery-situation. Den ena gruppen representerade företaget, den andra representerade 

kunden. Insamlad data skulle hjälpa forskarna att förstå om de anställda kunde bli mer 

tillfredsställda med sitt arbete om de kände sig självständiga och fick kontinuerlig 

utbildning. Resultatet av studien visade att personer som kände sig självständiga var 

mer tillfredsställda med sitt arbete. Kontinuerlig utbildning visade sig också öka 

jobbtillfredsställelsen bland anställda. Även kundtillfredsställelsen ökade då anställda 

snabbare kunde lösa problem och agerade med mer engagemang. Dessa två 

empowerment-komponenter, utbildning och självständighet, maximerar service 

recovery när ett misslyckande har skett eftersom anställda känner sig självständiga och 

tillräckligt utbildade för att lösa ett problem. Författarna föreslår därför att lösningen för 

effektiv empowerment är en tydlig servicepolicy som gör att personalen känner sig 

självsäkra att hantera servicemisslyckanden i kombination med träning och utbildning 

som ges från managers. (Hocutt & Stone, 1998, s. 129). 

 

Är all utbildning som ges alltid den rätta? Något som inte får glömmas bort är att många 

managers ofta inte har motivationen eller förmågan att utbilda personalen på rätt sätt. På 

1980-talet visade sig Storbritanniens industrier ha enorma problem i att utveckla och 

träna sin personal och deras managers. Å andra sidan dominerade Storbritannien 1990-

talet vad gäller flexibilitet, lärande organisationer och effektivt managementledarskap. 

(Hyman & Cunningham, 1998, s. 92).  

 

Mellan åren 1994 och 1995 gjorde Hyman & Cunningham (1998, s. 95) en 

enkätundersökning med 42 organisationer i Storbritannien som skulle ge ökad förståelse 

i vad som hade bidragit till den stora förändringen. Varför hade helt plötsligt landets 

organisationer blivit så mycket bättre? Resultatet visade att en stor anledning tycktes 

vara implementeringen av empowerment som gjorts i organisationer under dessa år. 

(Hyman & Cunningham, 1998, s. 103-105). Studien visar att empowerment inte bara 

utvecklar anställda till att arbeta mer självständigt, utan att även managers själva 

utvecklar sin kompetens till att leda och utbilda, vilket i längden gör organisationen mer 

lönsam. (Hyman & Cunningham 1998, s. 92). 

 

Schneider & Bowen (1993, s. 41-51) studerade i likhet med Hocutt & Stone (1998) om 

arbetstillfredsställelse bland anställda påverkar servicekvaliteten gentemot gästerna, och 

därmed hur nöjda de blir. Kundtillfredsställelse är målet för många organisationer 

eftersom de tjänar pengar om de får fler nöjda kunder som sprider positiv word-of-

mouth och sedan återkommer för att betala för servicen igen. Det är oerhört viktigt att 

managers förstår vikten av hur frontpersonalen kan påverka kunder, speciellt i ”service 

recovery-situationer”. Det frontpersonalen lär sig och hur de utövar sitt arbete speglar 

ofta hur de hanterar kunderna i serviceprocessen. För att uppnå syftet med studien 

bestod den av både enkätundersökningar för anställda men också för kunder. Resultatet 

visade att det fanns ett samband mellan hur väl tillfredsställda anställda är med arbetet 

och hur kunderna upplever den service de får av organisationen. Men det beror helt på 

vilken bransch som företaget verkar inom och vad det är för typ av företag. Exempelvis 
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är personal på McDonalds inte alltid självständiga och tillfredsställda med sitt arbete, 

men konsumenterna kan fortfarande vara nöjda och återkommer för att konsumera mer. 

 

Ellinger, Keller, & Elmadag Bas (2010, s. 83-88) studerade hur väl empowerment 

sköttes i tre olika logistikföretag. Studien bestod av en enkätundersökning som gjordes 

på 200 logistikföretag i USA. Syftet med undersökningen var att se hur viktigt det var 

med intern kommunikation, konsumentträning och coachning från managers i relation 

till empowerment för frontpersonal i en service recovery-situation. Resultatet visade att 

alla dessa komponenter var viktiga för att leverera god service, men framförallt krävdes 

det att frontpersonalen var serviceorienterade, insiktsfulla, och motiverade till att lösa 

klagomål.  

 

Det är en självklarhet att serviceföretag vill undvika misstag som kan uppstå. Som 

tidigare nämnt är service väldigt heterogent och utförandet av servicen skiljer sig 

beroende på vilken typ av kund företaget möter. Det är svårt att helt lyckas med sin 

service utan att göra någon kund missnöjd. Företag bör alltså lägga mycket fokus på hur 

de kan reparera sig efter ett misslyckande istället för att bara fokusera på att inte 

misslyckas. Ellinger et al., (2010, s. 79) menar att anställda med en högre nivå av 

empowerment är bättre på att reda ut klagomål från gäster.  

 

Ettorre (1997, s. 11-12) talar om ”Empowerment Gap” och menar att det finns vissa 

baksidor med empowerment. Då empowerment är svårt att sätta ord på är det även 

minst lika svårt att veta hur det påverkar organisationen, vilken påverkan det har på 

exempelvis vinst eller andra företagsmål. Att ha anställda som är självständiga och 

känner att de kan agera fritt i serviceprocessen är vad empowerment egentligen handlar 

om. Det kan tyckas lätt att implementera empowerment i organisationen, men om 

anställda inte förstår meningen med organisationen eller dess mål kommer inte 

empowerment att ha någon inverkan. Hur vet anställda att de fattar de bästa besluten om 

de får denna frihet och självständighet? Hur ska de veta att deras beslut gynnar 

organisationen, kunder, aktieägare och leverantörer? I studien intervjuas två professorer 

som båda menar att om företag har rätt system för att hantera empowerment så borde de 

bli mer lönsamma. Genom många års forskning hade båda professorerna kommit fram 

till att företag som var mer lönsamma visade sig ha en tydligare strategi för 

empowerment. Även om ett beslut gynnar kunden så behöver det inte gynna 

organisationen i sig. För att empowerment ska ha en inverkan och vara effektivt måste 

det vara tydligt sammankopplat med företagets strategiska mål.  

 
3.3 Belöningssystem 
 
Förutom att empowerment ökar frontpersonalens prestationsförmåga så finns det även 

andra verktyg för hur managers kan skapa bättre förutsättningar för att motivera 

personalen till att göra ett bättre arbete och förhoppningsvis lösa problem som kan 

uppstå från gästens sida. En strategi för att motivera personalen till att prestera bättre 

kan vara belöningssystem av olika slag. En organisation kan använda sig av ekonomiska 

eller icke-ekonomiska belöningar. En ekonomisk belöning kan vara bonus i form av 

pengar som en anställd kan få om den har löst ett problem eller presterat bra. En icke-

ekonomisk belöning kan till exempel vara ”månadens anställd” som en anställd kan bli 

utsedd till om den har agerat på ett bra sätt som gynnat företaget.  
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3.3.1 Ekonomiska belöningar 
Michel et al., (2009, s. 266) summerar befintlig litteratur i sin studie för att på så sätt 

förstå varför service recovery ofta fallerar och vad managers kan göra åt saken. De 

menar att ett sätt för att lösa detta problem är att ge anställda en belöning när ett 

klagomål löses på ett bra sätt för att denne ska känna positivt stöd för att ha gjort en 

kund nöjd igen istället för, som många gånger, att den anställda känner att den har 

”förhindrat ytterligare problem”. För problemen kommer alltid att uppstå, men att lösa 

problem och göra en kund nöjd är det som den anställda ska känna sig stolt över och 

därför bör organisationen uppmuntra detta genom belöning. 

 

Belöningssystem fungerar, enligt Pfau & Kay (2002, s. 8) för att de hänger samman 

med människans natur. De menar att personal ofta agerar i sitt eget intresse och sällan 

gör sådant som inte intresserar dem. När en organisation sätter upp ett belöningssystem 

på rätt sätt ligger det i människans natur att arbeta efter det och försöka uppfylla det. 

Belöningssystemet blir då en del av personalens egna mål, som kan kopplas ihop med 

företagets mål. 

 

Organisationer kan även använda belöningssystem på fel sätt vilken kan missgynna 

organisationen, ofta genom att belöna personal som egentligen inte förtjänar det. På så 

sätt kan de gå miste om dem som egentligen presterar bäst. För att bli framgångsrika 

måste företagen belöna dem som presterar allra bäst då ekonomisk belöning är en faktor 

som gör det möjligt att behålla den bästa personalen. (Pfau & Kay, 2002, s. 7-8). Vidare 

menar de att belöningssystem måste vara väl sammankopplat till företagets strategi 

(precis som med empowerment) för att vara effektivt. Det är även viktigt för 

organisationer att belöningssystemet ses som en långsiktig strategi då det kan påverka 

företagets resultat negativt kortsiktigt men gynna företaget långsiktigt. (Pfau & Kay, 

2002, s. 15). 

 

Även om en person presterar bra och lyckas uppfylla kraven för att få belöning så 

betyder det inte att personen trivs på arbetsplatsen. Och ofta speglar tillfredsställelsen 

hur en anställd beter sig i sitt dagliga arbete. Detta är extra tydligt i servicebranschen 

eftersom frontpersonal dagligen interagerar med gäster. Pouliakas (2010, s. 602) 

studerade redan befintliga enkätundersökningar som gjorts av en brittisk organisation 

(BHPS), som varje år gör olika undersökningar på ca 10000 människor i landet. 

Informationen rör olika individer mellan 18-65 år där bland annat arbetsrelaterade 

frågor är en del. Pouliakas studerade hur väl belöningssystem kan påverka hur nöjda 

anställda är med sina arbeten. Efter att all data var analyserad visade resultatet av 

studien att belöningssystem inom olika organisationer hade ökat tillfredsställelsen hos 

medarbetarna. (Pouliakas, 2010, s. 608-609).  

 

Det finns situationer då prestationsbaserade belöningssystem fungerar ”alldeles för bra” 

och övergår i negativ påverkan på organisationen. Gardner (1999, s. 101-102) 

analyserade belöningssystem i den amerikanska basebolligan genom redan genomförda 

studier. Basebolligan är en perfekt kontext då det krävs individuella prestationer 

samtidigt som hela laget tillsammans måste prestera på en bra nivå för att lyckas. Inom 

framgångsrika team kan bonusen fungera bra, men den kan även få negativa 

konsekvenser. Han menar att det finns två förklaringar till detta: (1) belöningssystem 

som gynnar individen kan ofta leda till att individen arbetar för sin egen vinning istället 

för teamets bästa och (2) att belöningssystemet kan bidra till att många inte känner sig 
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motiverade till att prestera bra på grund av orättvisan som kan uppstå. Denna forskning 

gäller undersökningar kring basebollag i USA, men på samma sätt kan det även vara 

intressant att ta reda på om detta förekommer inom hotell. 

 

3.3.2 Icke-ekonomiska belöningar 
Som vi nämnt ovan finns det även negativa sidor med ekonomiska belöningar. Det kan 

skapa orättvisa inom organisationen, målkonflikter mellan anställda och företag etc. 

Istället kan företag använda icke-ekonomiska belöningar såsom färre arbetstimmar, 

utbildning och team building för att belöna och motivera sina anställda. 

 

Kuvaas (2006, s. 508) studerade hur väl icke-ekonomiska belöningar hängde samman 

med anställdas prestationsnivå. Data samlades in från 64 mindre banker i Norge där 593 

anställda deltog i en enkätundersökning. Resultatet av studien visade att icke-ekonomisk 

belöning har ett samband med arbetsprestationen. Således borde det egentligen vara 

självklart för organisationer att implementera ett system för detta. Trots detta finns det 

idag många organisationer som uttrycker sin besvikelse gentemot belöningssystem och 

menar att det inte alls fungerar.  

  

Palaiologos, Papazekos, & Panayotopoulou (2011, s. 830-836) studerade om icke-

ekonomiska belöningssystem kunde kopplas till hur tillfredsställda anställda var med 

sina arbeten. Temat för studien var rättvisa och med en enkätundersökning bestående av 

170 frågor tillfrågades anställda på 11 stora grekiska handelsföretag. Resultatet av 

studien visade att belöningssystem kan vara värdelösa, om det inte finns någon sorts 

rättvisa inom organisationen. För att skapa denna rättvisa bör företag tydligt 

kommunicera med alla anställda kring företagets mål, accepterade attityder, beteende 

och det som är relevant för arbetet. 

 

Whitaker (2010) intervjuade experter inom olika industrier och det visade sig att företag 

inte behöver välja antingen ekonomiska eller icke-ekonomiska belöningssystem för att 

belöna sin personal. Många företag kombinerar dessa två belöningsstrategier, något som 

kallas ”total reward approach”. Oavsett vilket bör all personal behandlas lika för att det 

inte ska uppstå konflikter, men också att det ska vara möjligt för alla att uppnå dessa 

belöningar, oberoende av position inom organisationen. Utifrån detta är det av intresse 

för vår studie att se vilket av de två systemen som hotellen förespråkar.  
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3.4 Sammanfattningsvis 
 

 
 

Figur 1, Teoretisk referensram 

 

Konkurrensen mellan hotellföretag blir allt tuffare och gästerna allt mer kräsna, därmed 

ökar kraven på god servicekvalitet. Det innebär inte bara att leverera bästa möjliga 

service, det gäller även att lösa problem som uppstår, då misstag är oundvikliga (Hart et 

al., 1990, s. 148). Klagomålshantering är alltså oerhört viktigt för att hålla sig 

konkurrenskraftig på marknaden.   

 

Tidigare forskning kring klagomålshantering grundar sig i teorin service recovery. Den 

innefattar både hur kunderna ser på företags klagomålshantering, vad som krävs av 

frontpersonalen som bemöter klagomålen, samt rekommendationer för organisationer i 

utformningen av strategier för hanteringen. Fokus i denna tidigare forskning har legat på 

kundperspektivet (t ex Schoefer & Ennew, 2004, s. 83). Det som saknas är företagets 

perspektiv, hur klagomålshanteringen går till, vilka förutsättningar managers tar fram 

och hur frontpersonalen använder dem. Därför är det väsentligt för oss att använda de 

studier som ger rekommendationer för managers i arbetet med att utveckla strategier för 

klagomålshantering (t ex Tax & Brown, 1998, s. 75-88). Utifrån teorier om service 

recovery vill vi veta hur managers på hotell arbetar med att utveckla processer för 

klagomålshantering. Teorierna kommer således att vara användbara för oss när vi ska 

analysera resultatet av intervjuerna med hotellmanagers.  

 

Vidare är teorin empowerment användbar i vår studie då den handlar om att låta 

frontpersonalen arbeta självständigt. Studier om empowerment visar att frontpersonalen 

trivs bättre på arbetet om de känner sig självständiga, och presterar bättre. Det 

effektiviserar därmed klagomålshanteringen. Kunder anser att det är viktigt att deras 

problem löses snabbt och direkt av frontpersonalen istället för att klagomålet måste 

skickas vidare till managern. (Hocutt & Stone, 1998, s. 119-122). Teorin täcker således 

Service recovery 

Belöningssystem Empowerment 
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den andra delen av vår problemformulering, att vi vill ta reda på hur frontpersonalen 

använder sig av de förutsättningar som ges. Därför ställer vi frågor om empowerment i 

intervjuerna, till managers men också frontpersonal, för att få svar på om det används i 

praktiken.  

 

Den tredje teorin handlar om belöningssystem, ekonomiska respektive icke-

ekonomiska. Flera forskare menar att rätt belöningssystem leder till att frontpersonalen 

presterar bättre i arbetet (t ex Kuvaas, 2006, s. 508). Michel et al. (2009, s. 266) menar 

vidare att anställda bör belönas när de löst ett klagomål på ett bra sätt. Även om alla 

forskare inte preciserar sig på service recovery-situationer i sina studier om 

belöningssystem kan det tyckas självklart att belöningssystemen kommer att påverka 

hur anställda presterar i service recovery-situationer, eftersom arbetsprestationen 

generellt förbättras. Tvärtom kan fel sorts belöningssystem skapa orättvisa bland 

medarbetarna (t ex Pfau & Kay, 2002, s. 7-8). Det är nödvändigt för oss att fördjupa oss 

i teorier om belöningssystem, och utifrån dem vill vi veta om hotellen använder sig av 

belöningssystem och vilka effekter de i sådana fall ger. 
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4. PRAKTISK METOD 

 
Detta kapitel ger läsaren en tydlig bild av studiens genomförande. Således redovisas val 

av praktiska metoder, såsom urval av respondenter, val av intervjuform, utformning av 

intervjuguide, access och bortfall, samt hur vi hanterat det insamlade materialet.  

 

4.1 Urval  
 

Vi utgick från ett ändamålsenligt urval, som är det vanligaste i kvalitativa 

undersökningar. Detta urval innebär att forskarna vid inledningen av studien skapar sig 

en uppfattning om vilka data som behövs, och väljer intervjupersoner utifrån detta. 

Forskarna har bestämt vilket fenomen som ska studeras och väljer att intervjua de 

personer som kan hjälpa dem att förstå fenomenet. (Hartman, 2001, s. 66). För att förstå 

fenomenet klagomålshantering ur ett företagsperspektiv, både manager- och 

frontpersonalperspektiv, samt göra en jämförelse mellan kedje- och fristående hotell, 

ansåg vi att vi behövde intervjua både managers och receptionister på två kedjehotell 

respektive två fristående, det vill säga totalt 8 respondenter. 

 

Vi valde hotell i Umeå då vi anser att de 16 hotell som finns i staden ger ett 

representativt urval för studiens syfte, eftersom det finns flera olika att välja mellan av 

både kedje- respektive fristående hotell. Med representativt menar vi att Umeå är 

representativt för medelstora svenska städer, då staden troligtvis inte skiljer sig särskilt 

mycket från andra medelstora städer i landet. Vidare gjorde detta urval att vi enkelt 

kunde göra personliga intervjuer, vilket vi värderar högt. 

 

Vi hittade hotellen genom att söka på Google och läsa om dem. I valet av vilka vi ville 

kontakta tog vi hänsyn till vilka vi ansåg vara representativa för sin sort, och utgick då 

från kriterierna att de två som ingår i kedjor är relativt stora och välkända för 

allmänheten, medan de fristående hotellen är relativt små och inte lika kända.  

 

En risk med ändamålsenligt urval är att det är grundat på antaganden om vad som är 

viktigt, och det är inte säkert att dessa antaganden stämmer. Därför ska urvalet istället 

styras av idéer som kommit fram ur insamlad data. Detta kallas för ett teoretiskt urval. 

(Hartman, 2001, s. 66). När vi reflekterade kring detta kom vi fram till att våra tidiga 

antaganden kunde vara påverkade av våra subjektiva bedömningar, därför valde vi att 

utöka det ändamålsenliga urvalet till ett teoretiskt urval. Enligt Hartman (2001, s. 67) 

gör ett teoretiskt urval att forskarna får möjligheten att välja att jämföra de grupper som 

kan ge de mest relevanta data, vilket vi gjorde. Detta urval ökar också 

förutsättningslösheten, eftersom de teoretiska antaganden som görs är grundade i redan 

insamlade data, vilket betyder att de data som söks är de som verkligen är viktiga och 

inte de som anses vara viktiga. 

     

Vidare innebär ett teoretiskt urval att urvalet inte bestäms i början av studien utan 

bestäms kontinuerligt (Hartman, 2001, s. 67). Vi visste inte redan från början att vi ville 

göra en jämförelse mellan två typer av hotell. Det kom vi fram till efter hand då vi 

fördjupat oss i ämnet och insåg att det skulle vara intressant att se likheter och skillnader 

mellan de två sorterna. Vi visste naturligtvis inte heller att vi skulle få ett bortfall på en 
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receptionist på ett av hotellen, vilket vi återkommer till längre fram, och då behöva 

komplettera detta med att fortsätta urvalet och välja ytterligare ett hotell där både 

manager och receptionist fanns tillgängliga.  

 

4.2 Undersökningsdesign 
 

4.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman & Nilsson (2002, s. 

301-304) innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med relativt specifika teman 

med tillhörande frågor, men respondenten ges förhållandevis stor frihet att svara 

uttömmande om de vill. Detta kan vara oss till nytta då det ger fler och djupare nyanser 

till den kunskap vi söker finna. Frågorna behöver exempelvis inte komma i den ordning 

de är uppspaltade i guiden och frågor som intervjuaren kommer på under intervjuns 

gång, som inte finns nedskrivna i guiden, kan komma att ställas. Till största del följs 

dock intervjuguiden. 

 

Den största anledningen till att vi valde den semi-strukturerade intervjuformen var att vi 

behövde utforma frågor för att se till att verkligen få svar på alla delar från teorin, för att 

senare kunna pröva det empiriska resultatet mot teorin. Vi skulle alltså inte ha kunnat 

använda oss av den ostrukturerade intervjuformen, eftersom vi då skulle riskera att på 

vissa punkter stå tomhänta när det kommer till analysdelen.  

 

4.2.2 Konstruktion av intervjuguide  
Vi utformade en intervjuguide i linje med den semi-strukturerade intervjuformen, och 

med hjälp av de rekommendationer som Bryman & Nilsson (2002, s. 304-307) tar upp. 

