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SAMMANFATTNING    
Kunder som beter sig illa i kundmötet ställer till problem för både andra kunder och för 
näringsidkare. Detta kan resultera i förlorade inkomster, påverkan på andra kunder och att 
företagets anställda drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Från företagens sida krävs 
en balansgång mellan att sätta upp gränser för vad som inte är accepterat beteende och att 
försöka tillfredsställa sina kunder för att uppnå kundnöjdhet som leder till återkommande 
besök. Ledningens betydelse för hanteringen av dessa kunder har inom detta 
forskningsområde fått förhållandevis lite uppmärksamhet, då intresset snarare legat på den 
dysfunktionella kundens beteende och personalens agerande i dysfunktionella kundmöten. 
Följaktligen ansåg vi det intressant att studera vilken betydelse ledningens strategier har för 
personalens hantering av dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet.  
 
Denna studie har genomförts inom restaurangbranschen i en medelstorstad i Sverige. 
Studien är av kvalitativ karaktär och syftar till att studera ledningens strategier gällande 
dysfunktionellt kundbeteende samt identifiera ifall det finns några faktorer som kan 
underlätta hanteringen av kunder som beter sig illa. Studien har utgått från ett 
ledningsperspektiv med en hermeneutisk verklighetssyn och ett deduktivt angreppssätt, 
men har fått induktiva inslag då vår studie genererat en ny modell.  
 
Den teoretiska referensram som studien baseras på innefattar teorier kring kundmötet och 
vilken roll den dysfunktionella kunden spelar i interaktionen med företaget, anställda och 
andra kunder. Studiens teoriavsnitt behandlar även ledningsteorier där vi undersöker både 
det situationsanpassade, delegerande och styrande ledarskapet i relation till det 
dysfunktionella kundbeteendet och personalens förmåga att hantera dessa. Teorikapitlet 
avslutas med en beskrivning av den interna marknadsföringens betydelse för kundmötets 
utfall. 
 
De empiriska resultaten visar att ledningen antar en delegerande ledarstil med vissa inslag 
av situationsbaserat ledarskap genom att ge sin personal befogenheter att hantera 
dysfunktionella kunder på egen hand och enbart finnas till hands när situationen kräver. 
Personalen i sin tur, använder sig av personliga taktiker som de själva utvecklat genom 
branschspecifik erfarenhet. Vår slutsats är således att ledningen snarare styr det 
dysfunktionella kundmötet på ett indirekt än direkt sätt genom att tilldela de anställda 
befogenheter att på egen hand hantera dysfunktionellt kundbeteende. Vi har även kommit 
fram till att denna ledarstrategi kräver en fungerande intern marknadsföring för att fungera 
på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
   
 
 
 
 
 
Nyckelord: dysfunktionellt kundbeteende, kundmötet, ledarskap, intern marknadsföring, 
strategier 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera en allmän bakgrund till vårt 
problemområde rörande dysfunktionellt kundbeteende som följs av en sammanfattande 
genomgång av tidigare forskning inom ämnet, en inblick i aktuella teorier kring kundmötet, 
ledarskap och intern marknadsföring samt en förklaring till varför vi valt att genomföra 
denna studie. Bakgrunden utmynnar sedan i vår frågeställning och syftet med studien. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
Uttrycket “kunden har alltid rätt” är ett talesätt som myntades redan i början av 1900-talet 
av Harry Gordon Selfridge när han öppnade sitt stora varuhus Selfridges i London 
(Selfridge, 1918, refererat i Mosley, 2007, s. 123-124). Frasen var inte tänkt att tolkas 
bokstavligen utan ämnade få kunden att känna sig speciell eftersom personalen skulle 
behandla kunden som om denne alltid hade rätt. Alltsedan dess har detta uttryck använts av 
både kunder - för att få sin vilja igenom - och företag, för att påpeka betydelsen av att vara 
lyhörd mot kundens önskemål. Under de senaste 15 åren har uttrycket ifrågasatts av 
forskare som påvisat att kunden inte alltid beter sig korrekt utan att det snarare är så att 
kunder i många fall beter sig illa i kundmötet (Bishop & Hoel, 2008; Grandey, Dickter & 
Sin, 2004; Plossl, 1998; Scott, 1999).  
 
Det ökande antalet aktörer på de flesta marknader gör att konkurrensen om kunderna 
hårdnar, vilket kan leda till att kundens vilja prioriteras för att inte riskera att hamna i en 
situation där denne väljer en annan aktör på grund av missnöje. Detta ställer företagen i en 
situation där de måste finna en balans mellan att vara nitiska med att följa sin policy och sitt 
regelverk, och att samtidigt tillfredsställa kunden, oavsett dennes handlingar och beteende. 
Den interaktion vi talar om sker under olika omständigheter mellan kunden och företaget, 
samt dess anställda och brukar benämnas kundmötet, tjänstemötet eller servicemötet. Dessa 
är centrala begrepp när vi talar om alla typer av samspel mellan företag och kund 
(Grönroos, 2008, s. 81) och kommer att ha en betydande roll genom hela vår studie. 
Kundmötets bakgrund kommer att behandlas nedan och sedermera länkas samman med det 
dysfunktionella kundbeteendet och dess inverkan på kundmötet. 
 

1.1.1 Kundmötet 
Kundmötet och “sanningens ögonblick” har länge varit ett aktuellt ämne för forskare och 
under senare delen av 1900-talet framhävdes vikten av att anpassa hela kundmötet efter 
kundernas behov. Sanningens ögonblick är det ögonblick då kund och företag möts och 
interagerar med varandra och företaget har möjlighet att visa på vilken kvalitet deras tjänst 
håller (Grönroos, 2008, s. 90). Genom att skapa mervärde för kunden, alltså att leverera 
någonting extra som kunden inte förväntar sig (Grönroos, 2008, s. 159), kan företaget 
stärka sin relation till kunden och på så sätt få denne att återkomma till företaget vilket på 
lång sikt genererar nytta för företaget. Service är idag ett betydelsefullt konkurrensverktyg i 
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många branscher och forskning har visat på betydelsen av att ha en kompetent personal som 
möjliggör att företaget kan möta kundens förväntningar i kundmötet (Bitner, 1995, s. 247). 
Genom att skapa värde för kunden i kundmötet kan företaget skapa en god relation till 
kunden vilket på lång sikt ger avkastning för tjänsteleverantören som ett resultat av 
kundens lojalitet (Grönroos, 2008, s. 162). 
 
Kvaliteten i kundmöten och personalens möjligheter att skapa en hög sådan beror till stor 
del på hur väl den interna marknadsföringen fungerar inom organisationen (Grönroos, 
1998, s. 77-78). Intern marknadsföring handlar om flera komponenter som bör fungera men 
den som främst brukar framföras är att kunna motivera sina anställda så att de känner en 
inneboende vilja att göra ett gott arbete och finna tillfredsställelse i att göra det (Ahmed & 
Rafiq, 2003, s. 1177-1178; Grönroos, 1998, s. 79). Men för att den anställde ska kunna 
hantera olika typer av situationer krävs också att andra delar av den interna 
marknadsföringen fungerar, till exempel att personalen utbildas, blir lyssnad på, involverad 
i organisationens utveckling och att företaget/ledningen kommunicerar information på ett 
adekvat sätt (Joseph, 1996, s. 57-58).  
 
Det tidigare (och till stor del gällande) sättet att se på tillväxt och lönsamhet handlade om 
att göra kunden nöjd genom att sätta dennes behov i första rummet (Levitt, 1960, s. 46; 
Grönroos, 2008, s. 18; 22). Perspektivet antar att kunden agerar på ett såväl rationellt som 
funktionellt sätt (Kennedy et al., 2003). Emellertid har, exempelvis, Harris & Reynolds 
(2004) ifrågasatt kundens rationalitet. Författarna menar att den tidigare sanningen om att 
kunden skulle behandlas kungligt för att nå bästa resultat har börjat ses som en riskfaktor 
för såväl företagen i stort som dess kunder och anställda. Genom att ställa kunden i en 
position där denne har all makt, kan såväl företaget som dess anställda och andra kunder, 
hamna i en situation där dåliga beteenden bara ökar. Detta eftersom det indirekt blir 
accepterat ifall företaget inte drar gränser för vad kunden får bestämma över och göra 
(Harris & Reynolds, 2004). Ytterligare forskning har visat att kunden inte alls är så rationell 
som tidigare studier antagit utan att avvikande beteenden såsom överdrivet klagande, 
utnyttjande av företaget, vandalism, våld, drog- eller alkoholpåverkade kunder, som går 
emot samhälleliga normer, inte bara existerar utan är vanligt förekommande (Fullerton & 
Punj, 1993; Harris & Reynolds, 2004). Vi har därför sökt oss djupare inom detta fält och 
specifikt studerat begreppet dysfunktionella kunder vilket vi i detalj presenterar nedan. 
 