De menar att det avgörande för intervjuguiden är att den ger intervjuaren möjlighet att 

få information om hur respondenten upplever sin värld och att den ger rum för 

flexibilitet. Därefter måste forskaren ha klart för sig vad denne måste veta för att kunna 

besvara de olika frågeställningarna, men frågorna ska utformas utifrån 

intervjupersonernas perspektiv och inte bara från teorin. I vårt fall måste vi få svar som 

täcker de teoriområden vi valt, för att kunna pröva teorierna. Därför satte vi upp tre 

teman som underrubriker, baserade på de som vi har i teoriredovisningen: service 

recovery, empowerment, och belöningssystem. Därefter gick vi igenom varje stycke i 

hela teoridelen och tog ut det som var mest relevant, och utifrån det formulerade vi 

frågor och följdfrågor som utgick från intervjupersonernas perspektiv, det vill säga vad 

de tycker och hur de upplever saker och ting. Totalt blev det 33 frågor samt några 

delfrågor. (se Bilaga 1). 

  

Det är enligt Bryman & Nilsson (2002, s. 305) viktigt att använda ett begripligt språk 

som passar respondenterna. Vi försökte därför formulera frågorna så tydligt som möjligt 

så att respondenterna skulle förstå dem, och använde andra ord istället för 

teoribegreppen, eller förklarade dem i de fall vi använde dem. Risken med tydliga 

frågor kan vara att de blir styrda åt någon riktning och att respondenten därmed 

påverkas att svara på ett visst sätt. Detta försökte vi till största möjliga mån undvika, då 

Bryman & Nilsson (2002, s. 305) avråder från att ställa ledande frågor. Istället försökte 

vi hålla frågorna öppna. I de fall där det varit oundvikligt att ställa ”ja” eller ”nej”-
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frågor, som till exempel: ”Har ni något belöningssystem på hotellet?”, har vi ställt en 

eller flera öppna följdfrågor vilket har gett möjlighet till uttömmande svar. 

 

För att bekräfta att vår intervjuguide var hållbar testade vi intervjun på en person som 

arbetar som receptionist på ett hotell (resultatet från denna intervju ingår inte i studien). 

Detta för att se om denne förstod alla frågor och för att få en uppfattning om hur lång tid 

en intervju skulle ta. På så sätt hade vi möjligheten att ändra formuleringen av de frågor 

som upplevdes som svåra, och minska risken för missförstånd under de riktiga 

intervjuerna. Detta resulterade i att vi genomförde enstaka mindre förändringar såsom 

ordval och meningsbyggnad i frågorna, men vi behöll samma innehåll i frågorna.  

 

4.3 Genomförande 
 

Vi valde att i största möjliga mån göra personliga intervjuer på de respektive hotellen, 

då vi anser att det ger en mer uttömmande intervju när intervjuare och respondent träffas 

personligen. Hade vi gjort telefonintervjuer hade det funnits en risk att kvaliteten på 

informationen hade blivit sämre, då de flesta människor inte broderar ut lika mycket i 

ett telefonsamtal som i ett personligt möte (Bryman & Nilsson, 2011, s. 209-210). 

Vidare gav personliga intervjuer oss möjligheten att iaktta respondenternas reaktioner, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk under samtalen. Det var även fördelaktigt att vara på 

hotellen då vi fick en bild av miljön de arbetar i, vilket enligt Bryman & Nilsson (2002, 

s. 305) underlättar tolkningen och förståelsen av det som intervjupersonerna berättar.  

 

Emellertid tvingades vi göra en telefonintervju för att komplettera ett bortfall på en 

receptionist på ett av de fristående hotellen. Vi valde då att intervjua både en manager 

och en receptionist på ytterligare ett fristående hotell, för att få mer tyngd och 

representativitet i studien. Då ingen av de övriga fristående hotellen i Umeå ville vara 

med valde vi ett i Stockholm som var likvärdigt det första fristående hotellet i storlek 

samt att det inte var så välkänt. Vi hade hunnit genomföra alla andra intervjuer innan 

den här, och därmed ansåg vi oss vid det laget vara relativt erfarna intervjuare, vilket 

enligt oss underlättade vid telefonintervjun.  

 

Båda författarna var med vid varje intervju. Vi inledde med att berätta lite om oss själva 

och vår studie samt småprata lite med intervjupersonen om hotellet och till exempel hur 

länge denne hade jobbat där. För att bekräfta att intervjupersonen inte skulle missförstå 

frågorna vi ställde förklarade vi svåra begrepp (bland annat empowerment och 

belöningssystem) innan intervjun började för att frågorna inte skulle feltolkas av 

intervjupersonen. Under själva intervjun delade vi upp det så att den ena var 

huvudintervjuare och ställde den största delen av frågorna. Självklart fick även den 

andre bryta in med följdfrågor om denne ville, men mestadels var det en av oss som 

intervjuade. Dels för att det blev smidigt för oss och dels för att inte förvirra 

respondenten som annars inte skulle veta varifrån frågan kom härnäst. Vidare tar 

Bryman & Nilsson (2011, s. 208) upp ett exempel på en intervju där närvaron av en 

extra intervjuare inte gav ett bättre resultat, vilket därmed stärker vårt val att en av oss 

intervjuade medan den andra höll sig mer passiv.  

 

Vi prickade av frågorna i intervjuguiden allt eftersom de var ställda, för att se att vi fick 

med alla. Dock utelämnade vi några frågor i vissa intervjuer, om det inte var någon idé 
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att ställa dem. Till exempel om intervjupersonen sa att de inte hade något 

belöningssystem inom hotellet var det inte möjligt att ställa precis alla frågor om 

belöningssystem. Den intervjuare som antog en mer passiv roll hade ansvaret för att 

bocka av frågorna men båda gjorde det ändå, för säkerhets skull. Om den passive 

märkte att huvudintervjuaren hade missat någon eller några frågor när intervjun började 

gå mot sitt slut, såg den till att ställa de frågorna då.  

 

Intervjuerna följde den semi-strukturerade intervjuformen, som planerat. Vi höll oss 

generellt ganska väl till intervjuguiden men var samtidigt noggranna med att lyssna 

ordentligt och hålla oss flexibla hela tiden, vilket gav ett bra flyt i intervjuerna. Om vi 

exempelvis kom in på någon annan fråga än den som ursprungligen ställts hoppade vi 

till den även om den inte kom i rätt ordning. Eller om vi hörde att respondenten i ett 

svar även svarade på någon annan fråga bockade vi av den istället för att upprepa den 

längre fram. I de fall vi kom på nya följdfrågor som inte stod med i intervjumallen 

ställde vi dem också.  

 

För att inte riskera att missa information spelade vi in intervjuerna. Ofta kan 

intervjupersonerna uppleva oro av att ha en mikrofon intill sig (Bryman & Nilsson, 

2002, s. 311), därför valde vi att spela in intervjuerna med våra mobiltelefoner som vi la 

på bordet, för att på så sätt minska risken för den oron. Innan testade vi att det 

fungerade, att ljudkvaliteten i uppspelningen var bra och att det inte fanns någon 

maxgräns för tid. Ljudkvaliteten är väldigt viktig, poängterar Bryman & Nilsson (2002, 

s. 306), eftersom det blir svårt att analysera intervjun annars. De menar vidare att det är 

viktigt att intervjun hålls i en lugn miljö, vilket det överlag var på alla hotellen.  

 

4.4 Access 
 

En del av problematiken med access är att forskaren ska få tillgång till all information 

vid intervjuer. Risken finns att all information inte kommer fram då respondenten ibland 

kan uppleva rädsla eller oro vid en intervju. Denna problematik kan hanteras direkt på 

plats genom att inleda samtalet med att intervjupersonen fritt får prata om det den 

önskar samt att forskaren berättar lite om sig själv. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 122; 

135-138). Det var därför vi inledde samtalen på det sättet, för att på något sätt bygga en 

relation och skapa ett förtroende mellan oss och respondenten. Intervjupersonerna var 

väldigt öppna vad gäller klagomålshantering och olika situationer de hade varit med om. 

Vi fick även information om hur samspelet mellan managers och frontpersonal 

fungerade, och vi upplevde inte att intervjupersonerna ”höll tillbaka” något när de 

svarade. Ibland kunde de själva kritisera sin egen arbetsplats för hur de skötte vissa 

delar av arbetet, och ibland till och med kunde kritisera varandra för hur arbetet sköttes.  

 

För att ytterligare öka accessen valde vi att garantera intervjupersonerna anonymitet. Vi 

tror att accessen ökar i och med att respondenten vet att den är anonym i studien och då 

kan känna en större trygghet i att utdela information och ge uttömmande svar. På så sätt 

tror vi att svaren på intervjufrågorna har gett mer tyngd i studien. Vid ett tillfälle 

berättade en intervjuperson vissa företagshemligheter, något som denne sedan ångrade. 

Vi valde därför att inte ta med den informationen i vår studie, men å andra sidan är detta 

ett exempel på att intervjupersonen verkligen delat med sig av information och legat på 

gränsen till att nästan ge alldeles för uttömmande svar på frågorna.  
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4.5 Bortfall 
 

Av de fyra hotell vi hade bokat intervjuer med från början fick vi i sista sekund ett 

avhopp, ett av kedjehotellen ville inte längre ställa upp på grund av tidsbrist. Vi valde 

då att kontakta ett likvärdigt hotell som kompletterade detta bortfall. 

 

På ett av de mindre, fristående hotellen, fanns det inte möjlighet att intervjua två 

personer, som nämnt ovan. Faktum var att hotellet endast hade en ägare och två 

heltidsanställda. De två anställda jobbade med allt inom hotellet. Personen vi fick 

intervjua var även ansvarig för driften av hotellet. Vi frågade om det fanns möjlighet att 

intervjua den andra receptionisten men de ansåg att det inte var nödvändigt eftersom de 

två hade liknande arbetsuppgifter. Vi räknar detta som ett bortfall för studien då vi 

endast kunde utföra intervjun med en person inom detta hotell. Som beskrivet ovan 

kompletterade vi detta bortfall med intervjuer med manager och receptionist på ett annat 

hotell. Således intervjuade vi totalt fem hotell, en manager och en receptionist inom 

varje hotell, förutom på ett hotell där vi endast kunde intervjua en manager. Totalt blev 

det alltså 9 intervjuer.  

 

4.6 Intervjuarens roll  
 

Den kvalitative intervjuaren bör förbereda sig väl samt tänka på vissa saker under 

intervjun. Kvale (1996, refererad i Bryman & Nilsson, 2002, s. 306) listar tio krav på 

intervjuaren, att denne är: insatt, strukturerad, tydlig, visar hänsyn, sensitiv, öppen, 

styrande, kritisk, kommer ihåg, och tolkar. Dessa tog vi hänsyn till både vid 

förberedelserna och under intervjuerna. Vidare menar Starrin & Svensson (1994, s. 72) 

att intervjuaren måste vara väldigt uppmärksam och lyssna noggrant, något som kan 

vara svårt. Det finns en risk att viktig information missas om inte intervjuaren är 

uppmärksam från start. Detta försökte vi undvika genom att lyssna skarpt men även 

genom att den passive kunde lägga nästan allt fokus på att vara uppmärksam. 

 

Det faktum att vi var två intervjuare kan ha påverkat intervjupersonen och gjort att den 

känt sig i underläge, till exempel att den kan ha känt sig uttittad och utsatt. Men detta 

rådde vi förhoppningsvis bot på genom att, som nämnt ovan, börja med att skapa en 

relation med intervjupersonen samt att ha en huvudintervjuare och en mer passiv.     

 

4.7 Hantering av material  
  
Att spela in intervjuer har många fördelar, där Bryman & Nilsson (2002, s. 310) bland 

annat menar att det kan underlätta en noggrann analys av vad som sagts och att 

inspelningen gör det möjligt att gå tillbaka till materialet för att på så sätt minnas vad 

som sagts. Efter att ha förklarat syftet med att spela in intervjuerna tyckte samtliga 

intervjupersoner att det var okej. Detta har underlättat arbetet genom att vi efter 

intervjuerna fått möjlighet till att transkribera och analysera materialet utifrån 

inspelningarna. 

 

När intervjuerna var genomförda tog vi ställning till hur transkriberingen skulle 

genomföras för att på bästa sätt effektivisera arbetet. Vi valde därför att dela upp 
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transkriberingarna. Bryman & Nilsson (2011, s. 432) menar att intervjuaren inte 

behöver transkribera allt då delar av materialet inte behöver vara relevant för studien. Vi 

bestämde därför att transkribera det material som var viktigt för studien och som 

svarade för frågan. Det som var irrelevant och gick utanför ramarna valde vi att bortse 

ifrån då det materialet inte var nödvändigt. Till exempel i de fall vi ställt frågor som inte 

ingått i intervjuguiden har vi i transkriberingen insett att svaren inte är relevanta, därför 

har vi inte tagit med dem. Pauser, onödiga ord och annat som inte besvarar syftet med 

studien har vi också valt att bortse från. Däremot har vi sparat inspelningarna om vi mot 

förmodan skulle behöva gå tillbaka och analysera materialet ytterligare. 

 

Transkriberingarna har genomförts samma dag som intervjuerna har ägt rum, vilket 

enligt Patel & Davidson (2011, s. 121) är viktigt eftersom intervjusituationen då är 

”färsk” för forskaren och underlättar transkriberingen av materialet. Vi känner i likhet 

med Patel & Davidson (2011) att det har underlättat att transkribera materialet så fort 

som möjligt. Vi har upplevt att det var lätt att komma ihåg intervjusituationen, och på så 

sätt tror vi även att vi i mindre grad har påverkats av våra egna subjektiva värderingar 

när vi har bearbetat materialet. 

 

4.7.1 Empiriframställning 
Hanteringen av materialet som beskrivs ovan har underlättat för oss vid utformningen 

av empirikapitlet och vidare hjälpt oss i analysen. I studien har vi, som nämnt ovan, valt 

att anonymisera hotellen och intervjupersonerna. Då vi på något sätt ändå måste namnge 

hotellen och intervjupersonerna kommer vi i kapitel 5 presentera en tabell för detta, 

samt en kort presentation om varje hotell. Tabellen underlättar för oss, men framförallt 

för läsaren då den visar vilket hotell och vilken intervjuperson som har bidragit med 

vad.  I empirikapitlet kommer vi även då och då citera intervjupersonen, eftersom det 

för läsaren kan vara bra att se intervjupersonens egna ord, vilket gör texten mer 

”levande”. 

 

I empirin kommer vi även att omformulera begreppen empowerment och service 

recovery. Detta eftersom vi har fått förklara för intervjupersonerna vad som menas med 

dessa begrepp, därför blir det lättare att presentera begreppen så som vi har förklarat 

dem. Som tidigare nämnt i kapitel 3 så betyder empowerment självständighet, därför 

kommer vi att presentera det så i empirin och analysen. Service recovery kommer vi att 

presentera som klagomålshantering. 

 

4.7.2 Analysframställning 
I analyskapitlet analyserar vi de empiriska resultaten mot teorierna, och tydliggör när 

verkligheten stärker eller skiljer sig från teorin. Vi valde likt empirikapitlet att dela upp 

analysen i våra tre huvudteman. Vi gör jämförelsen mellan kedje- och de fristående 

hotellen och lyfter fram likheter och skillnader. Likaså gör vi jämförelsen mellan 

managers och frontpersonal, för att svara för studiens syfte.  

 

Rent praktiskt gick analysframställningen till så att vi tog en fråga i taget från 

intervjuguiden, gjorde en sammanställning över samtliga respondenters svar på den 

frågan för att se eventuella samband och/eller skillnader och presenterade och 

analyserade dem med hänsyn till teorin samt jämförelserna. 
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5. EMPIRI 

 
I detta kapitel lyfts de viktigaste resultaten från det insamlade materialet fram. Vi har 

valt att sammanfatta detta kapitel utifrån empirin. För ett mer djupgående resultat om 

varje hotell väljer vi att hänvisa till bilaga 2. Vi presenterar resultatet utifrån de valda 

teorierna: service recovery, empowerment och belöningssystem.  

 

5.1 Företagspresentation 
 

5.1.1 Kedjehotell Alpha 
Hotellet ingår i en av Sveriges största hotellkedjor och ligger i Umeå. Det har mellan 

150 och 200 rum i olika rumskategorier. För närvarande har hotellet 27 anställda som 

arbetar inom olika avdelningar så som städ, reception och bokning. 

 
5.1.2 Kedjehotell Bravo  
Även detta hotell hör till en av Sveriges största hotellkedjor och ligger i Umeå. Hotellet 

har mellan 150 och 200 rum och har för närvarande 40 anställda inom hotellet som 

arbetar inom olika avdelningar.  

 

5.1.3 Fristående hotell Charlie  
Detta hotell ligger som ett fristående hotell i Umeå och har ungefär 30 rum som de 

dessutom planerar att utöka. Hotellet har 6 anställda som arbetar med städ eller 

reception. 

 

5.1.4 Fristående hotell Delta   
Detta hotell ligger i Stockholm och har ungefär 30 rum. Hotellet har 7 anställda som 

arbetar inom olika avdelningar på hotellet. 

 

5.1.5 Fristående hotell Echo 
Fristående hotell Echo är ett hotell som ligger i Umeå. För närvarande är de två 

heltidsanställda som driver hotellverksamheten. Under dessa två finns ett antal 

extraanställda som arbetar när det behövs, oftast helger eftersom de flesta är studenter. 

Hotellet har mellan 50 och 100 rum. Hotellet har i övrigt en ägare som inte är 

involverad i hur hotellet bedrivs, det sköts enbart av heltidspersonalen.  
 

 
Tabell 1, Företagspresentation 

Hotell Manager Receptionist 

Kedjehotell Alpha Alpha manager (man) Alpha receptionist (kvinna) 

Kedjehotell Bravo Bravo manager (kvinna) Bravo receptionist (kvinna) 

Fristående hotell Charlie Charlie manager (man) Charlie receptionist 

(kvinna) 

Fristående hotell Delta Delta manager (kvinna) Delta receptionist (man) 

Fristående hotell Echo Echo manager (man) - 
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5.2 Resultat 
 

5.2.1 Service recovery 
Fyra av fem managers förklarar att receptionisterna har befogenhet att lösa klagomål 

som kommer in, utan några särskilda begränsningar, bara det är rimligt och de kan 

motivera sitt beslut. Om det är stora klagomål brukar emellertid receptionisterna ringa 

till sina managers, som då tar hand om det direkt om de är på plats, eller återkommer 

när de kan. Dessa fyra managers föredrar att receptionisterna löser problemen direkt 

på plats, då blir det bättre för gästen som får ett snabbt svar. Endast en manager, Echo 

manager, ser hellre att receptionisterna enbart tar emot klagomålen och för det vidare 

till honom. “I slutändan vill gästen ha kontakt med någon som är ansvarig, gästen vill 

inte prata med någon som bara står i receptionen”, förklarar han. 

 

Alla receptionister förutom den på Delta förklarar i likhet med sina managers att de 

löser små klagomål själva och för stora vidare till sina managers. Delta receptionisten 

menar att han kan lösa vissa saker, men då ändå hör med managern att det är okej, men 

oftast lämnar han bara över det då han inte har ”befogenheter att lösa sådana problem”.    

 

Den vanligaste kompensationen bland de fristående hotellen är avdrag på rumspriset, 

och den vanligaste på kedjehotellen är extra bonuspoäng till gästens medlemskap i 

kedjans lojalitetsprogram eller frukostbiljetter.  

 

Merparten av respondenterna tror att en bra hantering av klagomål gör att gästen 

kommer tillbaka, och även sprider ett gott rykte om hotellet. Om klagomålet däremot 

hanteras dåligt kan det göra att hotellet tappar den gästen, och den kan även sprida en 

negativ word-of-mouth. Både Alpha managern och Delta managern tillägger också 

att en missnöjd gäst berättar det för fler än vad en nöjd gäst gör.  

 

Receptionisterna anser att det som krävs för att hantera ett klagomål på ett bra sätt är 

att de lyssnar noga på vad gästen säger och låter den berätta utförligt, samt att de är 

förstående och försöker lugna ner gästen. Alpha receptionisten förklarar också att det 

krävs erfarenhet, att ”det var svårare när jag började arbeta men går lättare nu”. Echo 

manager och Alpha manager håller med receptionisterna att det krävs att man 

lyssnar, medan Charlie manager anser att det som behövs är att åtgärda problemet.  

Delta manager och Bravo manager menar att det krävs att de pratar om hur 

frontpersonalen ska hantera klagomålen, för att lära dem.  

 

Fem av nio intervjupersoner tror att gästen förväntar sig att den som tar emot 

klagomålet ska lyssna och vara förstående. Samtidigt vill gästen ha uppmärksamhet och 

bli sedd, ”den förväntar sig att man ska ta sig tid till att lyssna på vad de har att säga”, 

menar exempelvis Bravo manager. Två intervjupersoner (manager och receptionist 

på Charlie) tror däremot mer att gästen förväntar sig att få problemet åtgärdat. Delta 

managern tycker att det beror på personen vad den förväntar sig, att vissa klagar bara 

för att uppmärksamma hotellet så att de kan förbättra sig till nästa gång medan andra 

förväntar sig en kompensation. Den nionde och sista respondenten gav inget svar i 

denna fråga. 

 

Klagomålshanteringen är standardiserad över hotellen: samtliga respondenter bemöter 

alla klagande gäster på samma sätt. Alpha manager anpassar dock kompensationen 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

33 

från situation till situation, han har inte bestämt att en viss typ av klagomål ger en viss 

typ av kompensation. 