1.1.2 Dysfunktionella kunder 
Genom att det uppmärksammats att kunden inte alltid beter sig rationellt i kundmötet har 
forskare börjat studera “baksidan” av kundmötet, alltså när något oförutsett och negativt 
sker i det, utifrån flera olika perspektiv och kontexter. Kunder som inte följer det tidigare 
antagna kundbeteendet inom forskning, som förutsätter att kunden beter sig rationellt och 
funktionellt, benämns som dysfunktionella kunder. De studier som genomförts kring 
dysfunktionellt kundbeteende har främst fokuserat på servicebranschen i stort (Bitner et al., 
1994; Grove & Fisk, 1997; Harris, 2010; Harris & Reynolds, 2003; Harris & Reynolds, 
2004; Huang, 2008; Reynolds & Harris, 2006) men det finns även studier som genomförts 
utanför en servicekontext (Babin & Babin, 1996). I följande stycken kommer de, för oss, 
viktigaste studierna kring det dysfunktionella kundbeteendet att presenteras utförligare. 
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Det finns flera olika benämningar och förklaringar på vad en dysfunktionell kund och ett 
dysfunktionellt kundbeteende är. På engelska använder forskare ord som: dysfunctional 
customer behavior (Fisk et al., 2010), deviant consumer behavior (Moschis & Cox, 1989), 
aberrant consumer behavior (Fullerton & Punj, 1993), consumer misbehavior (Tonglet, 
2001), problem customers (Bitner et al., 1994), och inappropriate behavior (Strutton et al., 
1994). Bitner et al. (1994, s. 98) definierar en dysfunktionell kund som en person som är:  
 

“ovillig att samarbeta med tjänsteleverantören, andra kunder, branschbestämmelser 
och/eller lagar.” 

 
Med benämningen “dysfunktionell kund” syftar vi på personens beteende i en given 
situation och inte dennes personliga egenskaper som individ. Vi kommer hädanefter 
använda både benämningen dysfunktionell kund och dysfunktionellt kundbeteende, men 
syftar i båda fallen till vad vi beskrivit ovan - personens beteende. 
 
Studier har genomförts kring hur människor som är inblandade i tjänstemötet påverkas av 
dysfunktionella kunder (Harris & Reynolds, 2003) och vilka taktiker anställda använder för 
att hantera ett dysfunktionellt kundmöte (Reynolds & Harris, 2006). Harris & Reynolds 
(2003) tidigare studie utmynnade i en förståelse för hur både organisationen, kunden och 
personalen påverkas av ett tjänstemöte med dysfunktionella kunder i form av mentala, 
emotionella och finansiella konsekvenser. Emotionella konsekvenser av ett dysfunktionellt 
kundbeteende betyder att frontline employees (FLE’s) påverkas av kundens beteende så att 
dennes känslor berörs och hon/han kan bli ledsen eller arg (Harris & Reynolds, 2003, s. 
150). Frontline employees är de anställda som har kundkontakt, det vill säga den personal 
som är företagets ansikte utåt och måste hantera problem med kunder när dessa 
uppkommer. Med kundkontakt menar vi både direkt kundkontakt, öga mot öga, men även 
per telefon och e-post. De mentala konsekvenserna handlar främst om påverkan på FLE’s 
arbetsglädje och motivation i arbetet (Harris & Reynolds, 2003, s. 151). Finansiella 
konsekvenser delas upp i indirekta och direkta kostnader. De indirekta kostnaderna är 
relaterade till exempelvis utbildningskostnader och att dysfunktionella kunder tar tid från 
andra kunder. Det handlar också om de kostnader som uppstår för att kunna behålla 
personal inom branscher som är särskilt drabbade av dysfunktionella kunder. Direkta 
kostnader är exempelvis ökade försäkringskostnader, kostnader för stöld och bedrägerier 
genomförda av kunder samt de kostnadsökningar som följer av förstörelse av företagets 
egendom (Harris & Reynolds, 2003, s. 154-155). Studien visade också på hur en 
dysfunktionell kund påverkar andra kunder genom att “smitta” dessa med sitt beteende så 
att de också tar till samma knep för att utnyttja företaget genom att exempelvis klaga på 
någonting som inte har några egentliga fel (Harris & Reynolds, 2003, s. 153). Den senare 
studien av Reynolds & Harris (2006) undersökte hur FLE’s kan hantera kunder som beter 
sig dåligt. Reynolds & Harris’ (2006) studie utmynnade i en förståelse för vilka olika typer 
av copingstrategier både före, under och efter kundmötet, vilka servicepersonalen använde 
sig av för att hantera kunder som beter sig illa (Reynolds & Harris, 2006).  
 
Flera studier har också genomförts kring specifika dysfunktionella beteenden såsom snatteri 
(Babin & Babin, 1996) och bedrägeri (Harris, 2010; Piron & Young, 2000), men 
dysfunktionella kundbeteenden kan även innefatta berusade och bråkiga kunder eller 
skrikande barn. Harris (2010) påvisar att det finns flera faktorer som påverkar utfallet av ett 
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försök att bedra företag och specificerar även vilka taktiker kunderna använder sig av för att 
kringgå regelverk och utnyttja system. Vidare menar Harris (2010) att kunderna i många 
fall är medvetna om att de gör fel men ändå väljer att bete sig dysfunktionellt och att det 
således sker både medvetet och omedvetet beroende på situation. Ett av kundernas försvar, 
bland många, kan vara att de inte känner till eller förstår sig på de sociala “regler” som 
finns i den aktuella miljön och därför inte beter sig på ett korrekt sätt. Det kan också vara så 
att kunden känner till reglerna men väljer att ignorera dessa för att han/hon inte accepterar 
dessa (Fisk et al., 2010, s. 426). Fullerton & Punj (1993) definierar avvikande 
kundbeteende som en överträdelse av sociala normer och studerade i början på 90-talet 
avvikande kundbeteenden och försökte förklara vad som påverkar kundens val att bete sig 
dåligt. De utformade en modell, baserad på tidigare forskning som skulle kunna användas 
som ett redskap för att förstå vilka situationer som leder till ett avvikande beteende och om 
detta går att hantera eller inte för tjänsteleverantören i fråga. Modellen visar på vad det är 
som gör kunden benägen att agera illa i kundmötet. Det visar sig att de faktorer som främst 
påverkar kundmötets utfall är kundens personliga egenskaper och i vilken miljö 
interaktionen sker (Fullerton & Punj, 1993). Vad som får kunden att agera dysfunktionellt 
har också förklarats med att det beror på vad som motiverar den. Det har visat sig att det är 
mycket vanligt att kunder beter sig dåligt i servicesammanhang både medvetet och 
omedvetet och i olika grad. Orsaken till att kunderna beter sig illa skiljer sig dock åt från 
person till person beroende på ovan nämnda motivationsfaktorer (Harris & Reynolds, 
2004). För att ytterligare fördjupa oss i ämnet kommer vi i nästa avsnitt presentera 
ledningens betydelse för det dysfunktionella kundbeteendet i kundmötet, samt vilka 
ledarstilar de kan tänkas använda sig av för att hantera dysfunktionella kunder. 
 

1.1.3 Ledningens betydelse för det dysfunktionella kundmötet 
Det finns i dagsläget inte så omfattande forskning kring hur ledningen faktiskt hanterar 
dysfunktionella kunder i form av exempelvis: policys, utbildningar och befogenheter för 
personalen. Det är också okänt hur många av de rekommendationer som föreskrivs inom 
forskningen som faktiskt implementeras i verksamheter. Dessutom finns det begränsad 
kunskap kring hur framgångsrika dessa strategier är i verkligheten, när personalen kommer 
i kontakt med dysfunktionella kunder (Fisk et al., 2010 s. 425). Reynolds & Harris (2006) 
menar att det finns ett gap i forskningen som handlar om vilken roll ledningen spelar i 
skapandet och utövandet av FLE’s taktiker vilka de använder sig av för att hantera 
dysfunktionella kunder. På grund av att det saknas studier kring ledningens betydelse för 
det dysfunktionella kundbeteendet i kundmötet har vi valt att inrikta oss mot detta område i 
vår studie. I nästa stycke kommer vi presentera hur vi ser på möjliga strategier för att 
hantera den dysfunktionella kunden.  
 
Vi antar att ledningens strategier för att hantera dysfunktionella kunder, som sedermera 
kommer att avspegla sig i hur FLE’s hanterar kunderna, främst utgår från tre teoribildningar 
kring ledarskapet. Dessa är: contingency theory, directive theory och empowerment theory. 
Vi tänker att ledningen antingen kan välja att hantera dysfunktionellt kundbeteende genom 
att anta ett situationsanpassat (contingent) ledarskap, alltså att anpassa sitt ledarskap efter 
både personen de är ledare för, samt kontexten den befinner sig i (Hersey et al., 2000, s. 
171; Fiedler et al., 1978, s. 30-31). Detta skulle innebära att personalen hanterar vissa 
händelser som de själva finner möjliga att lösa på egen hand medan ledningen blir 



 5 

involverad ifall personalen eller situationen kräver det. Ett annat scenario skulle kunna vara 
att företaget har strikta policys, att de genomför kontinuerliga utbildningar, har tydliga 
arbetsbeskrivningar kring personalens befogenheter och hantering av kunder, alltså att 
ledningen kontrollerar hur FLE’s ska hantera situationen, både på ett direkt och indirekt 
sätt. Denna ledarstil brukar benämnas som ett styrande (directive) ledarskap och brukar ofta 
ses som en motpol till att ha ett delegerande ledarskap (Somech, 2005, s. 778). Slutligen 
menar vi att det finns ett alternativ att ledningen delegerar (empower) ansvaret till sina 
medarbetare. I denna situation lämnar ledningen antingen direkt eller indirekt över ansvaret 
till sina FLE’s och överlämnar då beslutanderätten kring olika fall med dysfunktionella 
kunder åt sina FLE’s. Det delegerande ledarskapet brukar ofta beskrivas som ett där 
personalen får ökade befogenheter att själva fatta beslut kring olika arbetssituationer 
(Grönroos, 2008, s. 219). En utförligare beskrivning av dessa ledarstilar presenterar vi i 
kapitel 4. 
 

1.2 Val av bransch 
Utifrån vår problembakgrund och insikt i befintlig forskning anser vi det vara intressant att 
belysa ledarskapsaspekten gällande hanteringen av dysfunktionella kunder. Vi är särskilt 
intresserade av vilka strategier företagsledningen använder sig av för att hantera 
dysfunktionella kunder som kommer i kontakt med företaget och på vilket sätt personalen 
involveras och delges dessa verktyg och strategier. Vi vill förtydliga för läsaren att det 
föreligger en skillnad mellan ordet strategi, vilket innebär att sätta mål för organisationen 
och även att utforma en plan för hur dessa ska nås, och ordet taktik, som snarare handlar om 
hur mänskliga, tekniska och finansiella resurser kan användas för att nå det strategiska 
målet. Strategin kan således knytas till ledningen inom en organisation medan ordet taktik 
snarare handlar om de anställda (Slevin & Pinto, 1987, s. 33).  
 
En bransch där det är särskilt intressant att studera dysfunktionellt kundbeteende är 
restaurangbranschen eftersom den genom historien alltid har varit personalintensiv och 
präglats av dålig arbetsmiljö och tuffa arbetsförhållanden (Lundqvist, 2005, refererad i 
Pipping-Ekström, 2006). Enligt en artikel i tidningen Proletären (Johansson, 2011) har 
restauranganställda hårda arbetsförhållanden och påverkas ofta psykiskt av sin arbetsmiljö 
vilken ofta innefattar dysfunktionella kundmöten. Utifrån denna information gällande 
restaurangbranschens förhållanden och det identifierade forskningsgapet inom det 
teoretiska området finner vi det intressant att studera hur det dysfunktionella kundmötet 
påverkas av ledningens strategier. 
 
 
Vår problembakgrund leder oss till följande frågeställning och syfte: 
 

1.3 Problemformulering 
 

Vilken betydelse har ledningens strategier för personalens hantering av dysfunktionellt 
kundbeteende i kundmötet? 
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1.4 Syfte 
Syftet är att studera ledningens strategier för hur dysfunktionellt kundbeteende kan hanteras 
i restaurangbranschen och jämföra dessa med hur personalen faktiskt hanterar 
dysfunktionellt kundbeteende. Vi vill med denna studie även undersöka om det finns 
skillnader och likheter i strategi mellan de olika aktörerna i branschen. Vidare är syftet att 
studera ifall det finns några faktorer som underlättar hanteringen av dysfunktionellt 
kundbeteende och i sådant fall vilka dessa är. Genom detta hoppas vi utöka kunskapen 
kring hur ledningen inom restaurangbranschen kan arbeta för att underlätta personalens 
hantering av dysfunktionellt kundbeteende. 
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2 VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I följande kapitel ämnar vi beskriva våra tidigare erfarenheter och hur dessa kan ha 
påverkat studien. Kapitlet berättar även varför vi valt att göra en kvalitativ studie med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Vi beskriver varför vi antar ett deduktivt angreppssätt och 
studerar det valda ämnet från ett ledningsperspektiv inom restaurangbranschen. Slutligen 
berättar vi vilka nyckelord studien baseras på, hur vi funnit vetenskapligt material som 
berör dessa, samt kritik till nyttjade källor. 
 

2.1 Förförståelse 
När en studie genomförs är det viktigt att författaren har i åtanke den förförståelse och 
kunskap denne sedan tidigare besitter vilken kan påverka studien. Denna förförståelse finns 
grundad i författarens bakgrund, uppväxt samt tidigare kontakter med arbetslivet. Det kan 
även grunda sig i tidigare genomförda studier eller förutfattade meningar om hur 
verkligheten ser ut. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 25-26) 
 
Vi som genomfört denna studie har båda studerat på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet där vi läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management 
(2008-2012). Det är en tvärvetenskaplig utbildning med många av de klassiska ekonomiska 
ämnena men även specialdesignade kurser inom beteendevetenskap, design och 
tjänstemarknadsföring. Fokus ligger på tjänster och kundrelationer, inte bara i de klassiska 
tjänsteyrkena såsom hotell, restaurang, bank och försäkring utan utbildningen ger en bred 
grund till all dagens tjänsteutövning. Den relationsinriktade utbildningen utgår bland annat 
från att vårda existerande kundrelationer och att samtidigt värva nya. Utbildningen har gett 
oss en bred förståelse för tjänsteperspektivet och hjälper oss att ta fasta på de mjuka värden 
som gör företag framgångsrika, exempelvis personal, kundmöten och relationer. Vi har 
båda studerat organisation och ledarskap på avancerad nivå där fokus, bland annat, ligger 
på mänskliga relationer och organisationsstrategi vilket har gjort att vi utvecklat en djupare 
förståelse för hur företagets ledning kan arbeta för att öka sin konkurrenskraft. Vi anser att 
företagets främsta tillgång är dess personal och beroende på hur företaget hanterar och 
motiverar sin personal, kan dessa vara avgörande för hur framgångsrikt företaget blir. Detta 
kan tänkas påverka studien genom att vi lägger större fokus på dessa områden och 
följaktligen exkluderar teoriområden som skulle kunna tänkas vara intressanta, men inom 
vilka vi saknar djupare kunskap.  
 
Vidare har vi praktiska erfarenheter från arbetslivet, där Jeanette har jobbat inom 
restaurangbranschen en längre tid och på så sätt skapat sig en uppfattning om 
dysfunktionellt kundbeteende och hur dessa har hanterats på de arbetsplatser hon tidigare 
arbetat på. Hon har själv ställts i många situationer med dysfunktionella kunder, där 
situationen måste lösas på bästa sätt för att bibehålla en god relation med kunden. Emmelie 
har erfarenhet inom äldrevården, där de äldre kan ses som kunder vilka i många fall kan 
bete sig dysfunktionellt på grund av sjukdom vilket vårdgivaren måste hantera. Våra 
erfarenheter gör att vi har en viss uppfattning om hur företag kan sköta hanteringen av 
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dysfunktionella kunder på ett sätt som samtidigt genererar en positiv bild av företaget och 
värnar om goda kundrelationer. Vi har båda praktiska erfarenheter av att själva vara kunder 
och har på så sätt upplevt dysfunktionella kunder utifrån ett kundperspektiv. Utifrån denna 
förförståelse har vi således en viss grad av subjektivitet i vår bild av dysfunktionella kunder 
men eftersom vi har baserat vår studie på ett hermeneutiskt synsätt, som beskrivs närmare i 
avsnittet vetenskapligt förhållningssätt, kommer det per automatik att vara nästintill 
omöjligt att hålla sig objektiv genom studien.  
 