 

Av tidsaspekten, bemötandet eller resultatet en gäst får vid en klagomålssituation anser 

alla förutom två av receptionisterna och en manager att bemötandet är viktigast. Av de 

tre som skiljer ut sig tror Alpha receptionisten att det viktigaste är att gästens klagomål 

hanteras snabbt, och Delta receptionisten och Alpha managern tycker att resultatet är 

viktigast. Alpha managern utvecklar med att ”man kan vara hur professionell som 

helst i att bemöta gästen, men har man inte åtgärdat problemet spelar det ingen roll”. 

 

”Vi älskar klagomål!”, säger Alpha manager, vilket sammanfattar respondenternas 

inställning till klagomål. Samtliga ser klagomål som en möjlighet att kunna göra den 

missnöjde gästen nöjd samt förbättra problemen inför framtiden. Charlie managers 

åsikt skiljer sig visserligen något från övrigas, han förklarar att han helst av allt skulle 

vilja förebygga misstag helt. Men han ser det ändå som något han kan ta med sig och 

lära sig av.  

 

Emellertid är merparten av intervjupersonerna medvetna om att det finns många 

missnöjda gäster som inte klagar, Bravo receptionisten menar exempelvis att 

människor generellt sett är väldigt fega med att klaga, och sällan säger vad de tycker. 

För att uppmuntra missnöjda gäster att säga till använder alla hotell förutom Charlie sig 

av enkäter (på Alpha skickas de ut via e-post, på Bravo och Delta ligger de på rummen, 

på Echo på receptionsdisken). Charlie gör egentligen inte något alls för att få gästerna 

att klaga. Managern skulle dock gärna se att de gjorde det. Han skulle vilja ha en 

mentometer i form av en ”lustometer” eller ”klagometer” vid receptionen, för att 

gästerna snabbt ska kunna dela med sig så han och medarbetarna får veta om de är 

missnöjda med något. Vidare förklarar samtliga receptionister och Bravo och Echo 

manager att de brukar, i mån av tid, fråga gästerna vid utcheckning hur de haft det på 

hotellet. ”Annars finns det ingen möjlighet till att upptäcka om gästen är missnöjd”, 

som Bravo manager uttrycker det.  

 

I den mån gästenkäterna kommit in sparas och sammanställs de på olika sätt på hotellen, 

för att se om det finns återkommande problem. Om så är fallet ser managers över dessa 

problem och försöker åtgärda dem om det går. Det är bara managers som läser 

enkäterna och lagrar informationen från dem, receptionisterna tar inte del av dem. Det 

framgår inte i alla fall om receptionisterna har tillgång till enkäterna eller inte, men på 

exempelvis hotell Echo förklarar managern att alla får läsa informationen om de vill, 

men att det inte är någon annan än han som gör det. I övrigt har inget av hotellen någon 

databas där de lagrar information om olika gästers klagomålssituationer, förutom att 

receptionisterna på hotell Charlie ibland skriver in händelsen i bokningssystemet, för 

att kunna komma ihåg det till nästa gång den gästen ska komma till hotellet.  Delta 

manager förklarar att det skulle vara bra att ha någon form av databas där det går att 

skriva in klagomålssituationer, men att det samtidigt inte behövs på ett litet hotell som 

Delta.   

 

På hotell Alpha och Bravo mejlar receptionisterna till sina managers om ett klagomål 

kommit in och de har kompenserat gästen själva. Detta för att managers ska veta om 

det och kunna förstå varför kompensationen getts ut. Bravo manager brukar på 

liknande vis mejla ut till alla i receptionen om hon anser att information från 

klagomålssituationer är viktig för alla. Vidare brukar de ibland ta upp och diskutera 
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klagomål på personalmöten, vilket även Alpha gör då och då. Bravo manager säger 

dock på samma gång att det har blivit bortprioriterat att kommunicera ut klagomål på 

grund av tidsbrist.   

 

Generellt över de olika hotellen pratar medarbetarna med varandra om klagomål som 

inträffat, till exempel på lunchrasterna. Det är även det främsta systemet att 

kommunicera klagomål inom de fristående hotellen. Detta för att ventilera med varandra 

och ibland även för att lämna över från de som till exempel arbetar morgonpasset till de 

som arbetar kvällspasset. I likhet med övriga intervjupersoner på de fristående hotellen 

förklarar Delta manager att ”det är lätt att kommunicera olika klagomålssituationer 

inom hotellet eftersom det inte är så många anställda.” 

 

Sex av nio respondenter tror att service recovery paradoxen kan förekomma medan tre 

inte tror det alls. Bravo manager menar exempelvis att ”de gäster som har varit 

missnöjda och fått en kompensation är våra mest trogna gäster”. Alpha manager är av 

motsatt åsikt, han tror inte att det är kompensationen som gör gästen nöjd, ”det hänger 

inte på kompensationen utan på bemötandet, hur man löser situationen, och främst 

uppföljningen i efterhand”. Dessa sex intervjupersoner som upplever att paradoxen kan 

inträffa hos gästerna är emellertid överens om att hotellen inte bör sträva efter att göra 

små misstag ”med flit” för att uppnå denna effekt. De tror inte att det skulle fungera i 

praktiken. Echo manager tror att det skulle vara riskfyllt att arbeta på det sättet då det 

”någon gång antagligen ger bakslag om man möter personer som inte bli nöjda trots 

kompensation”. 

 

5.2.2 Empowerment 
Överlag tycker managers att deras frontpersonal är relativt självständiga, de arbetar 

utifrån rutinlistor men i övrigt har de relativt fria händer och fattar många beslut själva. 

Detta gäller även i klagomålshanteringen. Receptionisterna å andra sidan känner sig 

relativt självständiga i arbetet överlag, men inte i klagomålshanteringen. Uttrycket att de 

”hellre ringer en gång för mycket än en gång för lite” (Alpha receptionist) stämmer 

bra överens på flera av receptionisternas känsla när de får in ett klagomål. 

 

Emellertid skiljer sig vissa hotell från mängden. Frontpersonalen på hotell Charlie 

upplever att det är sällan de behöver ringa managern för att fråga om något. Managern 

ger dem stor frihet och han tycker att de är självgående personer som tar mycket eget 

ansvar, vilket är deras egen förtjänst då han inte direkt har utbildat dem. Bravo 

managerns känsla skiljer sig från andra managers, när hon började som receptionschef 

upplevde hon att frontpersonalen inte alls var självständiga. Hon menar att de oftast 

hänvisade klagomål vidare till cheferna, fastän de hade möjlighet att lösa det på plats. 

Men det har blivit bättre under hennes tid, frontpersonalen tar allt större ansvar. 

Receptionisten menar dock ändå att när det kommer till just klagomål att ”vi kan inte 

göra som vi vill, utan då hänvisar vi oftast till avdelningschefen”. 

 

Bortsett från Echo manager anser samtliga managers att klagomål löses bättre om 

frontpersonalen är självständig, det blir bättre för gästen då klagomålet löses snabbt. 

Exempelvis säger Bravo manager att ”gästen blir mer nöjd om den blir bemött av 

självständig personal som kan lösa problemet på plats istället för att ta det vidare”. 

Vissa av receptionisterna håller med om detta, och exempelvis Delta receptionisten 

som i princip inte löser några klagomål själv önskar att han hade större befogenheter att 
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göra det. Alpha receptionisten tycker å andra sidan inte att ”man bara ska köra på om 

man är osäker, då kan det bli fel i slutändan”. 

 

Vidare anser respondenterna överlag att prestationsförmågan generellt ökar om 

frontpersonalen är självständig. Charlie managern menar till exempel att ju mer en 

medarbetare tar ansvar för sitt eget arbete, desto bättre blir resultatet. Delta manager 

påpekar dock att receptionisterna ibland kan bli ”för fria och arbeta för långsamt 

eftersom de tror att ingen ser på”. Hon tycker att självständighet är bra, men hon anser 

att checklistor är något som också behövs för att frontpersonalen ska utföra 

arbetsuppgifterna korrekt.   

 

Den ökade prestationsförmågan leder enligt flera av intervjupersonerna till en ökad 

trivsel, exempelvis uttrycker Bravo receptionisten att ”man växer som person om man 

känner sig självständig, man känner sig mer säker och trygg med sina arbetsuppgifter 

då”. Echo managern säger å andra sidan att det kan vara så, men att det inte alltid 

behöver vara så. ”Att trivas på en arbetsplats handlar om att tycka om sitt yrke, om 

frontpersonalen inte tycker om sitt yrke och endast arbetar för pengarna så spelar 

självständigheten ingen roll”. Samtliga respondenter är emellertid eniga om att en ökad 

trivsel påverkar servicekvaliteten positivt, att gästerna märker på personalen om de trivs 

på sitt arbete, eller inte.   

 

Både managers och receptionister anser att en självständig frontpersonal underlättar 

managers arbete, som till exempel Alpha manager uttrycker det: ”det gör ju min 

vardag enklare, jag får koncentrera mig på mitt arbete och blir inte störd så mycket, 

plus att gästen får svar när den vill ha svar, och får en lösning snabbt. Charlie 

manager går steget längre i sin åsikt, han tycker att det hade varit besvärligt om han 

inte hade sådan självgående personal. De flesta receptionisterna har liknande åsikter, 

att självständigheten underlättar för managers då de kan fokusera mer på sitt arbete. 

 

Det är olika hur mycket hotellen berättar för frontpersonalen hur det går för företagen 

samt vilka mål och riktlinjer som finns för framtiden. Alla medarbetare på Alpha får 

information om hotellets mål och riktlinjer, till exempel beläggningsprocent, samt viss 

ekonomisk information såsom resultat mot budget. På Bravo har den informationen 

tidigare varit begränsad för frontpersonalen, men eftersom frontpersonalen efterfrågat 

den har det börjat kommuniceras mer. Både managers och receptionister på båda 

hotellen tycker att det är bra att alla får ta del av ekonomi, mål och riktlinjer. 

Exempelvis ser Alpha receptionisten det som en motivationsfaktor.  

 

Av de fristående hotellen är det endast Charlie manager som informerar frontpersonalen 

om hur det går för företaget, men han sätter inte upp några mål de ska arbeta mot. Han 

skulle dock gärna göra det: ”Jag tror att receptionisterna skulle vara mer engagerade 

om de var mer involverade i de gemensamma målen, det är ju svårt att vara engagerade 

om man inte vet”. Delta och Echo kommunicerar varken mål, riktlinjer eller ekonomisk 

information. Delta håller dock på att arbeta fram ett system för detta, eftersom 

managern tycker att det börjar bli viktigt då hotellet just har expanderat och 

personalstyrkan växt. Echo manager uttrycker en åsikt som går emot alla de övriga 

respondenternas i detta avseende, han tycker inte att det är nödvändigt för 

frontpersonalen att känna till hur det går för hotellet eller vilka mål de ska arbeta mot 

framöver.  
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Det är endast hotell Bravo som har utbildningar i klagomålshantering för 

frontpersonalen. Det är en utbildning i service generellt men klagomålshantering är en 

del. De övriga hotellen har mer personalmöten och informella samtal mellan manager 

och frontpersonal där de pratar igenom klagomål som har inträffat och hur de löstes, 

samt hur klagomål ska lösas i fortsättningen. Enligt merparten av både managers och 

receptionister fungerar det relativt bra ändå, alla vet vad de ska göra när ett klagomål 

kommer in. Men Charlie managern tror inte att det räcker som det är nu, han tror att 

hotellet skulle behöva en mer systematisk klagomålshantering för att frontpersonalen 

verkligen ska veta vad de ska göra när ett klagomål kommer in. 

 

De flesta managers menar att bristen på utbildning i klagomålshantering kan leda till att 

det är svårt för receptionisterna att veta om de fattar de bästa besluten, både med 

hänsyn till gästen och till företaget. Det blir främst ”sunt förnuft” som styr i det 

avseendet. Samtliga receptionister anser sig inte direkt tveka på om de fattar de rätta 

besluten, utan de tänker mer att besluten är rätt så länge gästen är nöjd och 

kompensationen inte är alltför stor.  

 

Överlag känner intervjupersonerna inte av någon hierarki inom respektive hotell. Bravo 

manager förklarar att Bravo visserligen har två starka ledare, men det är inget hon 

märker av arbetsmässigt: ”Vi har respekt för varandra men samtidigt känner vi att vi 

kan prata och hjälpa varandra”. Receptionisten menar att det var mer hierarkiskt förut, 

men att de nu börjar få lite mer ansvar för arbetet. ”Nu känner vi oss mer som ett team 

när vi arbetar”. Charlie manager uttrycker att det inte finns någon hierarki men att 

medarbetarna samtidigt inte direkt hjälper varandra mellan avdelningarna. De övriga 

intervjupersonerna känner till skillnad från detta att de arbetar som ett team mellan olika 

avdelningar.   

 

5.2.3 Belöningssystem 
Det varierar hur mycket hotellen använder sig av belöningssystem. Inget av hotellen 

belönar frontpersonalen i samband med att de har hanterat ett klagomål på ett bra sätt, 

men belöningar i övrigt förekommer. Alpha är det hotell som belönar sin personal mest, 

med fokus på ”team building” och social samvaro. Managern sätter in pengar i en 

personalkassa när de uppnått målen för en månad, och en gång om året tar de pengarna 

och gör något roligt för dem. De tillämpar även individuella belöningar i form av 

säljtävlingar. Bravo har också säljtävlingar, men inget belöningssystem utöver det. 

Charlie manager tillämpar spontana belöningar, till exempel kan personalen få ledigt 

då det är klämdagar eller om de ber om ledigt en viss dag. Managern brukar inte alltid 

dra av lönen för de dagarna, särskilt inte om han vet att den medarbetaren har dåligt 

med pengar. På Delta belönas personalen också mer spontant, med exempelvis kick 

offer eller en extra uppskattning när någon har gjort något bra. Echo har olikt de andra 

knappt några belöningar, bara vissa förmåner som till exempel att de extraarbetande 

studenterna får studera under arbetstid, om det är lite att göra och förutsatt att de följer 

sina övriga arbetsuppgifter.  

 

Överlag uttrycker intervjupersonerna en positiv inställning till belöningssystem, de 

motiverar frontpersonalen, ökar deras trivsel och gör deras vardag roligare. Exempelvis 

menar Bravo manager: ”När någon har gjort någonting bra borde den belönas på 

något sätt”.  Flera av receptionisterna önskar att de blev belönade mer, Charlie 

receptionisten tror till exempel att människor blir mer motiverade och glada över sitt 
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arbete om de blir uppskattade, samt att de känner sig viktigare om de får uppskattning 

för goda arbetsprestationer.  

 

Samtidigt menar samtliga managers att belöningssystem även har sina negativa sidor. 

Alpha managern pekar på att tävlingar kan göra att medarbetarna bara fokuserar på 

målet just den månaden och därefter glömmer bort det istället för att ta med sig det de 

lärt sig och fortsätta med det. ”Då har de ju visat att de kan komma upp i den nivån, då 

ska de ju hålla den”. Bravo manager anser att belöningar kan skapa orättvisa mellan 

de i frontpersonalen eftersom heltidsanställda har en större chans att uppnå vissa 

belöningar, till exempel vinna säljtävlingar, än vad extraanställda har. Charlie manager 

har fått höra att han favoriserar vissa med sina spontana belöningar. Detta är något som 

Delta manager tar upp, att inte favorisera någon i gruppen. ”Alla måste känna att de 

gör ett bra jobb, annars kan anställda känna orättvisa.” Till sist anser Echo manager 

att det finns en risk att medarbetarna gör för mycket för att uppnå belöningar och att det 

går ut över deras vanliga arbete. 

 

Receptionisterna ser generellt inget negativt med belöningar, det är endast Charlie 

receptionisten som säger att tävlingar skulle kunna skapa konflikter mellan 

medarbetarna då en konkurrens skulle uppstå om det blev alltför tävlingsinriktat. ”Folk 

skulle då kanske börja arbeta mer för sig själva istället för varandra.”  

 

Merparten av respondenterna anser att icke-ekonomiska belöningar är de bästa. Detta 

för att det inte är pengar som motiverar människor i grunden, det är den sociala och 

arbetsmässiga delen som är de viktigaste. ”Alla människor blir glada av ekonomisk 

belöning men det är minst lika viktigt med icke-ekonomisk eftersom det viktigaste är att 

trivas på sin arbetsplats, inte bara att tjäna pengar”, som Charlie receptionisten 

uttrycker det.     
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel analyserar vi undersökningens empiriska resultat mot teorierna i kapitel 

3. Här görs även jämförelsen mellan de intervjuade kedjehotellen och de fristående 

hotellen samt mellan managers och receptionister. För att underlätta för läsaren följer 

analysen samma upplägg som tidigare kapitel, det vill säga att det delas upp utifrån 

teorierna. Analysen kommer även att ligga till grund för slutsatser och 

rekommendationer som kommer att presenteras i nästa kapitel.   

 
6.1 Service recovery  
 

Den primära frågan att ställa sig i studerandet av klagomålshantering kan tyckas vara 

varför hotell ska använda sig av service recovery. Merparten av respondenterna, både 

managers och receptionister på kedje- respektive fristående hotell, menar att en lyckad 

service recovery troligtvis gör att gästerna kommer och bor på hotellet igen. Vice versa 

tror de att hotellet riskerar att förlora gästerna om de hanterar klagomål på ett dåligt sätt. 

Två av respondenterna tillade även att en bra klagomålshantering kan göra att gästerna 

till och med sprider en positiv word-of-mouth om hotellet, och tvärtom. Respondenterna 

menar i likhet med Hart et al. (1990, s. 148) att service recovery är nödvändigt, då det 

kan vända missnöjda gäster till att vara nöjda och lojala med företaget. Verkligheten är 

sådan att misstag i servicen är oundvikliga. Lojala gäster är viktigt då det är billigare än 

att attrahera nya, plus att de kan sprida ett positivt rykte om hotellet. Baserat på detta 

kan det tyckas att hotellen verkligen borde vara måna om att utföra en bra service 

recovery när klagomål kommer in.  

 

Bland hotellen vi undersökt varierar graden av utpräglade strategier. Flera av dem 

uttrycker svårigheter med strategier för service recovery. På fristående hotell Charlie till 

exempel hanteras klagomål ”djävulskt ostrukturerat”, enligt managern. Han har inte 

gett sin frontpersonal några riktlinjer att gå efter. De andra hotellen har det lite mer 

strukturerat. Generellt över hotellen hanteras små klagomål av frontpersonalen medan 

managers tar hand om större klagomål. Kedjorna brukar kompensera med till exempel 

frukostbiljetter eller annat medans fristående oftast kompenserar med avdrag på 

rumspriset. Detta beror troligen på att kedjorna har fler valmöjligheter vad gäller 

kompensation än vad fristående hotell har, eftersom kedjorna till exempel har 

lojalitetsprogram där bonuspoäng kan generera frinätter, vilket ofta uppskattas bland 

gästerna. Fristående hotell har ofta inget annat än priset att kompensera med, eller så 

tror de att det är den bästa kompensationen. Schoefer & Ennew (2004, s. 83-85) menar 

att det krävs utvecklade strategier för service recovery. Vi kan se att det är väldigt olika 

bland hotellen och att hotellen har svårigheter med att hitta strategier som passar dem, å 

andra sidan kanske de inte prioriterar att hitta strategier.  

 

Utifrån intervjuerna skiljer sig managers svar från receptionisternas när det kommer till 

hur klagomålen hanteras. Vi kan se att klagomål ofta skickas vidare till managers istället 

för att lösas direkt på plats. Teorierna visar att det är viktigt för ledningen att lära ut 

strategier för klagomålshantering till frontpersonalen, eftersom frontpersonalen står för 

65 % av all gästkontakt. Frontpersonalen kan då lösa problemen snabbt istället för att 

skicka det vidare till sina managers. (Hart et al., 1990, s. 149; Robinson Jr et al., 2011, s. 

91).  Eftersom vi ser att det är ovanligt att frontpersonalen löser problemet direkt med 

gästen så är det inte i överensstämmelse med teorierna. Det är svårt att dra en slutsats 
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varför det är såhär, men vi upplever att receptionisterna inte använder förutsättningarna 

som managers ger dem. Samtidigt finner vi att managers själva gärna vill lösa klagomål, 

vilket blir motsägelsefullt. Vi ser ingen mening med att managers ger receptionisterna 

förutsättningar om de inte vill att de ska implementera dem.   

 

Managern på kedjehotell Bravo upplever att receptionisterna har svårt för service 

recovery, hon har försökt ta fram rutinmallar och genom samtal lära dem hur de ska 

göra men många känner sig ändå osäkra. Receptionisten uttrycker dock inte några 

problem, tvärtom låter det som att hon vet hur hon ska hantera klagomål. På kedjehotell 

Alpha verkar däremot klagomålshanteringen fungera relativt bra, då manager och 

receptionist säger ungefär samma saker. Det går alltså inte att se några samband att 

kedjor gör på ett sätt och fristående hotell på ett annat vad gäller att ledningen ska lära 

ut strategier till frontpersonalen. Men det är oroväckande att managers och 

receptionister på fyra av fem hotell har delade meningar om förutsättningarna för 

klagomålshanteringen.  

 

I teoridelen nämnde vi att det intressanta från Schoefer & Ennew’s (2004, s. 83-92) 

studie kunde vara att se om det intervjupersonerna tror är viktigast för gästen av 

bemötande, tid eller resultat har något samband med strategierna för 

klagomålshantering. Alla förutom två av receptionisterna anser att bemötandet är det 

viktigaste när en gäst klagar. Det återspeglas i strategierna i den bemärkelsen att alla 

respondenter säger att det är viktigt att lyssna på gästen och vara förstående. Samtidigt 

är det bara ett av hotellen som faktiskt bedriver en utbildning för frontpersonalen där 

klagomålshantering är en del. I övrigt har ingen av receptionisterna fått lära sig hur de 

ska ta emot klagomål, hur de ska bemöta gästen. Deras managers har bara haft samtal 

med dem, därefter är det ”sunt förnuft” som gäller. Dessutom sker samtalen oftast i 

efterhand, efter att en klagomålssituation inträffat, som en utvärdering på vad som 

hände och hur det löstes. Det kan naturligtvis vara av nytta för framtiden men frågan är 

hur receptionisterna redan från början ska kunna veta hur de ska ge ett gott bemötande? 

Det kan vara svårt att ge ett gott bemötande vid ett klagomål om personen i fråga inte 

vet hur den ska bemöta gästen på rätt sätt.  

 

Hur kommer det sig att managers inte har satt upp riktlinjer för själva bemötandet när de 

anser att det är så pass viktigt? Vi får uppfattningen att managers litar på att 

receptionisterna klarar av det, att de alltid ger ett gott bemötande. Med tanke på att flera 

av receptionisterna säger att det krävs erfarenhet för att ta emot klagomål och att det var 

svårare när de började arbeta kan det tyckas konstigt att de inte får någon introduktion i 

riktlinjer för att bemöta en klagande gäst. Merparten av respondenterna tror att en god 

service recovery leder till att gästerna återkommer, och tvärtom. Men om det krävs en 

tids arbetserfarenhet för frontpersonalen innan de kan ge ett bra bemötande och en bra 

service recovery kan hotellet förlora många gäster under den tiden som frontpersonalen 

använder till att skaffa sig erfarenheten. Chansen att få gästerna att vara lojala skulle 

öka om det gick snabbare för receptionisterna att lära sig hur de ska bemöta klagande 

gäster.  

 

Vid kompensation anpassar Alpha managern den beroende på situation, men han 

bemöter alla klagande gäster med samma grundförståelse. Receptionisten på Alpha ger 

däremot i princip alltid samma kompensation, vilket även receptionisten på kedjehotell 

Bravo gör. De fristående hotellen kompenserar i princip alltid med priset om det 

behövs, som nämnt ovan. Utifrån dessa resultat ställer vi oss frågan om det är positivt 
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eller negativt att utföra en standardiserad service recovery, oavsett gäst? Blir gästerna 

nöjda av det? Weitz et al. (1986, s. 174-191) menar att företagen bör anpassa servicen 

till olika kunder, medan Hartline & Ferrell (1996, s. 52-70) kommer fram till att det inte 

behövs.  

 

På de undersökta hotellen går resultaten i linje med Hartline & Ferrell (1996). Samtliga 

respondenter säger att de hanterar alla klagande gäster på samma sätt, då varje gäst är 

lika viktig. Det kan vara till nackdel för företagen att ha standardiserade kompensationer 

då det tillslut inte finns någon mening med kompensationen. Om frontpersonalen hela 

tiden kompenserar med rumspris så finns risken att de tappar förståelsen för hur viktigt 

klagomål är, och hur viktigt det är att vända gästen till att bli nöjd igen. Det kan vara så 

att frontpersonalens första reaktion vid ett klagomål blir att kompensera med rumspris, 

vilket kan bidra till att de omedvetet inte lyssnar på vad gästen vill. Vissa gäster hade 

kanske hellre velat ha en ordentlig ursäkt och en uppgradering av rummet, därför kan en 

anpassad service vara bra också.  

 

Om en standardiserad eller anpassad service recovery ska användas beror också på 

hotellens syn på vad som är viktigast av tid, bemötande och resultat, som diskuterat 

ovan. Då nästan alla tycker att bemötandet är viktigast, kan det vara värt att fundera 

över om bemötandet ska vara standardiserat eller anpassat. Olika gäster kanske behöver 

olika typ av bemötande? Om det är viktigare än resultatet skulle kompensationen kunna 

vara standardiserad och bemötandet anpassat.  

 

Som nämnt ovan uttrycker samtliga hotell en positiv inställning till klagomål, de vill att 

gästerna ska säga till om det är något. De är samtidigt medvetna om att många 

missnöjda gäster håller tyst om det, vilket Schoefer & Ennew (2004, s. 84-85) tar upp. 

Trots det varierar det hur aktivt de försöker uppmuntra klagomål, alla förutom 

fristående hotell Charlie använder sig av enkäter (på Alpha skickas de ut via e-post, på 

Bravo, och Delta ligger de på rummen, på Echo på receptionsdisken), medan Charlie 

egentligen inte gör något alls för att få gästerna att klaga. Alpha, Bravo, Delta och Echo 

säger dessutom att det inte är så många som fyller i enkäterna. 

 

Om hotellen nu tycker att klagomål är så bra, varför gör de inte mer för att få in dem? 

Enkäter kan visserligen tyckas vara enkelt att fylla i, men gästerna kanske även behöver 

bli uppmuntrade att fylla i dem. Enligt både Schoefer & Ennew (2004, s. 84-85) samt 

Tax & Brown (1998, s. 77-79) finns mycket att göra på den fronten, bland annat 

poängterar forskarna att det ska vara enkelt för gästerna att klaga, och att företagen kan 

träna gästerna genom att förklara för dem hur de ska göra. Generellt är svaren från 

hotellen inte alls i likhet med teorin. Vi tror att detta kan bero på att de inte prioriterar 

att välkomna klagomål, fastän samtliga poängterar att klagomål är oerhört viktigt. Echo 

manager uttrycker sig om att han har förståelse för att ingen vill fylla i enkäten, men 

ändå görs inget åt saken. Detta är ett exempel på en medvetenhet om att det behöver ske 

förändringar för detta. Trots denna medvetenhet händer ändå inget. 

 

Managers, både på fristående och kedjehotell, använder samma metod när de sparar 

information från tidigare klagomålssituationer. Det skiljer sig däremot mellan 

receptionister mellan de olika hotelltyperna samt överlag mellan managers och 

receptionister. Samtliga managers, på hotellen som har enkäter, sparar dem som kommit 

in och sammanställer dem då och då för att se om det finns återkommande klagomål. 

Om det finns möjlighet åtgärdar de dessa problem. Det kan dock vara svårt att bedöma 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

41 

hur många som måste klaga innan beslutet att göra något åt problemet tas. Enligt Tax & 

Brown’s (1998, s. 83-87) rekommendationer för företags interna processer i service 

recovery är ett viktigt steg att spara information från tidigare klagomålssituationer och 

kommunicera ut den till medarbetarna för att lära sig för fortsättningen och göra rätt 

från början nästa gång. Informationen ska även användas för att göra förändringar som 

förbättrar servicen i sin helhet. 

 

Utifrån detta ser vi att managers sparar information, men inte att det kommuniceras ut 

till frontpersonal på ett effektivt sätt. Bravo manager säger att hon försöker mejla ut 

information om hon anser att den är viktig för alla, men det blir ofta bortprioriterat på 

grund av tidsbrist. Men vi tror att det skulle kunna spara tid i slutändan. Om 

frontpersonalen får veta alla problem och kommer med förslag till förbättringar skulle 

vissa problem förebyggas och således generera fler nöjda gäster. Det skulle kunna 

betyda färre klagomål att hantera och dokumentera, vilket i slutändan alltså skulle 

kunna spara både kostnader för kompensation och tid för att dokumentera.  

 

Receptionisterna på kedjehotellen dokumenterar enbart klagomålssituationer genom att 

mejla managers om de löst problemet själva. De tar inte del av gästenkäterna, och det 

framgår inte direkt om de har möjlighet till det eller inte, förutom på fristående hotell 

Echo. Där får de läsa dem om de vill, men managern menar att ingen förutom han gör 

det eller har något intresse av det. Hur han vet att det intresset inte finns kan 

ifrågasättas. Det kan vara så att receptionisterna inte ens vet om att de har möjligheten 

att läsa enkäterna. På samtliga hotell brukar emellertid receptionisterna prata med 

varandra om problem som uppstått. Vi ställer oss dock tveksamma till hur mycket nytta 

det gör, då receptionisterna inte gör något med den informationen. Det kan kanske vara 

skönt för dem att reflektera och diskutera med någon annan, men om det inte är i syfte 

att dra lärdom för framtiden framstår det mer som skvaller.  

 

I verkligheten har merparten av hotellen samma uppfattning angående service recovery 

paradoxen, som innebär att gäster kan bli mer nöjda efter en service recovery än vad de 

hade blivit om problemet aldrig hade inträffat. Sex av nio respondenter tror att 

paradoxen kan förekomma medan tre inte tror det (blandat managers, receptionister och 

blandade hotellkategorier). Även om dessa sex intervjupersoner upplever att paradoxen 

kan inträffa hos gästerna är de överens om att hotellen inte bör sträva efter att göra små 

misstag ”med flit” för att uppnå denna effekt. Maxham & Netemeyer (2002, s. 59) 

menar att paradoxen förekommer, medan Boshoff (1997, s. 124) säger tvärtom. 

Merparten tror inte att paradoxen skulle fungera i praktiken, därmed stärks teorin att den 

kan inträffa men förkastas i avseendet att rekommendera den för hotellen.   

 

6.2 Empowerment 
 

Managers på kedje- och fristående hotellen uttrycker liknande uppfattningar i nivån av 

empowerment på deras hotell, medan det finns märkbara skillnader mellan vad de säger 

och vad receptionisterna säger. Managers anser att frontpersonalen är väldigt 

självständiga, de arbetar visserligen utifrån rutinlistor men i övrigt har de relativt fria 

händer och fattar många egna beslut. Detta gäller även för klagomålshanteringen. 

Receptionisterna å andra sidan känner sig relativt självständiga i arbetet överlag, men 

inte i klagomålshanteringen. Uttrycket att de ”hellre ringer en gång för mycket än en 

gång för lite” (Alpha receptionist) stämmer bra överens på flera av receptionisternas 

känsla när de får in ett klagomål. Hur kommer det sig att det skiljer sig? Det kan vara så 
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att managers uttrycker sig mer som de vill att det ska vara än hur det egentligen är. Det 

kan även vara så att de faktiskt ger receptionisterna förutsättningarna för att vara 

självständiga, även i klagomålshantering, men att receptionisterna inte utnyttjar 

förutsättningarna. Managers kanske inte heller är tillräckligt tydliga i att frontpersonalen 

får och bör vara självständiga.  

 

Merparten av både managers och receptionister menar att arbetsprestationen överlag och 

i klagomålshanteringen utförs på ett bättre sätt om frontpersonalen är självständiga, 

vilket även teorin förespråkar (Lin, 2010, s. 891-910). Trots detta ser verkligheten ut 

som beskrivet i föregående stycke. Intressant att lyfta fram här är fristående hotell Delta, 

där både managern och receptionisten menar att ett klagomål hanteras bättre om det 

görs direkt av receptionisten, och managern menar att receptionisterna ska känna att de 

har fria händer att göra det. Men ändå löser receptionisten endast de minsta problemen 

själv (och då stämmer han även av med en manager att det är okej) annars lämnar han 

alltid det vidare. Det blir motsägelsefullt, vem är det som gör ”fel”? Tror managern att 

hon har lärt ut vilka befogenheter receptionisterna har, och att det inte har gått fram, 

eller är det så att hon faktiskt inte har gett frontpersonalen några befogenheter? 

 

Två managers och tre receptionister menar att självständigheten kan påverka trivseln på 

arbetsplatsen, medan två managers och en receptionist inte riktigt svarar på den frågan. 

Den sista managern säger att det kan vara så men att det inte är säkert. Här finns inga 

tydliga likheter eller skillnader mellan hotelltyperna. De små skillnader vi kan se är 

mellan de managers och de receptionister som tycker att självständigheten ger ökad 

trivsel. Receptionisterna kopplar det mer till det personliga, Alpha receptionisten menar 

till exempel att hon känner sig säkrare i sina arbetsuppgifter, Bravo receptionisten att 

hon växer som människa och Charlie receptionisten att hon känner sig lugn och inte 

styrd. Båda managers framför mer arbetsmässiga faktorer, att självständighet ger ökad 

trivsel eftersom det innebär att medarbetarna är mer delaktiga och får vara med och 

påverka. Tankarna kring självständighet liknar de som Hocutt & Stone (1998, s. 119-

122) tar upp, att självständigheten påverkar trivseln. Men utifrån detta är det märkligt att 

frontpersonalen inte är mer självständiga. Om de, som managers säger, har 

förutsättningarna för att vara självständiga borde de ta den chansen och på så sätt trivas 

bättre.  

 

Samtliga intervjupersoner menar vidare att trivseln även påverkar servicen överlag, 

vilket kan tyckas vara självklart. De menar att en person som tycker om sitt arbete oftast 

är gladare och trevligare mot gästerna jämfört med en som vantrivs. Schneider & 

Bowen (1993, s. 41-51) menar i likhet med intervjupersonerna att trivseln påverkar 

servicen positivt, alltså stärkt denna teori av samtliga. 

 

Precis som i service recovery krävs strategier för att implementera empowerment i en 

organisation. Enligt Randolph (1995, s. 21-22), finns det tre viktiga steg för detta. Det 

första är att dela information om hur det går för företaget med alla medarbetare, för att 

de ska få veta om deras arbete lönar sig och gör skillnad. Det andra är att ledningen 

måste sätta upp mål och riktlinjer för att visa frontpersonalen vad de ska arbeta efter. 

Här skiljer det sig väsentligt mellan kedje- och fristående hotell. Kedjehotellen styrker 

teorin medan de fristående hotellen inte verkar ha tänkt i de banorna. 

 

Kedjehotell Alpha delar kontinuerligt med sig av ekonomisk information, mål och 

riktlinjer till frontpersonalen. På Bravo har det tidigare varit dåligt med det men efter att 
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receptionisterna efterfrågat det har det blivit bättre. På de fristående hotellen är det 

endast Charlie manager som informerar frontpersonalen om hur det går för företaget, 

men han sätter inte upp några mål de ska arbeta mot. Delta manager visar ingen sådan 

information, men hon skulle vilja göra det. Anmärkningsvärt nog vill hon involvera 

frontpersonalen mer ”eftersom personalstyrkan har blivit större är det viktigt att alla 

arbetar efter samma mål och riktlinjer”. Frågan är varför hon har det tänket först nu? 

Varför skulle det inte vara viktigt att arbeta efter gemensamma mål på ett litet hotell? 

Det borde vara lika viktigt oavsett hotellstorlek. De generella skillnaderna vi kan se 

mellan kedje- och fristående hotell är att kedjehotellen delar med sig mer av ekonomisk 

information samt sätter upp mer mål och riktlinjer som frontpersonalen ska arbeta mot. 

De fristående hotellen kommunicerar för tillfället inte ut några mål överhuvudtaget. 

Detta kan göra att frontpersonalen på kedjehotellen är mer motiverade och har en bättre 

förståelse för betydelsen av deras eget arbete än vad receptionisterna på de fristående 

hotellen har.   

 

Angående delning av företagsinformation tycker managers och receptionister likadant 

på hotell Alpha, Charlie och Delta. De vill alla att ekonomisk information och mål ska 

finnas tillgängligt, då det bland annat ger ett större engagemang och fungerar som en 

motivationsfaktor. Det är värt att föra en diskussion kring hotell Bravos tänk inom detta 

område, då receptionisterna var tvungna att fråga efter informationen för att få ta del av 

den. Managern har märkt av denna efterfrågan samt uttrycker att det är bra för 

frontpersonalen att veta vad de arbetar mot. Trots det är det ännu en pågående process 

att börja dela med sig mer av denna typ av information. Ska det verkligen krävas att 

frontpersonalen ber om det för att det ska ske? Vi anser att det är brist på ledarskap när 

inte managers delar med sig av information och att det går så långt att frontpersonalen 

efterfrågar det.  

 

Echo managerns åsikter om detta är också värda att nämna. Det är bara han själv som 

har tillgång till företagsinformation och han har aldrig märkt något intresse från någon 

annan att få se denna information, och han menar vidare att det inte är viktigt för 

frontpersonalen. Här kan han ju dock ha fel, hur kan han veta att ingen vill se 

informationen? De kanske inte vågar fråga efter den, alla är inte bekväma i att 

ifrågasätta rutiner, eller så har de inte tänkt att det skulle kunna vara möjligt. Och hur 

kan han bestämma att det inte är viktigt för dem, då teorin säger att det är viktigt? 

Dessutom lägger Echo manager till att ”frontpersonalen inte alltid har de kunskaperna 

som krävs för att analysera ekonomiska siffror och att det inte heller är någonting som 

de behöver kunna, utan det är upp till ledningen”. Eftersom flera extraanställda är 

studenter, finns möjligheten att de studerar ekonomi och därmed skulle ha lätt för att 

analysera och förstå siffror. Det skulle troligtvis vara bra även för service recoveryn om 

de kände till företagets ekonomi, det skulle då kunna skapa mer förståelse för vad det 

innebär att ge ut 200 kronor i kompensation.  

 

Merparten av respondenterna menar att de inte upplever någon hierarki inom hotellet, 

vilket då alltså får anses vara bra för nivån av empowerment. Detta svar är i likhet med 

Randolph’s (1995, s. 27-31) sista steg, som innebär att reducera hierarkin och istället 

skapa team, detta för att team presterar bättre än individen själv. Vi anser i likhet med 

Randolph att det är bra att reducera hierarkin, eller till och med avskaffa den om den 

finns. 
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Hotell Bravo har en utbildning för medarbetarna där klagomålshantering är en del, men 

i övrigt har inget av hotellen någon utbildning för frontpersonalen. Bravo har även en 

utbildning som heter ”konsten att hantera besvärliga människor”, men ingen av 

receptionisterna har gått den. Bravo managern förklarar att det är för att den inte är 

obligatorisk. Det kan tyckas att den kanske borde vara det eftersom hotellet vill förbättra 

sin klagomålshantering. Detta talar emot Hocutt & Stones’s (1998, s. 119-122) teori om 

att det är viktigt att ha utbildning för frontpersonalen för att självständigheten ska öka. 

Visserligen är det bra att Bravo har utbildningen en gång i månaden, men att resterande 

hotell inte bedriver någon utbildning kan tyckas konstigt. Vi tror i likhet med Hocutt & 

Stone (1998, s. 119-122) att utbildning borde finnas, och att det är något som gör 

frontpersonalen mer självständiga. Just nu är det mer som att hotellen förlitar sig på att 

frontpersonalen får lära sig genom erfarenhet, vilket inte alltid behöver vara den rätta 

vägen. Att endast förlita sig på erfarenhet kan vara till nackdel, både för personen, men 

också för företaget.  

 

Vidare visar studien av Hocutt & Stone (1998, s. 129) att kontinuerlig utbildning ökar 

frontpersonalens trivsel på arbetsplatsen. Utbildning och självständighet gör att service 

recoveryn blir som mest effektiv eftersom frontpersonalen är utbildade att lösa problem 

och känner sig självständiga i att göra det. I och med detta ökar även 

kundtillfredsställelsen då problemet löses snabbare. Med tanke på detta är det konstigt 

att fyra av fem hotell inte bedriver någon utbildning utan endast pratar igenom hur 

klagomålshanteringen ska gå till, eller så gör de ingenting alls. Här finns inga samband 

eller skillnader mellan kedje- och fristående hotell. Eftersom frontpersonalen inte får 

någon utbildning och graden av tydliga strategier för klagomålshantering varierar, kan 

det vara svårt för dem att veta hur de ska hantera klagomål. Echo manager uttrycker att 

han gärna skulle se att frontpersonalen fick utbildning i konflikthantering och någon 

form av ledarskapsutbildning, för att de då skulle förstå människor bättre och hur de bör 

interagera med dem, men han ger dem ingen utbildning. Det är därmed ett bra exempel 

på en manager som inte skapar förutsättningar för frontpersonalen.  

 

Generellt över hotellen säger managers att de är medvetna om att det kan vara svårt för 

frontpersonalen att veta om de fattar de bästa besluten, och att det främst är ”sunt 

förnuft” som styr. Samtliga receptionister menar att bara gästen är nöjd så känner de att 

de fattat rätt beslut. Alpha receptionisten förklarar att hon ibland tycker att det är svårt, 

men att hon vet att det är rätt om gästen är nöjd och hon har hållit kompensationen inom 

reglernas ramar. Ettorre (1997, s. 11-12) menar att om frontpersonalen får arbeta 

självständigt kan det vara svårt för dem att veta om de fattar de bästa besluten, både 

med hänsyn till företaget och till gästerna. Samtidigt menar Ettorre att de bästa besluten 

oftast fattas om frontpersonalen förstår organisationen och dess mål. Att göra en gäst 

nöjd är en självklarhet för en person som arbetar på ett hotell. Men vi ifrågasätter om 

gästen verkligen blir nöjd då frontpersonalen ofta kan vara osäkra i 

klagomålssituationer, eftersom de inte får någon utbildning i hur de bör hantera 

klagomål, och generellt inte känner till företagets mål och riktlinjer.  

 

Ingen av intervjupersonerna tar upp om självständighet hos frontpersonalen gör att 

ledningen utvecklar sin kompetens. Vi kan alltså inte se något samband med Hyman & 

Cunningham’s (1998, s. 92) studie om att empowerment gör att ledningen ökar sin 

kompetens att leda och utbilda, vilket i det långa loppet gör företaget mer lönsamt. Å 

andra sidan menar samtliga att det underlättar managers arbete, då de kan fokusera mer 

på sitt arbete och inte behöva bli störda hela tiden. Alpha managern tillägger till 
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exempel också att självständigheten gör att gästen får ett snabbt svar och en snabb 

lösning. Även om intervjusvaren inte överensstämmer med teorin så anser vi ändå att 

det finns andra vägar för att bli lönsamma. Vi tror i likhet med intervjupersonerna att 

självständigheten underlättar managers arbete, vilket i långa loppet skulle kunna göra 

hotellen mer lönsamma.  