2.2 Metodval - Kvalitativ  
Baserat på tidigare forskning och vår problemformulering anser vi att det bästa sättet att 
studera frågeställningen “vilken betydelse har ledningens strategier för personalens 
hantering av dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet?” är att göra en kvalitativ 
undersökning med ett antal utvalda chefer och medarbetare inom restaurangbranschen. Då 
vår studie fokuserar på hur olika typer av ledningsstrategier påverkar ett kundmöte med en 
kund som beter sig dysfunktionellt anser vi att vårt val av studie möjliggör en förståelse 
kring ledningens resonemang angående strategival. 
 
Då en forskare ämnar belysa och förstå den enskilde individens subjektiva verklighet i 
anslutning till det aktuella forskningsämnet lämpar sig kvalitativa studier bäst. Den 
kvalitativa forskningen ses som en metod för att illustrera individernas subjektiva 
inställning till verkligheten, till skillnad från en kvantitativ studie som istället strävar efter 
att insamla en omfattande mängd, mer objektiv, data. (Bryman & Bell, 2005, s. 40-41) 
  
Tidigare studier om dysfunktionella kunder har använt sig av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder. De kvantitativa studierna har bestått av post-enkäter såväl som e-
postenkäter och har fokuserat på olika scenarion. De kvalitativa studierna har främst 
genomförts som djupintervjuer med både anställda, chefer och kunder, med hjälp av att 
ställa upp olika scenarion som kan uppstå med dysfunktionella kunder (Fisk et al., 2010 s. 
422-423). I de flesta fall vid studier av scenarion har Critical Incident Technique använts 
där respondenten får ta ställning till några specifika kritiska scenarion. 
  
Vi tror att en kvantitativ studie riskerar att bli för statisk vid en studie av dysfunktionella 
kunder eftersom en sådan inte kan generera lika fyllig information om varför och hur 
strategierna används i den utvalda kontexten. Då vi är ute efter en förståelse för hur valet av 
strategi påverkar kundmötet finner vi att en kvalitativ studie ger en mer flerdimensionell 
bild av verkligheten. Denna typ av forskning utgår oftast från ett hermeneutiskt synsätt och 
ser därmed verkligheten som subjektiv och beroende av sin kontext (Bryman & Bell, 2005, 
s. 40-41). 
 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns inte ett bästa förhållningssätt vid forskning, både det positivistiska och det 
hermeneutiska förhållningssättet är nödvändigt för att utveckla samhället och underbygga 
dess existens (Johansson-Lindfors, 1993, s. 40). Men beroende på vilken kontext och 
studiemetod som antas är antingen den ena eller andra metoden mer passande att anta. 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 53) har hermeneutiken sin grund i antagandet att: 
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“betydelsen av en del kan bara förstås om den relateras till helheten.” 

 
Utifrån vår beskrivning av verklighetssyn i kommande avsnitt, och den kvalitativa metod vi 
använder i vår studie, finner vi att ett hermeneutiskt synsätt är bäst lämpat som 
vetenskapligt förhållningssätt. Hermeneutikens mål är inte att förklara företeelser utan 
strävar istället efter att förstå andra människor och den situation vi befinner oss i genom 
tolkning av handlingar och andra yttringar. Vidare framhåller hermeneutiken att människor 
har ändamål som speglar sig i tal och handling och som därigenom är möjliga att förstå 
utifrån tolkning (Patel & Davidsson, 2011, s. 29).  Detta förhållningssätt påpekar att 
objektivitet inte är möjligt eller ens önskvärt att uppnå inom forskning utan framhåller 
istället att det är betydande att det finns en intersubjektivitet mellan forskare och 
forskningsobjekt för att kunna nå en “sann” teori genom acceptans av teorin från både 
forskare och subjekt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44-45). Vi menar att det hermeneutiska 
synsättet passar vår studie eftersom det finns många olika typer av kontextuella faktorer 
som påverkar ledningsstrategier inom företag. Vidare anser vi att det, för att kunna 
undersöka och analysera dessa, krävs kvalitativa studier för att få en så omfattande och 
sann bild som möjligt av den verklighet som dessa ledare och medarbetare verkar i. Då våra 
respondenter kommer att få ge sin version av både hårda och mjuka fakta kring strategier 
inser vi att den bild vi kommer ta del av, till stor del kommer att baseras på subjektiva 
uppfattningar som måste ses i sitt sammanhang för att förstås.  
 

2.4 Verklighetssyn 
Bryman och Bell (2005, s. 319) menar att kvalitativa studier utgår från forskaren själv och 
influeras därmed av dennes intressen vilket påverkar studiens utfall i större eller mindre 
utsträckning. Då vi studerar vilka strategier chefer inom restaurangbranschen använder sig 
av vid situationer då företaget konfronteras med dysfunktionella kunder genom en 
kvalitativ studie, finner vi att studiens verklighetssyn är subjektiv. Enligt Johansson-
Lindfors (1993, s. 39) genererar forskarens problemformulering en antydan om dennes 
uppfattning om människan och samhällets beskaffenhet. Då vår problemformulering antar 
att det finns olika strategier för hantering av dysfunktionella kunder från ledningshåll kan vi 
redan där påvisa en viss subjektivitet i vår studie. Patel & Davidsson (2011, s. 29) 
understryker att subjektivitet är en utgångspunkt vid det hermeneutiska förhållningssätt vi 
antar i denna studie. Forskaren närmar sig det som ska utforskas utifrån sin egen 
förförståelse vilken är specifik och därmed subjektiv hos varje enskild individ eftersom den 
innefattar tankar, intryck, känslor och kunskap som forskaren bär med sig i studiens början 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 29).  
 

2.5 Angreppssätt 
Vi antar ett deduktivt angreppssätt i denna studie då vi utgår från befintlig teoribildning och 
tidigare studieresultat. Deduktion utgör den vanligaste uppfattningen om relationen mellan 
det empiriska och det teoretiska (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Detta angreppssätt brukar 
kallas för bevisandets väg eftersom det handlar om att dra slutsatser kring enskilda fenomen 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Vi utgår 
ifrån redan existerande teorier som berör kundmötet, dysfunktionella kunder och ledarskap 
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vid utformandet av problemformuleringen som vi kommer att testa mot 
restaurangbranschen. Karaktäristiskt för en deduktiv ansats är just att utifrån befintliga 
teorier härleda hypoteser som sedan testas mot empiriska resultat (Patel & Davidsson, 
2011, s. 23). Vi uppfattar att den deduktiva ansatsen är mest rimlig att anta utifrån 
ovanstående beskrivning.  
 
Studien fick ett induktivt inslag under arbetsprocessen eftersom vi, då vi analyserade de 
empiriska resultaten, fann nya teoretiska samband gällande ledningens påverkan på 
personalens hantering av det dysfunktionella kundbeteendet. Detta beror sannolikt på att vi 
studerar området utifrån ett nytt perspektiv som inte antagits tidigare. Resultatet av 
sambanden utmynnade i en modell som beskriver hur ledningen direkt och indirekt 
påverkar kundmötet (se Figur 4). Denna modell illustrerar även svaret på vår frågeställning. 
Det induktiva angreppssättet kräver att forskaren studerar ett nytt forskningsområde där det 
inte redan finns några studier gjorda så att det genereras en helt ny teori eller modell (Patel 
& Davidsson, 2011, s. 23).  
 

2.6 Studiens perspektiv 
Då vi undersöker hur ledningen vid restaurangerna hanterar dysfunktionellt kundbeteende 
antar vi ett ledningsperspektiv. Det betyder att vi studerar det dysfunktionella 
kundbeteendet utifrån ledningens synvinkel. Beroende på vilket perspektiv en forskare 
antar kan studiens utfall bli helt olika även om forskaren använder sig av samma data, 
perspektivet visar också på vilken verklighet studien avser studera (Halvorsen, 1992, s. 37-
38). Vårt perspektiv innebär att vi studerar hur ledningens strategier påverkar hanteringen 
av ett dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet. Detta genom att undersöka vilken syn 
ledningen har på sitt ansvar för kundmötet, alltså ifall de själva anser sig ha del i 
utformandet av strategier eller ifall de anser att personalen ska agera självständigt, utan att 
ha några formella direktiv. Vidare innebär vårt valda perspektiv att vi försöker skapa 
förståelse för hur ledningens ställningstagande både direkt och indirekt påverkar kundmötet 
och dess utfall då de inkluderar dysfunktionellt kundbeteende.  
 