 

Vi kan se att managers förespråkar självständighet, både vad gäller arbetsprestation, 

klagomålshantering samt för att underlätta deras eget arbete. Ändå lyckas de inte hela 

vägen med att låta frontpersonalen vara självständiga. Ett grundläggande fel kan vara att 

managers inte delar med sig tillräckligt av information om hur det går för företaget samt 

dess mål. Vi anser emellertid ändå att managers ger de förutsättningar som behövs, 

genom att de sätter upp regler för hur mycket kompensation som får ges. Till exempel 

förklarar Bravo managern att frontpersonalen får ge den kompensation de anser är 

nödvändig i situationen, bara de motiverar beslutet. Alpha managern ger också fria 

händer och anser att de är bättre att ge ut för mycket och få en nöjd gäst än att gästen 

inte kommer tillbaka. Men receptionisterna tar ändå inte alltid åt sig av 

förutsättningarna utan skickar klagomålen vidare, troligen av rädsla att göra fel och/eller 

för att de inte kan motivera sitt beslut tillräckligt.  

 

6.3 Belöningssystem 
 

Inget av hotellen använder sig av belöningar i samband med klagomålshantering. 

Teorier om belöningssystem visar att ekonomiska belöningar kan fungera och motivera 

anställda att arbeta för att uppfylla mål om de används på rätt sätt (Pfau & Kay, 2002, s. 

8). Vidare menar Michel et al., (2009, s. 266) att ledningen kan uppmuntra 

frontpersonalen att lösa problem om de får en belöning när de har utfört en bra service 

recovery och gjort en gäst nöjd. Vi tror att utebliven belöning vid service recovery kan 

leda till att frontpersonalen inte förstår syftet med service recoveryn. Då frontpersonalen 

inte får någon extra uppskattning för att ha hanterat ett klagomål bra kanske de inte ser 

service recovery som något viktigt. Det är samtidigt svårt att mäta prestationer i en 

service recovery-situation, vilket kan förklara varför hotellen inte har belöningar i dessa 

sammanhang. Vidare bör vi även ta hänsyn till kostnadsaspekten, det kostar alltid 

hotellen att använda sig av belöningssystem, men då måste de samtidigt fundera över 

om det istället kan gynna dem långsiktigt.  

 

Flera av hotellen använder sig däremot av belöningssystem mer generellt. Alpha 

tillämpar till exempel systematiska belöningar med pengar till personalkassan varje 

månad om de uppfyller uppsatta mål. De har även många säljtävlingar. Bravo har också 

säljtävlingar ibland, därmed skiljer kedjehotell sig från fristående eftersom de fristående 

hotellen inte alls tillämpar säljtävlingar. I övrigt ser vi inga märkbara likheter eller 

skillnader mellan kedje- och fristående hotellen vad gäller belöning. Baserat på detta 

tror vi att belöningssystem till stor del beror på vilken ledarskapsfilosofi som managers 

har och vad de prioriterar. 

 

Samtliga intervjupersoner tycker att icke-ekonomiska belöningar är bra för anställda, de 

uttrycker samma sak vad gäller detta. Managers anser att icke-ekonomiska belöningar är 

bra för frontpersonalen då de borde bli belönade när de gör ett bra arbete, vilket gör dem 

gladare och mer motiverade. Merparten av receptionisterna instämmer och tycker också 

att belöningar gör dem mer motiverade. Intervjupersonernas svar är i likhet med Kuuvas 

(2006, s. 508) teori om att icke-ekonomiska belöningar kan påverka anställdas 
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arbetsprestation positivt. Belöningar kan även öka trivseln om de är rättvisa 

(Palaiologos et al., 2011, s. 835-836). På hotell Alpha har de redan många belöningar, 

men Alpha receptionisten har trots detta en önskan om att det skulle finnas fler 

belöningar. Kan det vara så att om hotellen implementerar belöningar, så vill 

frontpersonalen bara ha fler belöningar? Vi anser att hotellen inte bara ska tillämpa 

belöningar bara för att teorin visar på att det kan gynna hotellet. För att ha en effektiv 

belöning så anser vi att det ska finnas ett syfte med belöningen, att den ska vara 

sammankopplad till företagets mål eller riktlinjer. Samtidigt ska en belöning kännas 

speciell, finns det för många belöningar kanske de inte fångar frontpersonalens intresse 

till slut.  

 

Hotellen anser att belöningar är bra och att de vill använda sig mer dem, men de gör det 

ändå inte. Varför? Bravo manager förklarar att hon har försökt utveckla ett system men 

inte hunnit med det på grund av tidsbrist. Men skulle hon ta sig tiden kanske det skulle 

spara tid i längden då frontpersonalen kanske börjar arbeta mer effektivt tack vare en 

högre arbetsprestation. Receptionisterna uttrycker även en önskan om mer belöningar, 

och enligt teorin har rätt belöningssystem många fördelar (Pfau & Kay, 2002, s. 8; 

Kuuvas, 2006, s. 508). Detta tyder på att managers underskattar betydelsen av 

belöningar, men som sagt så måste belöningarna ha något syfte samt att de inte kommer 

alltför ofta. 

 

Managers på kedjehotellen menar att säljtävlingar kan skapa orättvisa då alla inte har 

samma chans att vinna, eftersom de arbetar olika tider och olika mycket. Det kan även 

sätta för stor press på personalen, då de kan få för mycket att göra. Receptionisterna på 

kedjehotellen säger dock tvärtom, de ser inget negativt med säljtävlingar, förutom att 

Alpha receptionisten tar upp att det kan orsaka en viss stress då de inte skulle hinna 

utföra tävlingen om det exempelvis skulle vara är kö i receptionen. Men hon anser inte 

att belöningar kan få negativa konsekvenser för att receptionisterna arbetar olika tider 

och inte har samma chans, det är inget som skulle skapa negativ konkurrens dem 

sinsemellan. Utifrån detta går det dock inte att varken bekräfta eller förkasta Whitaker’s 

(2010) teori att det ska vara möjligt för alla i organisationen, oavsett position, att uppnå 

belöningarna. 

 

Vi kan se att managers är medvetna om att belöningssystem kan bidra till en orättvisa 

inom hotellet. Gardner (1999, s. 101-102) menar i likhet med managers att 

belöningssystem kan bidra till orättvisa. Detta kan vara en bidragande faktor till varför 

managers inte implementerar mer belöningssystem. Ekonomiska, prestationsbaserade 

belöningar kan skapa orättvisor mellan medarbetarna och kan göra att individen arbetar 

för sin egen vinning istället för att tänka på teamets bästa. Vi anser att de är bra att 

managers är medvetna om detta, men samtidigt tycker vi inte att de bör bli avskräckta 

av att implementera belöningssystem. Som tidigare nämnt så finns det också positiva 

sidor med belöningar. Managers kan undvika att skapa orättvisa mellan personalen om 

de utformar belöningarna på rätt sätt. Det är därför av vikt att managers lägger ner tid på 

att utforma rätt belöningar, som framförallt gynnar företaget, men också stärker 

frontpersonalen, både som team men också som individer.  

 

De fristående hotellen har som bekant inga säljtävlingar utan menar istället att de 

negativa konsekvenserna av belöningssystem kan vara att någon favoriseras, vilket inte 

ska hända eftersom att alla ska känna att de gör ett bra arbete. På Charlie kan de 

spontana belöningarna ibland göra att medarbetarna känner sig orättvist behandlade, om 
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bara vissa får behålla lönen för en ledig dag till exempel. Managern borde därför se över 

om han ska införa ett konsekvent system istället. Det är inte konstigt att personalen 

tycker att det är orättvist om de inte blir lika behandlade. 

 

Merparten av respondenterna, både managers och receptionister, anser att ekonomisk 

belöning kan vara bra men att icke-ekonomiskt i grunden är bättre. Pengar fungerar inte 

som en motivationsfaktor utan det är det sociala som är viktigt. Det är endast två 

receptionister som tycker att ekonomiska belöningar är bra. Delta receptionisten säger 

att det skulle behövas mer ekonomiska belöningar, men att det ändå inte är avgörande 

för att motivera anställda. Charlie receptionisten menar att alla blir glada av ekonomiska 

belöningar men att icke-ekonomiska belöningar är minst lika viktiga. I teoridelen tog vi 

upp vilket belöningssystem, ekonomiskt eller icke-ekonomiskt som är bäst, där 

Whitaker (2010) föreslår att företagen kan kombinera dessa två istället för att välja ett. 

Det optimala scenariot att kombinera dessa två på ett effektivt sätt. Utifrån svaren ser vi 

dock att hotell främst bör lägga fokus på de icke-ekonomiska belöningarna. Detta kan 

även vara ett svar på varför hotell inte har ekonomiska belöningar, men vi anser ändå i 

likhet med Whitaker (2010) att både ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar bör 

kombineras för att uppnå bästa resultat. Även om de flesta av respondenterna föredrar 

icke-ekonomiska belöningar tar de även upp fördelar med ekonomiska belöningar. 

Utifrån det och med stöd av teorin tror vi på en kombination. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 
Här redogörs för författarnas slutsatser av studien samt rekommendationer för hotell 

vad gäller klagomålshantering. Vi presenterar även förslag till vidare forskning, vad vi 

ser saknas inom ämnet.   

 
7.1 Slutsatser 
 

Studien syftar till att ur ett företagsperspektiv få förståelse för om hotellföretag har 

strategier för klagomålshantering, och i så fall hur samspelet mellan managers och 

frontpersonal ser ut. 

 

”Vi älskar klagomål!” – Alpha manager. Detta summerar samtliga undersökta hotells 

grundsyn på klagomål. Hotellen ser klagomål som en möjlighet att göra den missnöjde 

gästen nöjd och för att förbättra sig för framtiden. Trots det får vi en splittrad bild av 

hotellens klagomålshantering: de vill gärna hantera klagomål väl och gör mer eller 

mindre stora ansträngningar för att klara den utmaningen, men ändå verkar det inte 

alltid räcka ända fram, hotellen gör det inte tillräckligt effektivt. Strategier finns i 

varierande utsträckning och fungerar ibland, ibland inte. Generellt sett ser vi inte några 

väl utvecklade strategier för klagomålshantering. 

 

Belöningssystem skulle kunna vara ett sätt för att effektivisera klagomålshanteringen. 

Samtliga anser att belöningssystem är bra för anställda, men ändå belönas de inte när de 

hanterar ett klagomål bra. Vi ser att frontpersonalen inte får tillräcklig uppskattning när 

de hanterar ett klagomål. Att känna uppskattning för att ha gjort något bra skulle kanske, 

i framtiden, bidra till att frontpersonalen blev mer motiverade till att lösa klagomål. Som 

det är nu kanske de inte ser någon vinning i att lösa dem, om de ändå inte får någon 

uppskattning för det. Hade frontpersonalen fått mer uppskattning för att lösa problem 

hade förmodligen det varit till fördel för alla tre parter (gäst, manager och 

frontpersonal). Detta eftersom gästen hade blivit nöjd, managern inte hade behövt lägga 

sina egna arbetsuppgifter åt sidan samtidigt som frontpersonalen kunnat känna sig 

motiverade, duktiga och uppskattade för att ha löst klagomålet direkt med gästen.  

 

Managers lever i en värld där receptionisterna är självständiga och har befogenhet att 

kompensera gästerna, samtidigt som receptionisterna känner att de måste fråga 

managers så fort det är något större klagomål. Oftast löser frontpersonalen mindre 

klagomål medan större klagomål vidarebefordras till managers, men vi kan se att de 

flesta problem löses av managers. Varför? Är det för att anställda är rädda för att göra 

fel eller är det managers som hindrar anställda från att själva kliva fram och ta ansvar? 

Svaret på denna fråga är otroligt svårt att veta, och förmodligen skiljer det sig beroende 

på vilket hotell vi ser till. Vi ser att det brister någonstans på vägen, men det är inte helt 

klart vart det brister. Vår uppfattning utifrån denna studie är att förutsättningarna finns 

för frontpersonalen. Utifrån intervjuerna med managers har vi fått en bild av att 

frontpersonalen haft möjligheten att lösa klagomål på plats framför gästen, men ändå 

skickas det vidare till managers. Majoriteten av alla managers menar att frontpersonalen 

själva får kompensera gästen och att de utifrån sunt förnuft ska ge denna kompensation. 

Eftersom klagomålen oftast skickas vidare ser vi att frontpersonalen inte tar åt sig av 

dess förutsättningar. Vi anser därför att problemet ligger i att frontpersonalen inte tar åt 

sig av förutsättningarna som manager ger till anställda.  
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Vi ser trots denna kritik mot frontpersonalen att managers också har ett ansvar. Som 

tidigare nämnt ser vi tyvärr inte utvecklade strategier för klagomålshantering. Det är 

också managers ansvar att förbättra eller utveckla strategier för klagomålshantering, 

men också att få anställda att ta åt sig av förutsättningarna och få dem att vilja lösa 

klagomålen. Vi vill därför understryka att båda parter (frontpersonal och managers) bör 

hållas ansvariga för klagomålshanteringen.  

 

7.2 Rekommendationer för hotell 
 

Vi anser vi att klagomålshantering bör ses som en långsiktig process som är under 

ständig utveckling, detta för att företaget ska utvecklas och förbättra sig kontinuerligt. I 

dessa rekommendationer kommer vi inte särskilja fristående hotell från kedjehotell 

eftersom de rekommendationer som ges är en sammanställning utifrån samtliga hotell.  

 

Först och främst vill vi att alla inom organisationen är delaktiga till förbättringen av 

klagomålshanteringen och hur den bör skötas, något som vi ser en avsaknad på inom 

merparten av hotellen. Om managers utvecklar strategier för klagomålshantering 

innebär det inte automatiskt att det fungerar i praktiken. Det krävs också att 

frontpersonalen implementerar dessa. När managers väl implementerar strategier måste 

frontpersonalen visa att de förstår dessa, och om de inte förstår hur de bör agera i 

klagomålssituationer eller om det är något de inte accepterar så måste de våga fråga. Ur 

intervjuerna ser vi att det inte alltid är självklart vad receptionisterna får och inte får 

göra i klagomålssituationer. Vi vill därför att länken mellan frontpersonal och managers 

stärks, antingen genom att managers utvecklar tydliga strategier eller att frontpersonalen 

tar åt sig av de förutsättningar som redan finns.  

 

Det finns också inom de valda hotellen en avsaknad av utbildning för frontpersonalen. 

Utifrån teorin har vi sett att utbildning för frontpersonalen är viktig för att de ska kunna 

hantera klagomål och leverera en god service gentemot gästen. Då frontpersonalen till 

stor del löser klagomål utifrån erfarenheter så tror vi att utbildning skulle gynna både 

dem och hotellet. Vi vill därför rekommendera de hotell som inte bedriver någon typ av 

utbildning att på något sätt försöka lära frontpersonalen hur klagomål kan hanteras.  

 

Utifrån intervjuerna har vi även sett en efterfrågan från frontpersonalen vad gäller 

belöningssystem. Vi vill därför rekommendera hotellen att använda sig av det. Viktigt 

att tänka på är att det inte endast behöver handla om ekonomiska belöningar, 

frontpersonalen har även visat att icke-ekonomiska belöningar är minst lika viktiga för 

dem. Belöningar i samband med klagomål är också något som vi vill lyfta fram och visa 

på varför det är viktigt. Inom hotellen så brukar frontpersonalen inte belönas om de har 

hanterat ett klagomål på ett bra sätt. Som vi tidigare nämnt så har vi sett att 

frontpersonalen tror sig kunna bli mer motiverade av att lösa klagomål om de får någon 

uppskattning för det. Vi vill utifrån detta rekommendera hotellen att visa sin 

uppskattning mot de i frontpersonalen som löser klagomål på ett sätt som gynnar både 

gästen och hotellet. Hotellen kan exempelvis ha ”månadens servicehjälte” för någon 

person som har löst ett klagomål eller något problem på ett bra sätt. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Efter att ha genomfört denna studie har vi kommit fram till att det skulle vara intressant 

att göra en studie över hur stor andel av gästerna som upplevt en klagomålssituation och 

fått en service recovery som återkommer till hotellet, samt varför/varför inte. Det skulle 

även vara intressant att, om hotellen skulle implementera de rekommendationer vi ger i 

denna studie, se vad de ger för effekter för gästerna. På dessa sätt skulle det alltså vara 

av vikt att studera klagomålshanteringen ur ett kundperspektiv efter att företaget har 

implementerat rekommendationerna. På samma sätt vore det av intresse att studera hur 

managers och receptionister påverkas om hotellen tillämpar dessa rekommendationer. 

 

Vidare har denna studie öppnat vårt intresse för belöningssystem. Utifrån egna 

erfarenheter används inte belöningssystem i särskilt stor utsträckning på hotellen idag 

men det finns mycket teorier inom ämnet, därför skulle det vara intressant att studera 

vidare hur belöningar kan påverka klagomålshanteringen i praktiken. 

 

Då studien bland annat visade att frontpersonalen inte tar åt sig av förutsättningarna de 

fått från managers skulle vidare forskning kunna fokusera enbart på frontpersonalens 

perspektiv. Centralt i den forskningen skulle då vara utbildning, vilken betydelse den 

har och hur den kan användas för frontpersonalen i klagomålshanteringen.  

 

 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

51 

8. SANNINGSKRITERIER 

 
För att bedöma en kvalitativ studie kan kriterierna tillförlitlighet och äkthet användas 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 354-357). I studien kommer vi att diskutera dessa 

bedömningskriterier för att läsaren ska få en bild av kvaliteten på studien. 

Tillförlitligheten kommer att innefatta: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äktheten delas upp i: rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Begreppen kommer allteftersom förklaras i texten nedan. 

 

8.1 Tillförlitlighet 
 

8.1.1 Trovärdighet 
Forskaren kan skapa trovärdighet genom att resultaten av insamlad data speglar hur den 

sociala verkligheten ser ut. Med andra ord ska forskaren genomföra studien utifrån de 

regler som finns. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 354-355). Vi anser att vårt val av att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer har gjort det möjligt för intervjupersonerna 

att själva ge sina egna erfarenheter av det som vi studerar. Intervjuguiden har fungerat 

som ett hjälpmedel för att säkerställa att alla teoriområden verkligen besvaras. Under 

intervjuernas gång har vi också valt att ställa ytterligare frågor som inte funnits med i 

intervjuguiden, detta för att få mer djupgående förklaringar till frågorna för att svaren 

ska bli mer tillförlitliga. För att säkerställa att vi fått med allt som har tagits upp på 

intervjuerna har vi som nämnt i metodkapitlet även spelat in intervjuerna. Detta gjorde 

det möjligt att både transkribera materialet samt att gå tillbaka och lyssna för att 

empirikapitlet skulle spegla vad intervjupersonerna sagt. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 

428) För att bekräfta att våra egna värderingar inte har speglats i transkriberingarna har 

den forskare som inte transkriberat materialet kontrollerat och gått igenom det. Med 

kontroll menar vi att den andra forskaren återigen lyssnat på intervjun och samtidigt läst 

igenom materialet för att på så sätt bekräfta att det har utförts på rätt sätt. 

 

8.1.2 Överförbarhet 
Överförbarheten innebär hur väl studiens resultat går att överföra till en annan miljö. 

Ofta görs kvalitativa forskningar på en mindre grupp eller vissa individer som har 

liknande egenskaper vilket gör att resultatet endast kan gälla det som forskaren studerar, 

vilket kan vara kritik mot kvalitativa forskningen (Bryman & Nilsson, 2011, s. 355). 

Denna studie kommer endast att vara en tolkning av om och i så fall hur managers 

arbetar med att skapa förutsättningar för frontpersonalen att hantera klagomål och hur 

de i sin tur implementerar dessa. Detta i syfte att skapa en bättre förståelse för hur det 

ser ut i de valda hotellverksamheterna. Det är med andra ord svårt att generalisera, och 

resultatet behöver inte spegla hotellbranschen som helhet, det kan vara så att resultatet 

endast gäller för de hotellverksamheter vi har valt att studera. Vi anser trots denna kritik 

som Bryman & Nilsson (2011, s. 355) tar upp, att vi har ett representativt urval i och 

med nio semi-strukturerade intervjuer. Vi vill att studien ska fungera som ett underlag 

för hotellbranschen och hur managers kan tänka för att förstå arbetet med 

klagomålshantering och hur det kan förbättras. I och med att vi har studerat både 

fristående hotell samt större hotell som ingår i kedjor så tror vi att flera olika hotell, 

oavsett storlek, kan känna igen sig och använda detta underlag för att förbättra sin 

klagomålshantering.  
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8.1.3 Pålitlighet 
Detta steg innebär att forskarna ska skapa en fullständig redogörelse av alla val de gör i 

forskningsprocessen (Bryman & Nilsson, 2011, s. 355). För att underlätta förståelsen för 

läsaren har vi noga redogjort för våra metodval för att öka pålitligheten för studien. I 

kapitel 2 och 4 argumenterar vi om varför vi har valt att studera det vi gör samt hur vi 

har gått tillväga för att läsaren ska bilda sig en uppfattning om kvaliteten på studien. Vi 

har hela tiden bearbetat litteratur och försökt att styrka våra val för att på så sätt höja 

kvaliteten. Vid framställningen av empirin har vi noga bearbetat insamlad data samt 

hela tiden låtit utomstående granskat och kommenterat materialet för att försäkra oss om 

att det vi presenterar håller hög kvalitet.  