2.7 Teoretisk referensram & litteratursökning 
Vi har huvudsakligen använt oss av söktjänster som tillhandahålls genom Umeå 
Universitetsbibliotek såsom EBSCOhost och Emerald Journals för att söka vetenskapliga 
artiklar som är relevanta för vårt ämnesområde. Vi har sökt inom områdena kundmötet, 
dysfunktionella kunder, empowerment, kontroll, ledarskap och intern marknadsföring. För 
att på bästa sätt finna relevanta artiklar har vi begränsat våra sökningar till vetenskapliga 
artiklar som är granskade (Peer reviewed) och publicerade i välkända tidskrifter. Vi har 
använt oss av en mängd olika sökord som är relaterade till vårt ämne såsom dysfunctional, 
aberrant, deviant, problem i kombination med customer, consumer, misbehavior och 
behavior för att kunna sätta oss in i bakgrunden till vårt problem. Vidare har vi använt oss 
av sökorden service encounter, contingency theory, contingent leadership, situational 
based leadership, control theory, directive leadership, empower employees, empowerment 
och internal marketing för att finna material till de teorier vi i huvudsak valt att använda. 
Som komplement har vi även sökt på Google Scholar för att finna specifika artiklar och för 
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att kontrollera artiklarnas relevans då vi där kan kontrollera hur ofta de citerats av andra 
forskare.  
 
Granskandet av vetenskapliga artiklar har även tagit oss till andra källor som vi funnit 
intressanta genom att studera artiklarnas referenser. På så sätt har vi tagit oss vidare och 
funnit relevant information i såväl böcker som andra, äldre vetenskapliga artiklar. Vi har i 
största möjliga mån använt oss av grundkällor för att på så sätt skapa en trovärdig studie. 
Johansson-Lindfors (1993 s. 86-87) betonar vikten av att inte hänvisa till sekundärkällor 
eftersom författarna då inte vet hur denne har tolkat den ursprungliga texten och därför blir 
det en ny tolkning i tredje hand. I de fall vi har använt oss av “refererat i” har vi inte lyckats 
komma åt originalkällan, då den boken eller artikeln inte varit tillgänglig i Umeå. 
 

2.8 Källkritik 
Ejvegård (1996, s. 59-63) menar att det är flera olika punkter en forskare bör ta hänsyn till 
då denne kritiskt granskar sina källor. Först och främst ifall källan kan anses som äkta, 
vilket vi kan förutsätta då vi använder publiceringar från välkända författare som har blivit 
granskade och publicerade i välkända tidskrifter. Ett annat krav är att källan är oberoende, 
det vill säga att forskningen som genomförts inte har bekostats av en partisk organisation 
eller dylikt. Ytterligare rekommendationer är att använda så färska publiceringar som 
möjligt men att samtidigt ta hänsyn till samtidighetskravet vilket hänvisar till att utnyttja 
källor som skrivits så nära en inträffad händelse som möjligt eftersom de då kan betraktas 
som mer tillförlitliga. (Ejvegård, 1996, s. 59-63)  
 
I vårt fall anser vi att samtidighetskravet inte är angeläget då studier kring dysfunktionella 
kunder inte kretsar runt någon specifik historisk tidpunkt utan sker löpande i samhället, 
liksom studier sker löpande kring detta ämne. Dock har det varit ett relativt outforskat ämne 
och den forskning vi hittat har till viss del genomförts under senare delen av 1990-talet, 
men framförallt under 2000-talet. Vi är väl medvetna om att vi inte enbart nyttjat de senaste 
artiklarna inom våra respektive områden i denna uppsats. I de avsnitt som behandlar våra 
huvudteorier, exempelvis det situationsanpassade ledarskapet, har vi valt att söka oss 
tillbaka till forskarens tidiga publiceringar. Detta för att kunna citera rätt forskare och ge 
denne erkännande för sina upptäckter samt för att följa Johansson-Lindfors (1993, s. 86-87) 
råd om att återgå till ursprungskällan istället för att nyttja sekundärkällor. Ovanstående har 
flera orsaker, men handlar främst om att vi noterat att studierna citerats ofta av andra 
forskare. Således anser vi att dessa studier bör innehålla teorier som är betydelsefulla för 
att, på ett fullgott sätt, analysera empiriskt material inom området dysfunktionella kunder 
och dess intilliggande ämnesområden. Det handlar dessutom om att vårt forskningsområde, 
dysfunktionella kunder, är förhållandevis outforskat på flera plan vilket gör att vi, för att få 
en fylligare bild av området, tillåtit oss att referera till källor skrivna under tidigt nittiotal. 
Vi anser dock att deras relevans väger upp sina tidiga publiceringsår. 
 
Som nyss nämnt är forskningsområdet som handlar om dysfunktionella kunder inte så stort 
och det har främst studerats av ett fåtal forskare där Harris (2010), Harris & Reynolds 
(2003; 2004; 2006), Fisk et al. (2010) och Grove & Fisk (1997; 2004) har varit involverade 
i flera studier som vi inkluderat i vår uppsats. Detta gör att den bild av det dysfunktionella 
kundbeteendet som vi framställer kan verka något statisk, vilket beror på att området ännu 
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är förhållandevis outforskat. Vi har, som läsaren troligen uppfattat, även inkluderat andra 
källor som berör det dysfunktionella kundbeteendet på olika sätt men dessa har inte en så 
omfattande roll som ovanstående. De teorier vi presenterar i teorikapitlet kommer nästan 
uteslutande från forskare som genomfört studier i andra länder, såsom USA, Sydkorea eller 
Malaysia. Studierna har även, i vissa fall, genomförts i andra kontexter inom 
serviceindustrin som till exempel inom hotell- och bankväsendet. Detta gör att teorierna 
inte är direkt applicerbara på vår specifika kontext och att vissa kulturella skillnader kan 
påverka analysen. Vi har försökt anpassa valet av teorier och andra forskares studier så att 
de, i den mån det går, ska passa in i vår svenska kontext. 
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3 DYSFUNKTIONELLT KUNDBETEENDE I 
KUNDMÖTET  
 
I följande kapitel presenterar vi teorier och forskning kring kundmötet, vilket vår studie 
utgår ifrån. Utifrån dessa teorier kopplar vi på ytterligare aspekter om dysfunktionellt 
kundbeteende som till slut leder oss vidare mot alternativa tillvägagångssätt för ledningen i 
hanterandet av dessa situationer. De ledarskapsteorier som vi inkluderar är: det 
situationsanpassade, delegerande, och styrande ledarskapet. Vi inkluderar även intern 
marknadsföring som en del i teorin kring ledarskap och möjliggörandet av god 
tjänstekvalitet.  
 

3.1 Den dysfunktionella kunden i kundmötet 
Den moderna synen på företagstillväxt handlar om att skapa en relation till kunden för att 
på så sätt säkerställa att denne återkommande gör sina inköp hos samma distributör 
(Grönroos, 2008, s. 38-39). För att uppnå en relation krävs det att företaget behandlar 
kunden som den individ han/hon är och genom att leverera klanderfri service som möter 
kundens förväntningar (Grönroos, 2008, s. 46-47). Trots att många kunder beter sig bra i 
kundmötet och själva bidrar till att öka värdet av den tjänst de köper finns det också kunder 
som inte alls följer det förväntade kundbeteendet (Fisk et al, 2010, s 417-418). Enligt 
Fullerton & Punj (1993) existerar det kunder som faktiskt väljer att bete sig dåligt i 
tjänstemötet. Det påståendet stärker den kritik företagsekonomiskt verksamma ledare 
framfört mot de tidigare teorierna kring kundmötet vilka antar att kunden följer 
samhälleliga normer och bidrar till att skapa värde. Istället menar de praktiskt verksamma 
att kunderna inte alls i alla situationer beter sig klanderfritt utan istället utövar ett 
dysfunktionellt beteende i kundmötet (Fisk et al., 2010, s. 418). Dessa kunder kan påverka 
både företagens personal på ett psykiskt och fysiskt plan, deras kunder och inte minst 
försämra företagets finanser (Fullerton & Punj, 1993, s. 570).  
 
Forskning visar att personal med kundkontakt dagligen tvingas hantera dysfunktionella 
kunder och att det förväntas av dem att de bemöter alla möjliga typer av kunder på ett 
serviceinriktat sätt oavsett om kunden beter sig aggressivt eller trevligt (Ben-Zur & Yagil, 
2005, s. 81). Ben-Zur & Yagil (2005, s. 81-82) menar att kunden befinner sig i en 
maktposition gentemot företaget och dess anställda i kundmötet och kan därför bete sig 
nästan hur som helst. Detta eftersom företaget är tvunget att bete sig bra för att inte förlora 
kunder medan kunden, vid missnöje, kan välja en annan tjänsteleverantör ifall denne inte är 
nöjd med servicen.  
 