 

8.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjlighet till att styrka och konfirmera innebär huruvida forskaren agerat i god tro 

under forskningsprocessen. Det ska i studien vara uppenbart att forskarens egna 

värderingar inte speglar slutsatsen. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 355-356). Studien 

baserar sig på referensramen som består av vetenskapliga artiklar. Utifrån denna ram 

har vi bestämt vad som ska studeras samt hur det ska studeras, därför anser vi att 

uppbyggnaden av studien inte är styrd av våra egna värderingar. Vi har som nämnt 

också redogjort för våra metodval och vad vi som forskare har gjort för att inte studien 

och resultatet ska spegla våra värderingar, vilket vi anser är bra för att studien ska få en 

hög grad av tillförlitlighet.   

 

8.2 Äkthet 
 

8.2.1 Rättvis bild 
En rättvis bild innebär att forskaren inte låter sina egna värderingar påverka resultatet, 

och istället att studien visar på uppfattningar och värderingar hos de som har intervjuats 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 357). Först och främst har båda författarna spelat in 

materialet och varit med vid intervjuerna. För telefonintervjun satte vi på 

högtalartelefon för att den andre samtidigt skulle kunna höra vad som framfördes under 

intervjun. Utifrån intervjuerna så transkriberades endast det material som svarade för 

vår fråga, men vi har samtidigt inte tagit bort material för att vi själva anser att det är 

ointressant för studien. Detta har kontrollerats i och med att den andra forskaren läst 

transkriberingarna. Vid empiriframställningen har vi valt att framhäva citeringar från 

intervjupersonerna. Detta för att göra texten mer levande samt att läsaren själv ska 

kunna få ta del av vad intervjupersonerna har sagt under intervjuerna. På så sätt 

minimerar vi risken för egna tolkningar av intervjuerna och ger empirin en mer rättvis 

bild. 

 

8.2.2 Ontologisk autenticitet  
Detta kriterium innebär om intervjupersonerna i studien får en ökad förståelse för sin 

sociala situation och miljön som de arbetar i (Bryman & Nilsson, 2011, s. 357). 

Eftersom vi i denna studie har visat på en djupare bild av klagomålshanteringen för 

hotell så menar vi att intervjupersonerna har fått ökad förståelse för sin arbetssituation. I 

och med att vi har haft semi-strukturerade intervjuer där intervjupersonen mestadels 

själv fått berätta och fundera kring hur klagomålen sköts inom organisationen så anser 

vi att detta kriterium uppfyllts. Ett exempel är när vi intervjuade ägaren till ett hotell. 

Intervjun slutade med att personen insåg att han inte hade väl utvecklade strategier för 

klagomålshantering och menade att de behövde förbättras. 

  



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

53 

8.2.3 Pedagogisk autenticitet  
Att få en bättre förståelse för hur andra människor i arbetsmiljön uppfattar saker och 

ting svarar för den pedagogiska autenticiteten (Bryman & Nilsson, 2011, s. 357). I och 

med att vi har intervjuat både managers och frontpersonal så har vi fått svar från båda 

dessa grupper hur de arbetar med klagomålshanteringen inom hotellet. Vi har en 

överenskommelse med deltagande hotellen om att skicka studien till dem när den är 

fullständig. På så sätt kommer hotellen att kunna ta del av den andres värderingar 

(bortsett från det hotellet där vi endast intervjuade en person) och få en bättre förståelse 

för hur denne uppfattar klagomålshanteringen. Vi anser att detta är ett bra sätt då 

frontpersonal och managers lättare kan förstå hur den andra tänker och tycker, vilket 

förhoppningsvis kan effektivisera klagomålshanteringen inom hotellet. 

 

8.2.4 Katalytisk autenticitet  
Om undersökningen möjliggör att deltagarna kan förändra sin situation så har den en 

hög grad av katalytisk autenticitet (Bryman & Nilsson, 2011, s. 357). Vi anser att de 

valda hotellen redan innan studien har haft möjlighet att förändra sin situation, 

exempelvis genom att använda sig av enkäter eller utveckla strategier för 

klagomålshantering. Det vi däremot har hjälpt till med är att uppmärksamma dem om att 

det faktiskt finns förändringar att göra. Hotellen har sedan tidigare haft alla möjligheter 

till att förändra, men i och med intervjuerna menar vi att personerna har förstått det 

viktiga med klagomålshantering, att det bör ses som en del av servicen. Ett tydligt 

exempel på detta är när ett av de intervjuade hotellen menade att vi verkligen hade 

inspirerat dem till att fundera över hur hotellet hanterar klagomål och vad som kan 

förbättras.  

 

8.2.5 Taktisk autenticitet  
Det sista äkthetskriteriet är taktisk autenticitet. Det innebär om deltagarna för studien 

har fått bättre möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra sin situation (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 357). Vi argumenterar för att det inte krävs några enorma åtgärder för 

att förbättra klagomålshanteringen inom hotell. Självklart finns det mer komplexa 

system för detta, men å andra sidan kan företag göra enkla saker för att göra hanteringen 

av klagomål mer effektivt. Vi anser att intervjuerna har bidragit till att 

intervjupersonerna har fått en bättre möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra sin 

situation. I och med att vi har gjort dem medvetna om olika teorier (belöningssystem, 

empowerment eller interna processer) så menar vi att denna undersökning har öppnat 

upp möjligheterna för de valda hotellen att förändra sin situation. Det kan vara att 

implementera belöningssystem, ge frontpersonalen mer frihet i att hantera klagomål 

eller att skaffa ett system som möjliggör att klagomålen kommuniceras inom 

organisationen. Om hotellen vidtar dessa åtgärder är helt upp till dem själva, men vi har 

åtminstone förbättrat möjligheterna. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Service recovery 

 Hur hanterar ni klagomål inom hotellet? Finns det strategier och system för 

detta?  

 Vad är konsekvenserna av att hantera ett klagomål bra respektive att hantera ett 

klagomål dåligt?  

 Vad tror du krävs för att hantera klagomål på ett bra sätt?  

 Vad tror du att gästen förväntar sig av dig när den klagar?  

o Om en gäst klagar, hur bemöter ni klagomålet? Standardiserad eller 

anpassad klagomålshantering?  

 Om gästen klagar, vad tror du i så fall är viktigast? Tidsaspekten, hur gästen blir 

bemött eller hur resultatet av klagomålet blir?  

 Om ett klagomål kommer in, löses det av frontpersonalen eller managern?  

 Använder ni er av någon databas där varje gäst har en egen profil? Till exempel 

där det kan skrivas in om en gäst har varit missnöjd med en gästnatt, eller om 

den har speciella preferenser osv.  

o Är det/skulle det vara bra för att spara informationen tills gästen bokar en 

vistelse nästa gång? 

 Hur ser ni på klagomål rent generellt? Fördelar och nackdelar?  

 Många gäster klagar inte fastän de är missnöjda. Gör ni något aktivt för att 

upptäcka klagomål? 

 Sparar ni information från klagomålssituationer för att förbättra servicen i 

fortsättningen?  

 Om du hanterar ett klagomål, stannar det mellan dig och gästen eller har ni något 

system för att kommunicera klagomål som uppstått inom organisationen?  

 Tror du att en gäst kan bli mer nöjd med sin vistelse om den får en kompensation 

för ett klagomål än om misstaget aldrig hade skett? Om ja, bör man då satsa på 

att göra misstag ”med flit” så att man kan kompensera gästen så den blir extra 

nöjd varje gång? Varför, varför inte? Har du något exempel?  

Empowerment 
 Är frontpersonalen självständiga i deras arbete? Till vilken grad?  

 Får alla inom organisationen tillgång till information om hur det går för 

företaget?  

o Hur görs detta?  

o Varför tror du att det görs?  

 Känner alla inom organisationen till hotellets mål och riktlinjer?  

 Upplever du att det finns/inte finns en hierarki inom organisationen och på vilket 

sätt i så fall?  
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 Om ni får ett klagomål, tror du frontpersonalen löser klagomålet på ett bättre sätt 

om de känner sig mer självständiga i arbetet? Varför/varför inte? 

 Hur tror du självständighet kan påverka prestationsförmågan?  

 Hur tror du självständighet kan påverka trivseln på arbetsplatsen?  

 Hur tror du att jobbtillfredsställelse påverkar servicekvaliteten?  

 Hur vet frontpersonalen hur de ska hantera klagomål? Får frontpersonalen eller 

managers någon utbildning eller liknande i klagomålshantering?  

 Om frontpersonalen är självständiga och tar ansvar för sitt eget arbete, hur tror 

du det kan påverka managerns arbete?   

 Hur vet frontpersonalen att de fattar de bästa besluten med hänsyn till både 

företaget och gästen? Vad tror du krävs för att frontpersonalen ska vet hur de 

fattar de bästa besluten?  

Belöningssystem 
 Har ni något belöningssystem inom hotellet? 

 Tror/tycker du att belöningssystem är bra eller dåligt för anställda? 

 Belönas frontpersonalen på något sätt när de har hanterat ett klagomål på ett bra 

sätt?  

 Hur tror du att belöningssystem kan påverka anställda? Om ni inom hotellet har 

en säljtävling där vinnaren får någon typ av belöning, tror du att belöningen då 

blir en del av anställdas personliga mål att försöka uppnå?  

 Kan belöningssystem skapa orättvisa och/eller få negativa konsekvenser? På 

vilket sätt i så fall?  

 Hur tror du belöningssystem påverkar trivseln på arbetsplatsen?  

 Tror du att anställda behöver ekonomiska belöningar eller tror du att det skulle 

räcka med att bara ha icke-ekonomiska belöningar?  

 Vilket av ekonomisk eller icke-ekonomisk belöning är egentligen bäst? Och 

varför?  
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Bilaga 2 – Djupgående resultat  
 

Resultat 
 

Här presenteras djupgående resultat utifrån hotellen som har intervjuats: kedjehotell 

Alpha, kedjehotell Bravo, fristående hotell Charlie, fristående hotell Delta och 

fristående hotell Echo. Under varje hotell redovisas varje teoridel vi har valt att använda 

oss av; service recovery, empowerment och belöningssystem. Detta för att underlätta 

läsningen. 

 

Kedjehotell Alpha 
 
Service recovery 
På hotell Alpha kommer klagomål in på tre olika sätt, via enkäter som skickas ut till 

alla gäster som bott på hotellet, via företagets huvudkontor, eller direkt till receptionen. 

I enkäterna får gästerna ange om de vill bli kontaktade eller inte då de klagat på något. 

Om de vill det kontaktar managern dem så fort han får möjlighet, och försöker 

kompensera gästen på något sätt. Han gör samma sak om ett klagomål kommer in via 

Alphas huvudkontor. 

 

Om en gäst klagar i receptionen har receptionisterna befogenhet att lösa problemet och 

kompensera gästen. Det finns inga särskilda begränsningar, bara att receptionisterna 

agerar med sunt förnuft. Managern anser att det viktigaste är att lösa problemet för 

gästen, där och då, och han tycker att receptionisterna är väldigt duktiga på det. Dock 

ringer de honom om det är ett stort klagomål och är han på plats kommer han ut och 

pratar med gästen, annars tar receptionisterna kontaktuppgifterna och så återkommer 

managern till gästen.  

 

Receptionisten säger samma sak, hur hon agerar beror på typen av klagomål, är det 

något litet löser hon det, annars ringer hon till managern. Om hon ger kompensation 

själv är det ofta i form av extra bonuspoäng till gästens medlemskap i hotellkedjans 

lojalitetsprogram. Alpha tillämpar inte sänkning av priser på rum, eftersom managerns 

filosofi är att ”gästen blir ju inte mer nöjd för att han får rummet till halva priset, man 

måste lyssna på gästen och fråga den hur man kan göra för att han ska bli nöjd”. Ofta 

handlar det bara om att lyssna på gästen, enligt managern, och det som krävs kan vara 

en uppgradering av rummet, en gratis läsk, eller rent av förståelse. Men om ett stort 

klagomål kommit in och gästen ska komma tillbaka några veckor senare, då kan den 

natten vara gratis för att visa uppskattning över att gästen kommit tillbaka.  

 

Managern tillämpar samma grundförståelse gentemot alla gäster som klagar, men han 

anpassar kompensationen från situation till situation, han har inte bestämt att en viss typ 

av klagomål ger en viss typ av kompensation. Receptionisten däremot försöker vara 

konsekvent i att det är bonuspoäng hon ger som kompensation. Är gästen till exempel 

inte medlem och inte vill bli det försöker hon hitta andra lösningar såsom gratis 

parkering eller liknande.  

 

Receptionisten tror att det viktigaste för gästen är att dennes klagomål hanteras snabbt 

medan managern tror att resultatet samt uppföljningen är viktigast, även om han 

betonar att alla tre delar (tid, bemötande och resultat) är viktiga. ”Man kan vara hur 
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professionell som helst i att bemöta gästen, men har man inte åtgärdat problemet spelar 

det ingen roll”, förklarar han. 

 

På Alpha ser de generellt positivt på klagomål. Managern menar att det är en möjlighet 

för hotellet att skapa en lojal gäst. Den missnöjde gästen som fått ett klagomål löst är i 

slutet av dagen den mest nöjda gästen, de andra som redan är nöjda kommer och går av 

sig själva. ”Vi älskar klagomål!”, säger han. Receptionisten anser att det är en bra 

lärdom att ta emot och hantera klagomål, hon menar att det är något frontpersonalen 

måste klara av. ”Dock är det aldrig roligt, men jag försöker att vara förstående och 

lugna ner gästen”, förklarar hon. Vidare menar hon att det krävs erfarenhet för att 

kunna hantera ett klagomål på ett bra sätt, det var svårare när hon började arbeta men 

hon känner att det går lättare nu. 

 

Både managern och receptionisten är medvetna om att det finns många gäster som 

inte klagar även om de är missnöjda, och de ser därför positivt på de enkäter som 

skickas ut automatiskt via e-post till alla som bott på hotellet. De innehåller tio snabba 

frågor som är enkla att svara på. Receptionisten brukar även fråga gästerna hur de haft 

det, åtminstone helggästerna som inte har lika bråttom iväg som affärsgästerna under 

vardagarna.  

 

Utöver enkäterna har Alpha ingen databas där de dokumenterar klagomål. Emellertid 

skickar receptionisten alltid ett e-postmeddelande till managern om ett klagomål 

inträffat och om hon har kompenserat gästen själv. Detta för att managern ska veta om 

det och veta varför en gäst till exempel helt plötsligt fått extra bonuspoäng. 

 

På Alpha tror varken managern eller receptionisten att service recovery paradoxen är 

något som inträffar eller något som ska strävas efter att uppnå. Managern tror inte att 

det är kompensationen som gör gästen nöjd, ”det hänger inte på kompensationen utan 

på bemötandet, hur man löser situationen, och främst uppföljningen i efterhand”. 

Receptionisten tror att det skulle vara riskfyllt att försöka göra misstag medvetet 

eftersom det oavsett hantering finns en risk att gästen inte kommer tillbaka.  

 

Empowerment 
Frontpersonalen på Alpha är relativt självständiga, det är oftast en receptionist per 

arbetspass som därmed sköter alla receptionsuppgifter. Managern tycker att 

receptionisterna är väldigt självständiga i klagomålshanteringen, och att de måste fatta 

många beslut själva. ”De kan inte ringa mig hela tiden” (bortsett från om det är stora 

klagomål, som nämnt ovan). Samtidigt upplever receptionisten att hon måste fråga 

managern om det är något, samt att hon hellre frågar en gång för mycket än en gång för 

lite. På samma gång säger managern att det är bättre att lösa klagomålet direkt i 

receptionen och att det kan förvärra situationen om det tar lång tid. Även om det då kan 

hända att receptionisten ger lite för mycket kompensation, mer än vad han själv kanske 

hade gett, kan de hellre prata om det sen. ”Vi lär oss hela tiden. Men det är bättre att ge 

ett gratis rum för mycket än att gästen väljer att inte komma tillbaka. En nöjd gäst 

pratar med 10 personer om upplevelsen, en missnöjd med 90-100 personer, det vill vi 

undvika.” 

 

Receptionisten tycker att självständighet kan öka prestationsförmågan, men hon menar 

att en receptionist aldrig kan vara helt och hållet självständig. Och hon tycker inte att 

”man bara ska köra på om man är osäker, då kan det bli fel i slutändan”. Managern 
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anser att receptionisterna ska känna att de har tilliten att veta vad de ska göra, och att det 

är hans ansvar att se till att de känner så. Vidare menar receptionisten att 

självständighet kan öka trivseln på arbetsplatsen, ”man vill ju känna sig säker”. 

Trivseln i sin tur påverkar servicekvaliteten mycket, förklarar hon. ”Desto bättre man 

trivs desto bättre går det i arbetet, gästerna märker om det är något som är fel.” 

 

Den relativt starka självständigheten hos frontpersonalen på Alpha har många positiva 

effekter för managern: ”det gör ju min vardag enklare, jag får koncentrera mig på mitt 

arbete och blir inte störd så mycket, plus att gästen får svar när den vill ha svar, och får 

en lösning snabbt. Empowerment gör också att medarbetarna gör ett bättre jobb, när de 

har tillit till sitt eget arbete.” 

 

Alla medarbetare på Alpha får information om hotellets mål och riktlinjer, till exempel 

beläggningsprocent, samt viss ekonomisk information såsom resultat mot budget. Det 

delas via hotellets datorsystem och visas både dagligt och månadsvis. Receptionisten 

tycker att det är jättebra och roligt att se och att det blir som en motivationsfaktor.  

 

Alpha har ingen speciell utbildning för klagomålshantering, men de har 

receptionsmöten och dagliga samtal där de diskuterar klagomålssituationer, vad som 

hänt och hur det löstes. Receptionisten tycker ibland att det kan vara svårt att veta om 

hon fattar de bästa besluten, både med hänsyn till företaget och gästen. ”Så länge gästen 

är nöjd och jag vet att jag exempelvis får ge 2000 bonuspoäng, då är ju beslutet bra. 

Gästen är nöjd, jag är nöjd och det kostar oss inte så mycket. Då vet jag att det är rätt.” 

 

På Alpha är det inte speciellt hierarkiskt, de samarbetar bra. Receptionisten menar att 

en viss hierarki alltid kommer att kännas men att hon inte till exempel är rädd för 

managern utan han känns mer som en i gänget, och han värdesätter alla på samma sätt. 

 

Belöningssystem 
Personalen på Alpha belönas mycket, men inte specifikt för klagomålshantering. 

Belöningarna fokuserar på ”team building” och social samvaro. Det främsta systemet är 

att managern sätter in pengar i en personalkassa när de uppnått målen för en månad. En 

gång om året tar de pengarna och gör något roligt för dem. Managern vill med denna 

typ av belöningssystem att effekterna ska bli att medarbetarna bryr sig om kostnader 

kontra intäkter och får en förståelse för att de får pengar till personalkassan när hotellet 

går bra, och tvärtom. Den effekten har verkligen slagit på Alpha receptionisten, hon 

tänker knappt på pengarna som läggs i personalkassan, utan hon vill att de ska klara 

målen, både för hotellets skull och för sin egen då det gör att hon känner att hon har 

gjort något bra.   

   

Alpha tillämpar även individuella belöningar, de har just nu en tävling som går ut på att 

värva medlemmar till hotellkedjans lojalitetsprogram. Den som värvar en ny medlem får 

100 bonuspoäng på sitt eget medlemskort. Vidare är managern mån om att berömma 

sin personal när någon gjort något bra. Receptionisten håller med om att managern är 

bra på det, och tillägger även att han är snabb på att skicka ut om en gäst har berömt en 

specifik medarbetare.  

 

Både managern och receptionisten tror att belöningssystem är bra för anställda, och att 

icke-ekonomiska belöningar är de bästa. Båda säger att det är viktigt att göra saker med 

gruppen, och fokusera på den sociala biten, och managern tillägger att ”en guldstjärna 
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i kanten hjälper alltid, för alla”. Pengar är enligt honom ingen motivationsfaktor, 

”inget man tänker på när man går upp varje morgon, utan det är det sociala som driver 

en framåt. Jag hade aldrig bara gett ut pengar till medarbetarna, det hade aldrig fått 

samma effekt.” 

 

Emellertid finns det även negativa sidor med belöningssystem. Managern pekar på att 

tävlingar kan göra att medarbetarna bara fokuserar på målet just den månaden och 

därefter glömmer bort det istället för att ta med sig det de lärt sig och fortsätta med det. 

”Då har de ju visat att de kan komma upp i den nivån, då ska de ju hålla den”. Han 

tycker inte att belöningarna har någon effekt om de inte medför ett engagemang, att 

medarbetarna tar egna initiativ och kommer med förslag om vad de kan göra för att göra 

det roligt. ”Belöningssystemen ska alltså vara i samförstånd mellan managers och 

frontpersonal, och det man gjort för att uppnå en belöning ska man fortsätta med även 

efteråt.” Vidare menar managern att belöningar bara ska ges när någon gjort något 

extra bra, inte för det vardagliga arbetet, det är ju trots allt ens arbete. Han poängterar 

också att det måste vara en balans, medarbetarna ska inte förväntas göra för mycket, det 

ska inte bli en press att uppnå vissa belöningar.  