Då kundmöten många gånger involverar ett dysfunktionellt kundbeteende tvingas 
personalen ta till olika copingstrategier för att kunna hantera händelser med dysfunktionella 
kunder. I Reynolds & Harris’ (2006, s. 99) studie om dysfunktionellt kundbeteende berättar 
några av de anställda att de fått viss guidning av sina chefer kring hantering av kunder men 
att denna utbildning främst handlar om att ha medkänsla för kundens önskemål, inte om hur 
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kunder som beter sig illa kan, eller bör hanteras. Då personalen själva saknade denna 
kunskap och inte fick någon vidareutbildning eller vägledning av ledningen, utvecklade de 
istället egna taktiker kring hur de skulle lösa situationer som involverade dysfunktionellt 
kundbeteende (Reynolds & Harris, 2006, s. 99). Denna känsla av att inte ha kunskap eller 
stöd i möten med kunder som beter sig dysfunktionellt kan leda till följdreaktioner som 
stress (Bitner et al., 1994, s. 101), försämrad attityd och minskad effektivitet i arbetet (Ben-
Zur & Yagil, 2005, s. 82).  
 

3.1.1 Kunder som påverkar andra kunder 
Kunder som påverkar andra kunder negativt har blivit en alltmer aktuell fråga inom 
forskningen eftersom kunder som beter sig illa påverkar sina medkonsumenter och deras 
uppfattning om tjänsten och varumärket (Grove & Fisk, 1997; Huang, 2008). Kunder anses 
ge värde genom att vara medproducenter i kundmötet (Grönroos, 2008, s. 63), men det har 
visat sig att det i många fall är kunden som snarare förstör kundupplevelsen för andra 
kunder än ger den ett större värde (Huang, 2008, s. 521-522). Denna “mörka” sida av 
kundinteraktionen har hamnat alltmer i blickfånget inom forskningen då flera studier visar 
att kunder tillskriver andra kunders negativa beteenden till tjänsteleverantören och anser att 
det är deras ansvar att hantera situationen (Huang, 2008; Grove & Fisk, 1997). I kundmötet 
kan kunden uppfatta såväl atmosfär, service och tjänst som tillfredsställande, men om andra 
kunder inte beter sig på ett bra sätt riskerar hela kundupplevelsen att bli negativ eftersom 
andra kunders beteende påverkar helhetsupplevelsen i stor utsträckning (Martin, 1996, s. 
149). Detta gör att kunderna ofta vill bli kompenserade för sin negativa kundupplevelse av 
andra kunders inverkan trots att företaget inte direkt är det som orsakat missnöjet (Huang, 
2008, s. 530). Särskilt drabbade av dessa händelser är branscher som kollektivtrafik, 
restaurang, hotell, sjukhus och liknande där kunder tvingas interagera med varandra under 
tjänstekonsumtionen (Grove & Fisk, 1997, s. 64). Martin (1996, s. 150) menar att det finns 
två möjliga taktiker att praktisera i situationer med störande kunder. Antingen kan 
personalen försöka hantera den kund som påverkar andra kunder negativt eller försöka 
påverka andra kunders uppfattning om vad som är störande. Båda dessa taktiker kräver 
dock en förståelse för vilka beteenden som påverkar andra kunders tjänsteupplevelse 
negativt och hur mycket dessa påverkar andra kunder (Martin, 1996, s. 150). Grove & Fisk 
(1997) konstaterade också att kunder skiljer sig åt i hur de ser på en situation och dess 
påverkan på tjänsteupplevelsen och vill påvisa omöjligheten i att göra alla kunder 
tillfredsställda. Som exempel nämner författarna att en grupp kunder kan ha en trevlig 
konversation som förhöjer just deras kundupplevelse, medan de kunder som tvingas lyssna 
kan anse det vara ett oljud och störas så till den grad att deras upplevelse av tjänsten 
försämras (Grove & Fisk, 1997, s. 78).  
 
Tjänsteupplevelsen påverkas också av hur de anställda väljer att hantera situationer med 
kunder som beter sig illa och deras beteende bidrar även till kundens helhetsuppfattning om 
företaget (Huang, 2008). Ovanstående visar att dysfunktionella kunder inte bara är ett 
problem mellan just den kunden och företaget utan också påverkar andra kunders 
tjänsteupplevelse (Nicholls, 2011, s. 210) eftersom denne är medproducent av tjänsten 
(Grönroos, 2008, s. 63). Den dysfunktionella kundens negativa beteende reducerar värdet 
av tjänsten som företaget hela tiden försöker öka (Harris & Reynolds, 2003, s. 154). Som vi 
nämnt kan även personalens handlingar påverka kundvärdet beroende på hur övriga kunder 
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uppfattar deras lösning på situationen, vilket påvisar betydelsen av att ha en anpassad miljö 
för att kunna hantera kunder som beter sig dåligt (Harris & Reynolds, 2003, s. 153). 
 
Det komplexa i det dysfunktionella kundbeteendet handlar om var det sker. I en situation 
där en person beter sig illa på en allmän plats som till exempel längs gågatan skulle det 
förmodligen inte leda till någon annan reaktion än att personer kring denne skulle undvika 
att vara i närheten och eventuellt irritera sig på honom/henne personligen. Men om samma 
person beter sig dåligt, till exempel inne på en restaurang, kommer andra människor som 
blir involverade att anklaga tjänsteleverantören för dennes beteende, i de fall de anser att 
restaurangen har möjlighet att påverka situationen. Om det dessutom är så att beteendet 
orsakas av en beständig situation som exempelvis att det ofta blir köer som vissa personer 
tenderar att smita före och orsaka irritation, kommer kundens förväntningar på en framtida 
kundupplevelse hos tjänsteleverantören att påverkas. (Huang, 2008, s. 523) 

 
3.1.2 Hur personalen påverkas av dysfunktionella kunder 
Harris & Reynolds (2003) har påvisat att dysfunktionella kundbeteenden ofta leder till 
psykiska, beteendemässiga, emotionella och fysiska konsekvenser för den frontline 
employee (FLE), personal med kundkontakt, som konfronteras med kunden. FLE’s 
upplever också i stor utsträckning att deras arbetsliv påverkas av den frekventa kontakten 
med dysfunktionella kunder (Harris & Reynolds, 2003, s. 148). Eftersom FLE’s är 
medvetna om att de ofta kommer att interagera med dysfunktionella kunder har många av 
dem utvecklat olika typer av individuella taktiker för att hantera dysfunktionellt 
kundbeteende både före det inträffar, under och efter kundmötet. Detta som en konsekvens 
av att de flesta av dem inte fått någon utbildning eller direktiv kring hur de bör agera från 
företagets sida (Reynolds & Harris, 2006, s. 99). Vanligen använda taktiker innan 
kundmötet kan handla om att byta kläder och förbereda sig mentalt för att på så sätt gå in i 
en roll som ska underlätta konfrontation med (potentiellt) dysfunktionella kunder. En del 
anställda går så långt som att ta droger medan andra nöjer sig med att studera kundgruppen 
som de ska serva för att på så sätt kunna förbereda sig för hur de ska hantera dem 
(Reynolds & Harris, 2006, s. 100).  
 
Under kundmötet hanterar personalen dysfunktionella kunder genom mutor, ignorans, 
använder sin emotionella kompetens, utnyttjar sin sexuella attraktionskraft, försöker locka 
fram sympatier från andra kunder, modifierar servicelandskapet med mera (Reynolds & 
Harris, 2006, s. 101). Denna studie visar att personalen, i kundmötet, ändrar sin moraliska 
ram för vad som är acceptabelt och anammar alltjämt en högre nivå av acceptans än vad 
han/hon skulle gjort i sitt privatliv. Allt för att behålla sitt jobb och sitt anseende som en 
god anställd (Reynolds & Harris, 2006, s. 102). Den anställde antar helt enkelt en fiktiv 
personlighet som både agerar perfekt och accepterar dåliga kundbeteenden i stor 
utsträckning för att uppnå kundtillfredsställelse i tjänstemötet (Reynolds & Harris, 2006, s. 
102). Ovanstående är en negativ konsekvens av att hantera alla kunder lika, och leder ofta 
till en negativ påverkan på personalens hälsa. Detta gäller i synnerhet vid hantering av 
dysfunktionella kunder (Harris & Reynolds, 2003). Även efter kundmötet antar personalen 
olika beteenden för att hantera destruktiva situationer som involverat dysfunktionella 
kunder i kundmötet. En del anställda hanterar det på ett mer sansat sätt genom att prata med 
andra anställda om händelsen medan vissa kan gå så långt som att fysiskt isolera sig 
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(Reynolds & Harris, 2006, s. 104). Det har visat sig att FLE’s som använder taktiker som 
involverar emotionella aspekter när de interagerar med dysfunktionella kunder oftare blir 
utbrända. Medan ett utökat ansvar genom delegering dämpar risken att kunden ska bli 
aggressiv, liksom även risken att drabbas av utbrändhet (Ben-Zur & Yagil, 2005).  
 