 

Receptionisten tror inte att belöningssystem skapar orättvisa och får negativa 

konsekvenser, förutom att det kan orsaka viss stress eftersom frontpersonalen till 

exempel inte hinner värva medlemmar när det är en lång kö som väntar. Hon menar 

vidare att tävlingarna skapar lite mer en ”nu jävlar”-känsla än negativ konkurrens 

mellan medarbetarna.  

 

Kedjehotell Bravo 
 

Service Recovery  
Managern på Bravo menar att hotellet har haft problem när det gäller att hantera 

klagomål. Många i receptionen har känt sig osäkra, ”Det har varit svårt för 

frontpersonalen att veta vad de kan ersätta med”. Därför har managern gång på gång 

försökt förklara för dem hur klagomål bör hanteras, genom medarbetarsamtal med var 

och en. Vad hon har velat uppnå med detta är först och främst att frontpersonalen ska 

lära sig lyssna och förstå klagomålet. Hon tycker att ”det är viktigt att få en bild av vad 

gästen klagar på”. Vidare menar hon att det är viktigt att hantera ett klagomål på ett bra 

sätt eftersom gästen då sprider ett gott rykte om hotellet samt att de förmodligen ger det 

en ny chans och kommer tillbaka. 

 

Receptionisten tror att gästen förväntar sig att verkligen få frontpersonalens 

uppmärksamhet när den klagar. Hon menar att gästen vill bli sedd, men också få någon 

slags kompensation när den är missnöjd med servicen. Managern menar i likhet med 

receptionisten att gästen vill ha uppmärksamhet, ”den förväntar sig att man ska ta sig 

tid till att lyssna på vad de har att säga.” 

 

Båda är eniga om att bemötandet är viktigast när ett klagomål kommer in, viktigare än 

tidsaspekten och resultatet. Managern upplever att gästen ofta kan vänta med att få en 

kompensation, bara den blir bemött på ett bra sätt och får veta vad som händer. ”Det 

viktigaste är att kommunicera med gästen, så den inte känner sig bortprioriterad.” 

 

Om frontpersonalen bemöter ett klagomål har de friheten att kompensera gästen, men de 

måste då motivera sitt beslut, då det inte bara går att kompensera hur som helst. 
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Receptionisten menar att hon försöker lösa klagomål så fort hon kan. Om det inte går 

att lösa på plats måste de hänvisa till avdelningschefen som får ta över problemet. 

Managern upplever att hon ofta har fått ta hand om klagomål, och att det beror på att 

frontpersonalen har ”gjort det till en större grej en vad det egentligen varit”. Hon anser 

att det är många klagomål som har skickats vidare till henne istället för att de har lösts 

direkt på plats. 

 

På Bravo ser de positivt på klagomål. Managern menar att det självklart är tråkigt om 

en gäst klagar. ”Det är svårt att tänka positivt om en gäst är riktigt missnöjd, men 

samtidigt är det bra för det ger oss en chans att förbättra oss”. Hon tror att gästen 

förmodligen kommer tillbaka och ger hotellet en ny chans om de har hanterat 

klagomålet bra och snabbt. Receptionisten menar att människor generellt sett är väldigt 

fega med att klaga, och sällan säger vad de tycker. Hotellet gör inget aktivt för att 

välkomna eller upptäcka klagomål. Receptionisten säger att det endast är enkäterna 

som ligger på rummet som gäster kan fylla i angående trivseln. Managern menar i 

likhet med receptionisten att hotellet inte gör någonting speciellt förutom att fråga 

gästen hur de har haft det under vistelsen, ”annars finns det ingen möjlighet till att 

upptäcka om gästen är missnöjd”. Enkäterna lämnas in till receptionen då och då, och 

managern menar att ”det stora problemet med enkäterna är att gästerna ofta inte vill 

fylla i namn och telefonnummer, vilket gör det svårt att följa upp”.  

 

Hotellet använder i övrigt ingen databas för att lagra klagomål som har kommit in. Det 

enda är att managern brukar skriva in informationen från enkäterna själva i ett eget 

dokument för att kunna läsa och se om det finns återkommande problem. Managern 

säger att hon brukar spara klagomål, eller att det i alla fall har varit hennes tanke att göra 

det. ”Det är viktigt att dokumentera för då kan vi se om det är återkommande klagomål 

och i så fall åtgärda dem om det finns möjlighet”. Men hon menar vidare att hon inte 

fått ta del av alla klagomål som har kommit in, utan att hon har gjort så gott hon har 

kunnat för att dokumentera och spara information från tidigare situationer. 

Receptionisten å andra sidan menar att hotellet inte gör någonting aktivt för att spara 

information från olika klagomålssituationer. Hon tror inte heller att en databas skulle 

vara nödvändig, på grund av att ”klagomål ofta kan vara en engångsföreteelse”.  

 

Receptionisten säger att de inte har något system för att kommunicera klagomål som 

uppstått. Det är ofta så att receptionisterna mejlar managers om ett klagomål har kommit 

in, därefter brukar managers mejla ut till alla inom hotellet om de anser att 

informationen är viktig för personalen. Managern menar att det har gjorts försök till att 

kommunicera ut klagomål, men att det har blivit bortprioriterat på grund av tidsbrist. 

Detta har gjort att det inte har kunnat kommuniceras ut till personalen på ett bra sätt. 

Managern säger vidare att det brukar hållas driftsmöten mellan avdelningscheferna. 

”På driftsmötena tas klagomål upp, men vi brukar inte gå in i detalj i vad som har 

hänt”.  

 

Managern tror absolut att service recovery paradoxen kan förekomma, att gästen blir 

mer nöjd än normalt om den har fått en kompensation. Hon menar att ”de gäster som 

har varit missnöjda och fått en kompensation är våra mest trogna gäster. Klagomål är 

en möjlighet att vinna gästen, och så är det i verkligheten”. Receptionisten tror att om 

hotellet hanterar klagomålet på ett bra sätt så kan detta inträffa. Båda är däremot eniga 

om att hotellet inte bör sträva efter att göra misstag medvetet för att göra gästen ”extra 
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nöjd”. Receptionisten menar att hotellet egentligen bara förlorar på att kompensera 

gäster, oftast i form av pengar.  

 

Empowerment 
När managern började som receptionschef upplevde hon att frontpersonalen inte alls 

var självständiga. Hon menar att de oftast hänvisade klagomål vidare till managers, 

fastän de hade möjlighet att lösa det på plats. Det största problemet receptionen haft när 

dessa klagomål skickades vidare var att frontpersonalen oftast inte talade om vad 

klagomålet gällde, berättar managern. Det är enligt henne ett dåligt sätt att 

kommunicera. ”Den som står i receptionen är den som är chef. När det gäller klagomål 

är det den personen som möter klagomålet som äger det tills det är löst eller 

överlämnats till chefen på ett bra sätt. Gästen blir också mer nöjd om den blir bemött av 

självständig personal som kan lösa problemet på plats istället för att ta det vidare.” 

 

Hon säger samtidigt att självständigheten har blivit bättre under hennes tid och att 

frontpersonalen tar allt större ansvar. Receptionisten menar att frontpersonalen är 

självständiga och att managern litar på dem, vilket också underlättar för dem då de kan 

fokusera mer på sitt arbete. Men just när det kommer till klagomål menar hon att ”vi 

kan inte göra som vi vill, utan då hänvisar vi oftast till avdelningschefen”. 

 

Frontpersonalen får utbildningar i hur de ska hantera klagomål. Utbildningarna handlar 

om service mer generellt, men klagomålshantering är en del av dem. Dessa utbildningar 

hålls en gång i månaden. Det finns också en kurs som handlar om ”konsten att hantera 

besvärliga människor”, men ingen i frontpersonalen har gått den utbildningen. 

 

Det är svårt för frontpersonalen att veta hur de ska fatta de bästa besluten gentemot 

gästen men också företaget, menar managern. ”Huvudsaken är att man känner att man 

sköter allt på ett bra sätt, sen kan man inte göra så mycket mer”. Receptionisten säger 

att bara gästen är nöjd så känner hon att hon har fattat ett bra beslut.  

 

Båda är eniga om att självständighet påverkar trivseln på arbetsplatsen. Managern 

menar att ”frontpersonalen då får veta att de har möjlighet att påverka och lösa 

klagomål och på så sätt upptäcka att de kan hantera svåra situationer”. Receptionisten 

säger att ”man växer som person om man känner sig självständig, man känner sig mer 

säker och trygg med sina arbetsuppgifter då”. Hon menar vidare att om en person trivs 

på sitt arbete så brukar det också visas mot kunden, då medarbetaren oftast är gladare 

mot kunden.  

 

Tidigare har information om hur det gått för företaget varit begränsad för personalen. 

Receptionisten menar att ”förut var det låst information, men ledningen har blivit 

bättre på att dela med sig av ekonomisk information eftersom det har efterfrågats av 

personalen”. Managern har också märkt att personalen har velat ha tätare återkoppling 

till detta, och att hon och ledningen lyssnat och tagit åt sig. I fortsättningen kommer 

frontpersonalen att få mer kontinuerlig återkoppling. Managern tror definitivt att det är 

bra att dela med sig av företagets visioner. “Som frontpersonal måste man veta vad man 

arbetar mot, därför är det bra med gemensamma mål”.  

 

Managern märker inte av någon hierarki inom organisationen. ”Den enda hierarki som 

finns är att det finns två starka ledare som styr hotellet. Men arbetsmässigt så upplever 

jag inte att det finns någon hierarki. Vi har respekt för varandra men samtidigt känner 
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vi att vi kan prata och hjälpa varandra”. Receptionisten menar att det var mer 

hierarkiskt förut, men att de nu börjar få lite mer ansvar för arbetet. ”Nu känner vi oss 

mer som ett team när vi arbetar”.  

 

Belöningssystem 
Bravo har inga belöningssystem men de har ibland säljtävlingar för personalen, men 

både receptionisten och managern är överens om att belöningssystem skulle vara ett 

bra sätt för att motivera anställda. ”När någon har gjort någonting bra borde den 

belönas på något sätt”, menar managern. Hon menar vidare att hon hade en tanke på 

att införa belöningssystem när hon tog över som receptionschef, men hon säger att det 

inte funnits tid till detta eftersom andra arbetsuppgifter har kommit i vägen. Eftersom de 

inte har något belöningssystem belönas personalen inte heller när de har hanterat ett 

klagomål på ett bra sätt.  

 

Managern tror definitivt att belöningssystem kan öka trivseln på arbetsplatsen. 

Receptionisten menar att belöningssystem inte har någonting alls att göra med trivseln 

utan ”trivseln handlar mer om vilket intresse man har för sitt arbete”. Men å andra 

sidan menar receptionisten att belöningssystem borde finnas ändå, eftersom hon tror att 

många är tävlingsmänniskor, ”så det kan vara ett bra sätt för att motivera anställda till 

att prestera lite bättre”.  

 

Receptionisten säger vidare att hon inte kan komma på några negativa konsekvenser 

med belöningssystem. Managern anser däremot att det kan skapa orättvisor mellan 

medarbetarna då till exempel heltidsanställda har större chans att uppnå vissa belöningar 

eftersom de arbetar mer. Hon säger vidare att det även kan öka pressen på 

frontpersonalen, ”att frontpersonalen ska göra ännu mer när de redan har hög 

arbetsbelastning”.  

 

Fristående hotell Charlie 
 

Service recovery 
På Charlie hanteras klagomål ”djävulskt ostrukturerat”, enligt managern. De har inte 

något system för det utan det sker mer spontant. Managern tror att receptionisterna är 

duktiga på att hantera klagomål eftersom han brukar få höra det. Receptionisterna löser 

problemen själva om det är möjligt, och det finns inga speciella gränser för hur mycket 

kompensation de får ge. De har exempelvis rätt att ge ett rabatterat rumspris om någon 

klagar, beroende på vilken nivå klagomålet ligger på. Receptionisten menar att de får 

känna av själv vilken kompensation som bör ges, och ofta kan de prata sig till att gästen 

blir nöjd. Är det större klagomål som hon inte kan lösa själv, till exempel om det är 

problem med det trådlösa nätverket, pratar hon med managern.  

 

Receptionisterna brukar skriva in klagomål som noteringar i bokningssystemet, för att 

själva komma ihåg. Om exempelvis någon klagat på att det saknades en morgonrock 

skriver de in det och ser till att morgonrocken finns där nästa gång gästen kommer. 

Receptionisten tycker att det är bra att spara sådan information eftersom det gör det 

möjligt att gå tillbaka och läsa om det. Är det flera som klagar på samma sak brukar de 

ta upp det med managern så att han kan göra en förbättring på det området. Managern 

dokumenterar inte klagomål på samma sätt som receptionisterna, eftersom han inte 

aktivt arbetar med gästerna.    
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Receptionisten tror att det som krävs för att hantera ett klagomål bra är att lyssna och 

vara förstående, ”inte käfta emot eftersom det ändå är så att gästen har rätt”. 

Managern tycker att det främst handlar om att åtgärda problemet, då det oftast är 

hotellets fel. Han anser också att gästen har rätt och vill alltid ta på sig felet själv, även 

om det skulle vara så att det faktiskt är gästen som har missat något. ”Gästerna vill ha 

rätt, de vill att man erkänner misstaget”, fortsätter han. Både managern och 

receptionisten är ense om att gästerna förväntar sig att de ska lösa problemet, ibland på 

en gång och ibland klagar de bara för att de vill se en förbättring generellt, till nästa gäst 

eller till nästa gång de själva ska bo.  

 

Både managern och receptionisten tycker att bemötandet är det viktigaste när en gäst 

klagar. Managern menar att ett äkta, riktigt bra bemötande kan räcka även om 

problemet inte åtgärdas. Receptionisten upplever att det kan bli en bättre stämning om 

hon är tillmötesgående. Vidare tror hon att gästen kan komma tillbaka om hon hanterat 

klagomålet bra, och att gästen kanske till och med berättar för andra att den fått ett gott 

bemötande i samband med klagomålet. Managern tror också att det kan bli ännu bättre 

om problemet löses på ett bra och trevligt sätt, men han tror mer på att inte göra 

misstagen från början. ”Man borde ha kvalitetsarbete och system för att förebygga 

misstag samt ett system för att kartlägga misstag”. Både managern och receptionisten 

tror att hotellet kan tappa gästerna helt om de hanterar klagomål dåligt. 

 

Även om managern skulle vilja förebygga misstag helt och hållet tycker han att de är 

lärorika, och han ser positivt på klagomål. Misstaget ligger inom hans ansvarsområde 

och han funderar mycket på det, när något har hänt utvärderar han alltid hur det gått och 

om gästen inte blev nöjd trots kompensation funderar han på om han hade kunnat göra 

något annorlunda. Receptionistens inställning till klagomål beror på hur gästen klagar, 

men oftast är det bra så hotellet får en chans att rätta till problemet och gottgöra gästen. 

 

Charlie gör inte något speciellt för att uppmuntra missnöjda gäster att klaga, men 

managern skulle gärna se att de gjorde det. Han skulle vilja ha en mentometer i form av 

en ”lustometer” eller ”klagometer” vid receptionen, för att gästerna snabbt ska kunna 

dela med sig så han och medarbetarna får veta om de är missnöjda med något. Han 

tycker att det ska vara enkelt och innehålla något specifikt så det inte blir en generell 

uppfattning. Receptionisten frågar ibland hur gästernas vistelse på hotellet har varit, 

men annars gör hon inget aktivt för att upptäcka klagomål.  

 

Receptionisten tror att service recovery paradoxen kan förekomma då hon tror att alla 

människor generellt blir glada av en kompensation. Managern däremot tror inte att den 

inträffar eftersom Charlie inte kompenserar på det sättet. Han tycker dock att det låter 

intressant, men att det verkar dumt att sträva efter att göra misstag, ”det är bättre att 

vara helt ärlig istället och inte kompensera med artificiella ting”. Receptionisten 

instämmer i att det nog inte skulle fungera att sträva efter att uppnå paradoxen.  

 

Empowerment 
Frontpersonalen på Charlie arbetar väldigt självständigt, de fattar många beslut själva 

och behöver sällan ringa till managern för att fråga om något. Managern ger dem stor 

frihet och han tycker att de är självgående personer som tar mycket eget ansvar, vilket är 

deras egen förtjänst då han inte direkt har utbildat dem. Dock upplever han att graden av 

engagemang är lägre än graden av empowerment. Receptionisterna är angelägna att 

göra ett bra arbete, men kanske inte lika angelägna om hur det går för hotellet.  



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

69 

Vid personalmöten, eller mer informella möten, berättar managern för receptionisterna 

hur det går för företaget, bland annat resultat och planer för fortsättningen. Men han 

sätter inte upp och går ut med några gemensamma mål och riktlinjer för frontpersonalen 

att följa, vilket han själv skulle vilja göra mer. ”Jag tror att receptionisterna skulle vara 

mer engagerade om de var mer involverade i de gemensamma målen, det är ju svårt att 

vara engagerade om man inte vet”. 

 

Managern anser att ju mer en medarbetare tar ansvar för sitt eget arbete, desto bättre 

blir resultatet. Receptionisten tror också att självständighet ökar prestationsförmågan 

och självförtroendet. Hon tror att det gäller även i klagomålssituationer, att det är bättre 

att vara självständig och kunna lösa klagomålet på plats istället för att kontakta 

managern. Managern tycker dock att receptionisterna måste vara mer engagerade och 

involverade i hotellet för att nivån av självständighet även ska påverka 

klagomålshanteringen, i det avseendet att de ska känna själva att ”så här får det inte 

vara, detta måste vi förbättra”. Han tror inte att de blir lika besvikna som han själv blir 

om något har gått fel. Samtidigt skyller han det på sig själv, att han brister i sitt 

ledarskap i det avseendet. 

 

Vidare tror managern att de skulle behöva en mer systematisk klagomålshantering än 

som det är nu, för att frontpersonalen verkligen ska veta vad de ska göra när ett 

klagomål kommer in. Han tror inte att de vet det idag, utan att de tar hand om det 

spontant med hyfsat resultat, men inte lika bra som om det hade funnits ett system. Han 

upplever även att ett problem som receptionisterna inte kan lösa själva kan finnas 

ganska länge innan de påtalar det för honom. Receptionisten å andra sidan upplever att 

hon oftast kan hantera klagomålen, även om hon inte fått någon utbildning i det, och att 

”ju mer erfarenhet man har desto bättre är man på det”. 

 

Då Charlie inte har något system för klagomålshantering är det bara ”vanligt förnuft” 

som styr om receptionisterna fattar de bästa besluten eller inte. Receptionisten tycker 

att besluten är riktiga så länge hon försöker göra gästen nöjd och inte kompenserar med 

alltför mycket. Men hon har inte varit med om så stora klagomål att kompensationen 

skulle kunna drabba företaget negativt.  

 

Både managern och receptionisten tycker att självständighet ökar trivseln på 

arbetsplatsen, då delaktighet är en viktig faktor i hur vi människor upplever saker och 

ting. Receptionisten gillar också att hon inte är så styrd utan att hon kan känna sig lugn 

och fri i sina arbetsuppgifter. Hon tror att självständigheten även underlättar managerns 

arbete, att det gör att han kan känna tillit och känna sig lugn i att receptionen klarar sig 

själva. Managern tycker att det hade varit besvärligt om han inte hade sådan 

självgående personal. 

 

Det finns ingen officiell hierarki på Charlie, utan det är i sådana fall mer ”diktatur” 

eftersom managern står över alla, och bestämmer i slutändan. Men frontpersonalen har 

som nämnt ovan stor frihet att agera inom de ramar som finns, och receptionisten 

tycker att de kan ta många beslut själva. Hon känner att de arbetar som ett team inom 

hotellet, medan managern uttrycker att de inte direkt hjälper varandra mellan 

avdelningarna, det vill säga mellan receptionen och städet.    
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Belöningssystem 
På Charlie finns det inget direkt belöningssystem, men managern ger en del förmåner, 

vilket sker spontant. Till exempel kan personalen få ledigt då det är klämdagar eller om 

de ber om ledigt en viss dag. Managern brukar inte alltid dra av lönen för de dagarna, 

särskilt inte om han vet att den medarbetaren har dåligt med pengar. Han tänker inte på 

att han ska belöna personalen systematiskt utan han gör det när han vill, ”vill jag gå ut 

och äta med min personal så gör jag det”.  

 

Receptionisten anser att de borde ha mer belöningar, då hon tycker att det är bra för 

anställda. Hon tror att människor blir mer motiverade och glada över sitt arbete om de 

blir uppskattade. Uppskattning för goda arbetsprestationer kan även göra att personalen 

känner sig viktigare. Managern säger ungefär samma sak, att det skulle vara bättre om 

han tänkte mer på att belöna medarbetarna. Men han föredrar ändå det spontana, såsom 

en present då och då eller beröm.  

 

Det spontana belöningssystemet har gett upphov till vissa orättvisor bland personalen på 

hotellet, managern har fått höra att han favoriserar. Emellertid är det inget som 

receptionisten nämner. Hon tror dock att eventuella tävlingar med utlovade belöningar 

skulle kunna skapa konflikter mellan medarbetarna då en konkurrens skulle uppstå om 

det blev alltför tävlingsinriktat. ”Folk skulle då kanske börja arbeta mer för sig själva 

istället för varandra.” Men Charlie har inga sådana tävlingar, och de har inte heller 

några belöningar för klagomålshantering specifikt.  