Nyligen har forskare studerat hur FLE’s hanterar kunder som beter sig illa genom att klaga 
på en tjänst utan att det finns något fel på den (Ro & Wong, 2012). Denna studie har 
genomförts inom hotell och restaurangbranschen i sydöstra USA. Det skiljer mycket hur 
dessa situationer hanteras mellan de olika tjänsteutövarna. Vissa kunder får igenom sina 
önskemål om full kompensation för missnöjet, en del kompenseras delvis medan en del blir 
nekade. Men i en restaurangmiljö är det vanligt att hela summan återbetalas, hela 60 
procent av fallen blev fullständigt kompenserade. Detta förklaras med att restaurangmiljön 
är så pass känslig att det, om det uppstår en obekväm situation med en kund, kan påverka 
andra kunders upplevelse av tjänsten. Det kan även leda till att möjligheten att leverera 
utmärkt service till övriga kunder minskar efter en anställd måste fokusera all kraft på 
endast en kund istället för på flera. I dessa situationer agerade 45 procent utifrån företagets 
policys, 19 procent tog ett eget beslut baserat på erfarenhet och känsla och 20 procent 
hämtade en chef för att lösa situationen. 56 procent av restaurangpersonalen hade 
utbildning för att hantera dessa situationer och var således förberedda på hur de skulle 
kunna hantera det. Men slutligen är det ändå den enskilda individen som måste ta beslut hur 
denne ska lösa situationen eftersom dessa situationer karaktäriseras av att de sällan går att 
bevisa utan måste bedömas från fall till fall (Ro & Wong, 2012, s. 423). Författarna menar 
att dessa situationer måste diskuteras på möten, personalen måste utbildas i hur de ska 
hantera dem och hanteringen av dessa kunder måste utvecklas genom förslag från de 
anställda (Ro & Wong, 2012, s. 424-425). För det har visat sig att det inte alltid är så enkelt 
att härröra om kunden talar sanning eller inte för FLE’s. I bara 8 procent av de tillfällen då 
restaurangpersonal upplevde att kunden försökte dra nytta av situationen hade de bevis för 
att så också var fallet (Ro & Wong, 2012, s. 421-423).  

 
3.2 Ledningens roll i kundmötet 
Hui et al. (2007, s. 153) menar att det krävs ett gott ledarskap för att den anställde ska 
kunna arbeta effektivt i tjänstemötet. Det handlar om att uppmuntra sin personal, influera 
dem på ett positivt sätt och att sätta mål att sträva mot för sina anställda. Vidare bör 
personal få inspiration av sina överordnade och kunna ha dem som förebilder och 
handledare i hur FLE’s ska bete sig i kundmötet för att kunna leverera en så bra service 
som möjligt (Hui et al., 2007, s. 153). Borucki & Burke (1999, s. 946) menar att ledarens 
roll i tjänstemötet är att definiera vilken kvalitet som förväntas av den anställde men 
samtidigt bidra med, för situationen, passande utbildning och information samt att 
undanröja hinder som står i vägen för att den anställde ska kunna genomföra sitt jobb på ett 
fullgott sätt. Hartline & Ferrell (1996, s. 52) påvisar att ledare som drivs av en förståelse för 
tjänstekvalitet också är mer benägna att delegera ansvar till sin personal.  
 
Ledningen inom ett tjänsteföretag bör, enligt Grove et al. (2004, s. 41), ha tydliga policys 
och tydliga förfaringssätt vid behandling av kunder som beter sig illa. Både för att kunna 
hantera dem bättre men också för att försöka undvika att hotfulla situationer uppstår. 
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Författarna menar att det är särskilt viktigt i branscher som exempelvis bank, restaurang, 
transport och hotell eftersom dessa tjänstemöten sker i realtid och således kräver att det 
finns tydliga handlingsplaner ifall någonting skulle gå snett. Det beror även på att 
tjänstemötet innefattar så många moment som inte går att kontrollera eller förutsäga 
(Reynolds & Harris, 2006, s. 101). 
 

3.2.1 Ledningens förutsättningar 
Kay & Russette (2000, s. 54) påpekar att utbildning inom hotell- och restaurangbranschen 
inte alltid ger den framtida anställda det branschen behöver, vilket är individer med 
ledaregenskaper och god social kompetens. Hälften av studenterna som genomfört en 
masterutbildning inom hotell- och restaurang angav att dessa färdigheter inte var någonting 
de anskaffat sig under utbildningen utan istället lärt sig i arbetslivet. Ledaregenskaper och 
social kompetens har i tidigare studier visat sig vara de mest betydelsefulla kvaliteterna för 
att kunna hantera olika typer av situationer, till exempel skiftande kundbeteenden, stress, 
problem med kunder samt för att kunna kommunicera på ett bra sätt och motivera sina 
anställda (Kay & Russette, 2000, s. 53). I en studie som genomfördes i USA i början på 
2000-talet bland närmare 1000 anställda på 66 restauranger, visade det sig att individer med 
längre erfarenhet och högre ålder uppfattade större mening i sitt arbete liksom en högre 
grad av möjlighet att influera arbetet (Hancer & George, 2003). Dessutom uppfattade de att 
de innehade ett större ansvar (Hancer & George, 2003, s. 12). Dessa individer hade inte i 
någon större utsträckning en högre utbildning utan det är den praktiska erfarenheten som är 
betydelsefull (Hancer & George, 2003, s. 10). Studien visar också att yngre och mer 
oerfarna servitriser sällan uppfattar sitt arbete som meningsfullt och i liten utsträckning 
tilldelas ansvar, vilket kan leda till ineffektivitet under interaktion med kunden (Hancer & 
George, 2003, s. 14) 
 

3.3 Ledarstilar vid hantering av dysfunktionella kunder i 
restaurangbranschen 
I princip alla ledarskapsdefinitioner anser att ledarskap handlar om att skapa inflytande och 
att alla ledare har gemensamt att de har en eller flera anhängare. En ensam individ kan inte 
vara ledare ifall det inte finns någon att vara ledare för. Dessutom krävs det att ledaren 
också kan utöva inflytande över den han/hon leder, ifall den ska kunna kalla sig ledare. 
(Vroom, 2007, s. 17) 
 

“I do not see any form of leadership as optimal for all situations” 
(Victor Vroom, 1976, s. 17) 

 
Ogbeide (2011) har studerat hur olika typer av ledarskap påverkar effektivitet och 
motivation för anställda inom måltidsservice på en skola i USA. Studien undersökte både 
hur cheferna uppfattade sitt ledarskap och hur de anställda upplevde sina chefers ledarstil 
(Ogbeide, 2011, s. 186). Resultatet visade att alla tillfrågade till viss del stämde in på 
samtliga av de olika ledarstilar de testats för vilka var: styrande (directive), stödjande 
(supportive), deltagande (participative) och resultatinriktat (achievement-oriented) 
ledarskap (Ogbeide, 2011, s. 186). Detta överensstämde också med hur de anställda 
uppfattade chefernas ledarstil, ingen ansåg att chefen endast nyttjade en ledarstil utan ansåg 
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att de hade influenser från alla ledarstilar de testade. Detta underbygger teorin om att det 
inte finns endast en ledarstil som bör användas inom måltidsservice utan att det är 
situationsberoende och påverkas av olika omständigheter som exempelvis uppgiftens 
komplexitet, den anställdes behov av stöd och densammas kompetens (Ogbeide, 2011, s. 
186). Därför kommer också en ledare som verkar inom denna miljö att anamma olika 
ledarstilar beroende på hur de olika situationsvariablerna ser ut (Ogbeide, 2011, s. 187). 
Studien visade också att den ledarstil som mest främjar motivationen att arbeta effektivt är 
den stödjande ledarstilen. Då denna ledarstil brukar rekommenderas till individer som inte 
känner så starkt engagemang för sina arbetsuppgifter uppfattar författaren att detta är ett 
rimligt resultat (Ogbeide, 2011, s. 188). 
  