 

Managerns filosofi är att icke-ekonomiska belöningar är bättre än ekonomiska, 

förutsatt att personalen har en grundnivå av pengar, det vill säga om personalen har en 

bra lön är pengar ingen motivationsfaktor, men är lönen dålig kan pengar fungera som 

drivkraft. Han säger vidare att lönerna på hotell generellt sett är låga, varför ekonomiska 

belöningar kan fungera bra, men till sist är andra drivkrafter ändå starkare. 

Receptionisten uttrycker ungefär samma sak, ”alla människor blir glada av ekonomisk 

belöning men det är minst lika viktigt med icke-ekonomiska eftersom det viktigaste är 

att trivas på sin arbetsplats, inte bara att tjäna pengar.”    

 

Fristående hotell Delta 
 

Service recovery 
Klagomål handlar om att lyssna på gästen, menar managern. Det beror självklart på 

vilken typ av klagomål det rör sig om, men hotellet försöker främst lyssna på gästen och 

kompensera den därefter. Managern säger att alla inom hotellet har rätt att ta på sig ett 

klagomål, och att frontpersonalen inte behöver vända sig till managers för att lösa det. 

”Om det är något större problem så brukar det oftast sluta med att jag tar hand om 

problemet för att frontpersonalen blir osäkra på vad de ska göra, då blir det lättare att 

fråga.” Receptionisten menar i likhet med managern att om det är något litet problem 

brukar han lösa det själv, men om det handlar om att byta rum till gästen eller 

kompensera den så brukar han alltid kontakta managern för att stämma av om det är 

okej eftersom han inte har ”befogenheter att lösa sådana problem.”  

 

Managern menar att det är svårt för frontpersonalen att öva på hur de ska hantera 

klagomål. Inom hotellet brukar de prata om mottagna klagomål, för att frontpersonalen 

ska få feedback på vad som var bra och vad som var mindre bra i klagomålshanteringen. 
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Receptionisten menar att det är viktigt att frontpersonalen är lugna när de hanterar ett 

klagomål, och att de försöker lugna ner gästen så att den känner sig trygg.  

 

Managern anser att av bemötandet är det viktigaste i klagomålshanteringen eftersom 

frontpersonalen måste vara öppna för klagomål och få en förståelse för vad gästen har 

råkat ut för. Receptionisten menar å andra sidan att resultatet är viktigast vid 

klagomålshantering. ”Det är inte alltid viktigt att lösa problemet på plats, utan det 

viktigaste är resultatet eftersom det innebär att gästen blir nöjd och kommer tillbaka.” 

 

Vad en gäst förväntar sig när den klagar beror helt och håller på personen, säger 

managern. Hon säger att vissa klagar bara för att uppmärksamma hotellet så att de kan 

förbättra sig till nästa gång medan andra förväntar sig en kompensation, och att det 

brukar vara lätt att urskilja dessa två typer av gäster. Receptionisten tror att gästen 

förväntar sig att frontpersonalen verkligen lyssnar, är tillmötesgående och löser 

problemet. Både receptionisten och managern menar att hotellet bemöter alla 

klagomål på liknande sätt, oavsett vilken gäst det handlar om.  

 

Managern säger att om hotellet hanterar ett klagomål bra så sprider gästen ett gott rykte 

om hotellet eftersom den går därifrån med en god upplevelse. Men om hotellet däremot 

hanterar klagomålet dåligt blir effekten den motsatta. Vidare menar hon att ”dåliga 

rykten sprids till flera personer än vad positiva rykten gör”. Receptionisten menar att 

om hotellet hanterar klagomål bra så kommer gästen oftast tillbaka. Är det tvärtom 

kommer gästen troligtvis inte tillbaka, vilket är en stor förlust för hotellet då det är ett 

litet hotell som därför är beroende av varje gäst.  

 

Inom hotellet ser de positivt på klagomål. Managern menar att eftersom hotellet har 

enkäter på rummen så välkomnar de klagomål. “Det är vad gästen tänker och tycker 

som är viktigt för att hotellet ska bli bättre för framtiden.” Receptionisten anser i likhet 

med managern att det är ett sätt för hotellet att kunna förbättra sig. Utöver detta gör 

hotellet inget speciellt för att uppmuntra klagomål. 

 

Hotellet använder ingen databas för att kunna lagra klagomålssituationer. Managern 

säger att det skulle vara bra att ha ett sådant system, men eftersom hotellet är relativt 

litet så tror hon inte att det är nödvändigt. ”Gästerna är ofta återkommande, och då 

känner frontpersonalen igen dem och vet om de till exempel har varit med om någon 

olycklig situation under förra vistelsen.” Receptionisten förklarar å andra sidan att om 

det har kommit in ett klagomål under dagen som de vill förmedla till kvällspersonalen 

brukar de anteckna det på ett pappersblock och lämna över det.  

 
Emellertid sparar hotellet gästenkäterna. Dessa sammanställs max två gånger per år, och 

då går managern igenom dem och försöker åtgärda klagomålen beroende på vad de 

handlar om. Receptionisten vet dock inte om informationen sparas från 

klagomålssituationer, men säger att det ibland hålls veckomöten där personalen 

förmedlar klagomål till managers, men receptionisten vet inte vad de gör med 

informationen de får.  

 

Managern menar att alla klagomål som har kommit upp finns tillgängliga för de 

anställda som är intresserade av att ta del av dem. Om ett klagomål kommer in direkt till 

receptionen brukar de som arbetar prata med varandra om vad som har hänt, samt 

berätta om det för managern om hon finns på plats. Managern menar att ”det är lätt att 
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kommunicera olika klagomålssituationer inom hotellet eftersom det inte är så många 

anställda.” 

 

Både receptionisten och managern tror inte att service recovery paradoxen fungerar, 

att göra små misstag för att göra gästen ”extra nöjd” över en kompensation. Managern 

menar att hon inte skulle vilja arbeta på det sättet eftersom ”det skulle bli genomskinligt 

om hotellet medvetet gör misstag som gästen ska få en kompensation för.”  

 

Empowerment 
Managern anser att frontpersonalen är självständiga i sitt arbete. Eftersom hotellet är 

relativt litet och det många gånger kan vara så att det endast är en receptionist per 

arbetspass så krävs det att de är självständiga, annars skulle det inte fungera. Vidare 

menar hon att det är viktigt att frontpersonalen känner att de har möjlighet till att 

hantera ett klagomål, ”annars blir det inte bra för någon part”. Om personalen känner 

sig trygga i att lösa klagomål går det oftast mycket fortare att lösa dem också, ”till 

exempel om jag inte skulle vara på plats och klagomålet behöver åtgärdas snabbt”. 

Receptionisten anser att han känner sig självständig i arbetet och att han har fria händer 

att sköta sitt arbete, men när det gäller klagomålssituationer så ringer han alltid till 

managern eftersom han anser att han inte ska fatta beslut kring klagomål.  

 

Receptionisten och managern anser att självständighet i hanteringen av klagomål 

underlättar båda parters arbete, eftersom det bidrar till att managern kan sköta sitt arbete 

bättre och att receptionen kan ta ansvar för sitt eget arbete. Receptionisten menar vidare 

att om personalen känner sig självständiga så hanterar de problemen bättre och 

förmodligen även snabbare. Han önskar att han hade mer befogenheter att lösa problem 

själv, eftersom han tror att det skulle gynna gästen. 

 

Managern säger vidare att självständighet kan påverka prestationsförmågan positivt, 

men att anställda ibland kan bli ”för fria och arbeta för långsamt eftersom de tror att 

ingen ser på”. Hon tycker att självständighet är bra, men hon anser att checklistor är 

något som också behövs för att frontpersonalen ska utföra arbetsuppgifterna korrekt.   

 

Som frontpersonal är det svårt att veta hur klagomål ska skötas, menar managern, 

eftersom hon anser att olika gäster förväntar sig olika saker. Inom hotellet bedrivs ingen 

utbildning för detta, och det finns inte heller några direkta rutiner för 

klagomålshantering. Managern säger att det enda som görs är att hotellpersonalen 

tillsammans pratar om klagomålshantering när det inträffat, men ”det händer väldigt 

sällan eftersom det är så lite klagomål inom hotellet”. Hon menar vidare att 

frontpersonalen helt enkelt får agera utifrån sunt förnuft när de bemöter ett klagomål.  

 

Att fatta de bästa besluten både för kund och för företag är något som också grundar sig 

på sunt förnuft, menar managern. ”Det rätta beslutet brukar vara om gästen går 

härifrån nöjd, då är vi också nöjda”. Receptionisten säger också att ”bara gästen är 

nöjd så är det rätt beslut”. 

 

För tillfället får anställda inte ta del av hur det går för företaget och inte heller av 

hotellets mål och riktlinjer, säger managern. Hotellet håller för tillfället på att arbeta 

fram detta. Detta tas fram för att hotellet har expanderat och för att involvera personalen 

mer i hur det går för hotellet samt att skapa gemensamma mål. ”Eftersom 

personalstyrkan har blivit större är det viktigt att alla arbetar efter samma mål och 
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riktlinjer.” Receptionisten anser att det skulle vara bra att få ta del av information som 

denna eftersom det engagerar personalen mer om hotellet visar öppenhet och visar att 

personalen är en del av hotellverksamheten. 

 

Managern upplever inte att det finns någon hierarki inom organisationen. Alla inom 

hotellet brukar oftast hjälpa varandra att utföra arbetsuppgifterna. ”Det är bra att det 

inte är hierarkiskt på hotellet eftersom det är så litet, med få anställda krävs det att alla 

hjälper varandra och utför liknande arbetsuppgifter”. Receptionisten upplever inte 

heller att det finns någon hierarki inom hotellet. 

 

Belöningssystem 
Inom hotellet har de olika slags belöningar såsom aktiviteter, ”kick-offer”, julklappar 

och beröm om någon har gjort något bra, säger managern. Dessa belöningar är inte 

några uppsatta rutiner, utan de sker mer spontant då och då. Receptionisten menar att 

hotellet är väldigt dåliga på belöningar och menar att den enda belöningen som brukar 

ges ut är om personalen får gå hem tidigare från arbetet eller att hotellet ibland har 

personalfester.  

 

Båda är eniga om att belöningar är bra för arbetet. Managern menar att ”det ger en 

extra kick och det blir roligt att arbeta om man märker att arbetet ger någonting mer. 

Alla vill självklart bli sedda och få uppskattning om de gör ett bra jobb.” 

Receptionisten säger att ”arbetet blir roligt då.” Han anser att det bara finns positiva 

sidor med belöningssystem och säger att ”man blir gladare, trevligare och hungrigare 

av belöningssystem.” Managern säger att vid klagomålssituationer så har de inga 

speciella belöningar mer än att hon visar sin uppskattning gentemot den medarbetare 

som har löst ett klagomål.  

 

Belöningar kan också få negativa konsekvenser, säger managern. Hon menar att det 

gäller att ha en balans, att inte favorisera någon i gruppen. ”Alla måste känna att de gör 

ett bra jobb, annars kan anställda känna orättvisa.” Hon anser att icke-ekonomiska 

belöningar är viktigast, ”att känna att man blir sedd, uppmärksammad och höra att man 

har gjort en bra insats.” Receptionisten menar att det skulle behövas lite mer 

ekonomiska belöningar på hotellet, men han tror generellt sett inte att det är avgörande 

för att motivera anställda.  

 

Fristående hotell Echo  
 

Service recovery 
Klagomål hanteras utifrån vad det är för typ av klagomål. Ofta klagar gästen när den 

checkar ut eller mejlar över klagomålet efter utcheckning. Frontpersonalen tar emot 

klagomålen, men managern vill själv ta hand om allt i slutändan. ”Receptionisterna 

kan ta emot klagomål, men oftast inte göra något åt saken”. Managern brukar alltid 

kontakta gästen som klagat via telefon för att diskutera hur problemet ska lösas. Han 

anser att det är bättre att ringa och ha personlig kontakt så klagomålet löses direkt och 

inte passerar olika personer under processens gång. “I slutändan vill gästen ha kontakt 

med någon som är ansvarig, gästen vill inte prata med någon som bara står i 

receptionen.” 

 

Kompensationen som ges beror på vad klagomålet handlar om men priset är det 

vanligaste. Managern vill självklart ha en nöjd gäst, och han tycker att kompensation 
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med priset är ett bra sätt. Frontpersonalen har befogenhet att kompensera gästen med 

200 kronors avdrag för en natt men om gästen inte vill betala alls måste de kontakta 

managern som får ta ett beslut. ”Vissa klagomål kan låta orimliga men man måste alltid 

försöka tillmötesgå gästen på bästa möjliga sätt då man alltid vill ha en nöjd gäst”. Om 

hotellet hanterar klagomål på ett bra sätt visar de varför gästen bör komma tillbaka, och 

då ökar chansen att den gör det, menar han. 

 

All kritik är alltid positiv i slutändan, även om den kan vara jobbig när den väl kommer 

fram, säger managern. När en receptionist får in ett klagomål kan det från början vara 

svårt att se något positivt i det hela, då personen ofta hamnar i försvarsläge och tycker 

att det är jobbigt. ”Bara receptionisten får fundera så finns det alltid något positivt som 

den kan dra lärdom av.” 

 

Managern anser att vid klagomål är bemötandet det viktigaste, att medarbetaren som 

tar emot det verkligen lyssnar på vad gästen har att säga. Han tycker inte att klagomål är 

något jobbigt, utan känner alltid att han vill lyssna och hjälpa gästen. Han säger vidare 

att det är viktigt att frontpersonalen visar att de bryr sig och visar förståelse för gästen, 

berättar hur det ligger till och vad som kommer att hända. ”Det får inte bli som att 

gästen bara pratar med en vägg”. Gästen förväntar sig självklart att hotellet ska lyssna 

om det är någonting de är missnöjda med, säger managern. Han säger samtidigt att alla 

gäster självklart har olika behov när det gäller framförandet av ett klagomål, men han 

tror att lyssnandet är viktigt för att göra gästen nöjd, ”och en nöjd gäst kommer oftast 

tillbaka.”  

 

Hotellet använder ingen databas för att dokumentera klagomål så att all personal kan se 

vad som har hänt. Managern tror inte att det skulle vara bra att ha en sådan databas, 

hotellet har inget behov av att ha ett sådant system eftersom det är litet och oftast arbetar 

bara två personer, som därmed har koll på vad som händer. De har inte heller några 

speciella metoder för att spara klagomål som kommit in. Det enda som finns är en 

trivselenkät som ligger vid receptionsdisken. I enkäten får gästerna självklart också 

uttrycka ett eventuellt missnöje. Inkomna enkäter sparas och finns kvar ett tag för att 

managern ska kunna gå igenom dem och se om det är återkommande klagomål som 

kan åtgärdas. Ifyllda enkäter finns tillgängliga för de i personalen som har intresse av att 

gå igenom dem, men managern menar att det framförallt är han som läser enkäterna. 

Han säger också att det är svårt att avgöra om det verkligen är ett problem om en enda 

gäst påpekar att det finns saker att åtgärda. 

 

Managern säger att det är få som fyller i enkäten. Han tycker att det är tråkigt att gäster 

inte tar sig tid till att fylla i enkäten, men han har samtidigt förståelse för att de inte gör 

det ”eftersom många inte gillar enkäter och tycker att de är jobbiga”. Hotellet gör 

ingenting aktivt för att upptäcka klagomål som kan komma från gäster, förutom att fråga 

hur de har haft det när gästerna checkar ut. Han påpekar att ”mörkertalet på folk som är 

missnöjda är väldigt stort inom hotellbranschen, alltså gäster som inte alls berättar om 

de är missnöjda med något”.  

 

Managern tror att en gäst kan bli mer nöjd med sin vistelse om den får en 

kompensation, mer nöjd än om servicen hade varit felfri. Han anser däremot inte att 

hotell bör sträva efter att medvetet göra misstag för att göra gästen ”extra nöjd”, ”någon 

gång borde det ge bakslag om man möter personer som inte bli nöjda trots 

kompensation”. Han tror att ett användande av service recovery paradoxen skulle fallera 
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eftersom det finns gäster som vill att servicen ska fungera felfritt, eftersom de har 

betalat för att få god service. 

 
Empowerment 
Receptionisterna är till viss del självständiga i sitt arbete, men har inte alls samma 

behörigheter som managern. Frontpersonalen har checklistor som de utgår ifrån för att 

utföra arbetet. Om det dyker upp ett klagomål så hänvisar frontpersonalen, som nämnt 

ovan, till managern som får lösa problemet. 

 

Frontpersonalen har inte gått någon direkt utbildning för att hantera klagomål. De har 

haft samtal med managern om vad som kan göras när ett klagomål dyker upp, men som 

sagt så känner frontpersonalen till riktlinjerna. Managern tror att frontpersonalen löser 

klagomål bättre om de är självständiga i sitt arbete. Han anser att kurser kring 

konflikthantering skulle kunna hjälpa personalen att hantera klagomål bättre. Det skulle 

även vara bra om personalen gått någon ledarskapsutbildning som kan bidra till ökad 

förståelse för människor och hur de bör interagera med dem.  

 

Självständigheten har många fördelar, menar han. Dels så tror han att det kan påverka 

prestationsförmågan hos anställda. ”Om frontpersonalen känner sig självständiga så 

blir de oftast tryggare i sig själva”, men han påpekar samtidigt att det är viktigt att 

frontpersonalen har rutiner att gå efter, och att de får vara självständiga inom dessa 

ramar. Vidare säger han att självständighet kan påverka hur frontpersonalen trivs på 

arbetsplatsen, men att det inte alltid behöver vara så. ”Att trivas på en arbetsplats 

handlar om att tycka om sitt yrke, om frontpersonalen inte tycker om sitt yrke och 

endast arbetar för pengarna så spelar självständigheten ingen roll”. Han säger också 

att om frontpersonalen trivs på arbetsplatsen kommer det även att spegla 

servicekvaliteten som gästen får, ”om du trivs gör du allt med ett leende, vilket gästen 

ofta ser”.  

 

Frontpersonalen har inte tillgång till information om hur det går för hotellet, det är det 

endast managern som har. ”Jag aldrig fått frågan att någon är intresserad av att se den 

informationen heller. Beläggningsprocenten finns till exempel synlig i systemet om 

någon vill se, men ingen brukar titta på den”. Vidare säger han att ”frontpersonalen 

inte alltid har de kunskaperna som krävs för att analysera ekonomiska siffror och att 

det inte heller är någonting som de behöver kunna, utan det är upp till ledningen”. Han 

tycker att det är viktigt att frontpersonalen har ett ekonomiskt tänk, men att veta hur det 

går för företaget är egentligen inte viktigt för dem.  

 

Hotellet har inte heller några mål och riktlinjer som anställda får ta del av. Managern 

menar att de har valt att inte ha det. “På större hotell har frontpersonalen en press på 

sig att följa hotellets mål och riktlinjer”. På Echo satsar de istället på att ha nöjda gäster 

och tjäna pengar, för om hotellet har nöjda gäster och tjänar pengar så kan de expandera 

och bli större. Slutligen säger managern att ”anställda inte är intresserade av hur det 

går för hotellet, vad de har för visioner och mål”.  

 

”Inom hotellbranschen så finns det oerhört mycket hierarki”. Managern säger dock att 

Echo inte har någon utpräglad hierarki eftersom det är en liten organisation och att alla 

som arbetar inom hotellet hjälper varandra att utföra arbetsuppgifterna. Om han ser sig 

själv som manager så anser han inte att han själv är lik en typisk manager i en hierarki. 

”Jag är ingen ledare som pressar anställda och hotar med att de förlorar jobbet om de 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012  
Kandidatuppsats, 15 hp 

76 

inte presterar”. Han ser ingen vinning i att ha en utpräglad hierarki, eftersom det kan 

leda till att personalen trivs dåligt vilket vidare innebär att servicen blir dålig.  

 

Belöningssystem 
Echo tillämpar inget belöningssystem. De har många studenter som arbetar, vilka kan få 

belöningen att studera under arbetstid, om det är lite att göra och förutsatt att de följer 

sina övriga arbetsuppgifter. Managern tror att belöningssystem är bra för anställda till 

viss del. ”Ibland kan anställda göra för mycket för att uppnå belöningar, något som kan 

skada deras egentliga arbete”. Han säger att företag bör vara försiktiga eftersom det 

kostar att använda sig av belöningssystem. Vidare säger han att om ett hotell ska ha 

belöningar så kan det nästan vara bättre om personalen inte vet att det ligger en belöning 

bakom goda prestationer, utan att det kommer som en överraskning. ”Att få något som 

man inte vet om kan kanske vara det bästa sättet för att göra frontpersonalen nöjd över 

en god prestation.” 

 

Att ha redan utsatta belöningar kan vara positivt för företaget, men managern säger att 

det också kan finnas negativa konsekvenser. Det kan hända att en medarbetare gör allt 

för att sälja, men om personalen tar till ”otillåtna” medel för att sälja på gästen allt den 

kan så kan det missgynna företaget. Han förklarar detta med ett restaurangexempel och 

menar att en säljtävling på restaurang/bar skulle kunna innebära att de förlorar sitt 

alkoholtillstånd för överservering. ”Vissa belöningssystem får inte påverka jobbet för 

mycket, för då kan personen i fråga gå för långt för att uppnå det, något som kan skada 

företaget”. 

 

Slutligen menar han att det inte alltid behövs ekonomiska belöningar för att motivera 

personalen, utan tror att icke-ekonomiska belöningar räcker för att hålla frontpersonalen 

tillräckligt motiverad till sitt arbete. ”Belöningar bör generellt sett inte förekomma hela 

tiden, utan mer lite då och då när personalen som minst anar det”. 
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