Clark et al. (2009, s. 224) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att FLE’s 
servicekvalitet i interaktion med kunden alltid härrör från hur ledningen agerar. På grund av 
att ledningen sällan eller aldrig möter kunden krävs det att FLE’s känner ett starkt 
engagemang att leverera service av hög kvalitet, vilket är beroende av vilken ledarstil som 
utövas inom organisationen. Hur ledningen agerar överförs sedan också mot kunden, så 
ledaren måste vara duktig på att kommunicera företagets kultur och värderingar gällande 
tjänstemötet. Det är viktigt att ledaren själv har en vilja att leverera service av utmärkt 
kvalitet för att möjliggöra att även de anställda känner att detta är något betydelsefullt. 
(Clark et al, 2009, s. 224) 
 

3.3.1 Situationsanpassat ledarskap  
Det situationsanpassade synsättet handlar om att ledarskapet måste anpassas utifrån varje 
enskild kontext, eftersom ingen situation är den andra lik och brukar beskrivas som the 
contingency view eller the situational leadership (Yun et al, 2006, s. 375; Hersey et al., 
2000, s. 173). Det grundläggande antagandet för denna teori handlar om att gruppens 
effektivitet är beroende av hur väl ledarstilen överensstämmer med kontexten, vilket i sin 
tur påverkar möjligheten att influera sina anhängare (Redding, 1976, s. 199). För att ledaren 
ska kunna anamma den bäst lämpade ledarstilen krävs det att han/hon analyserar 
situationen så att denne är medveten om hur ledarskapet bör anpassas för att kunna influera 
sina anhängare så mycket som möjligt (Fiedler et al, 1978, s. 30). Detta i sin tur kräver att 
rätt person är ledare, att det är en person som har förmågan att analysera läget och som 
också kan anpassa sin ledarstil efter det (Redding, 1976, s. 199). Faktorer som påverkar 
ledarens möjlighet att skapa effektivitet i gruppen är: ledarens status i gruppen (i vilken 
utsträckning ledarens formella ställning ger denne makt), uppgiftens struktur (i vilken grad 
regler och fysiska dokument underlättar ledarens arbete) och sociala relationer mellan 
ledaren och medarbetaren (gillande, acceptans, lojalitet). Utifrån dessa faktorer kan 
ledarens möjlighet att influera de anställda sedan graderas. Med andra ord: dessa 
komponenter anger hur stor situationskontroll ledaren har i en viss kontext. I situationer 
som karaktäriseras av att någon av ovanstående komponenter inte är optimala, exempelvis 
om ledaren inte har stöd av sina medarbetare eller om målen är otydliga, minskar 
situationskontrollen vilket försvagar ledarens möjlighet att influera. Detta leder sedermera 
till att gruppens effektivitet minskar (Fiedler et al., 1978, s. 30-31). 
 
Fiedler et al. (1978, s. 32) menar att det enskilt viktigaste elementet gällande 
situationskontroll handlar om medarbetarnas lojalitet till ledaren. Ifall gruppen stöttar 
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ledaren och verkligen försöker lösa uppgiften genom att följa direktiv behövs inte makt 
eller en hög grad av struktur på uppgiften (Fiedler et al., 1978, s. 32). Detta är något även 
Hersey et al. (2000, s. 175) benämner som ett kritiskt område i ledarskapet, för finns det 
ingen individ som ser chefen som ledare är denne inte heller en ledare. Gruppen måste se 
individen som chef/ledare, det spelar det ingen roll om han/hon utsetts till det av en VD 
ifall ingen lyssnar på det han/hon har att säga (Hersey et al., 2000, s. 175). 
 
I situationer med låg grad av struktur finns det otaliga sätt att lösa situationen på, vilket gör 
det svårare för ledaren att kunna influera sina medarbetare och skapa effektivitet genom en 
viss typ av ledarskap eftersom situationskontrollen är väldigt låg (Fiedler et al., 1978, s. 
32). För att kontrollera uppgiftens struktur kan ledaren fundera över följande frågor: är 
målen tydliga och väl kommunicerade? Finns det bara ett eller ett fåtal sätt att lösa 
uppgiften på eller bara en enda korrekt lösning? Slutligen, går det att undersöka ifall 
uppgiften utförts på rätt sätt? Om svaren är nej, eller lutar mer åt nej än ja, har arbetet en 
låg grad av struktur (Fiedler et al., 1978, s. 45; 51).  
 
Vissa situationer passar inte en speciell ledarstil vilket kräver att någonting förändras för att 
gruppen ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det som är svårast att ändra på i sådana 
situationer är ledarens ledarstil, eftersom den hänger så starkt ihop med hur ledaren är som 
person, vilket inte går att ändra på i så stor utsträckning. Istället måste de ovan nämnda 
kontextuella faktorerna studeras och förändras så att de passar ledarens stil. (Fiedler et al., 
1978, s. 139) 
 
Hersey et al. (2000, s. 173) menar, till skillnad från Fiedler et al. (1978), att det 
situationsanpassade ledarskapet definieras av endast två komponenter: hur ledaren hanterar 
uppgiften och hur ledaren agerar i relation till sina anhängare. Ett uppgiftsorienterat 
beteende handlar om hur mycket ledaren engagerar sig i att kommunicera vilken plikt och 
vilket ansvar varje individ eller grupp har. Ett starkt fokus på uppgiften innebär att ledaren 
berättar vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras, samt var och vem som ska 
göra det. Detta krävs när de anställda behöver få vägledning och råd för att kunna nå sina 
mål. Viktigt att poängtera är att detta inte handlar om att vara otrevlig eller argsint utan om 
att ge väldigt tydligt guidning för sina anställda. Ett starkt relationsorienterat beteende 
karaktäriseras av att ledaren vill få till en tvåvägs- eller multivägskommunikation och 
innebär att ledaren lägger mycket fokus på att lyssna, underlätta och stötta de anställda. 
Detta fokus kan vara nödvändigt och underlätta situationer då uppgiften blir stillastående, 
inte på grund av okunskap utan snarare på grund av motivationsbrist och behov av 
uppmuntran (Hersey et al., 2000, s. 173). Dessa två beteenden är inte ömsesidigt 
uteslutande utan existerar i olika grad beroende på vilken typ av ledarskap situationen 
kräver (Hersey et al., 2000, s. 175). (Se Figur 1) 
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Källa: Hersey et al., 1979 
Figur 1: Modellen för det situationsanpassade ledarskapet 

 
 
För att veta vilken grad av uppgifts- respektive relationsfokus som krävs är det nödvändigt 
att också gör sig införstådd i sina anställdas kompetens och vilja att lösa en uppgift. 
Ledaren behöver alltså veta hur redo (eng. readiness) den anställde är att ta sig an den 
stundande uppgiften. Detta är ingen personlig egenskap utan handlar om uppgiftens art och 
således kan den anställda vara väldigt redo att ta hand om en uppgift - som den är bekant 
med - medan den är mindre redo att hantera främmande uppgifter. Därför kräver också 
varje individ olika mycket stöd av ledaren i olika situationer, vilket innebär att ledaren inte 
kan anamma en ledarstil som då ska fungera som en universallösning, utan både gruppen 
som helhet och individerna var för sig kräver sin specifika ledarstil. I vissa kontexter 
fungerar det förstås att ha samma ledarstil för alla anställda, men om gruppens erfarenhet 
skiljer sig behöver ledaren agera olika mot olika individer även inom gruppen. Individens 
kompetens brukar bedömas utifrån dennes kunskap (förståelse för uppgiften), skicklighet 
(färdigheten att kunna lösa uppgiften) och erfarenhet (att ha löst liknande uppgifter 
tidigare) (Hersey et al., 2000, s. 176). Viljan att lösa uppgiften brukar utgå ifrån hur stort 
självförtroende individen har (övertygelse att inneha förmågan att lösa uppgiften), 
engagemang (vilken plikt individen känner att lösa uppgiften) samt motivationen att utföra 
uppgiften (Hersey et al., 2000, s. 177).  
 
Ifall individen varken har kompetensen, viljan eller tryggheten att kunna utföra en uppgift 
krävs det att ledaren ger mycket guidning och styr individen i hög grad och strukturerar 
utförandet noggrant (Hersey et al., 2000, s. 182). Om det finns en vilja eller trygghet att 
kunna lösa uppgiften men kompetensen inte finns, krävs det att ledaren istället har både ett 
starkt uppgifts - som relationsfokus. Alltså att ledaren både hjälper till med hur uppgiften 
ska lösas men även försöker skapa en dialog med individen kring hur uppgiften ska 
hanteras samt försöker uppmuntra individen att arbeta på egen hand i de moment han/hon 
är bekant med (Hersey et al., 2000, s. 184). Den tredje nivån handlar om en individ som har 
kunskapen kring hur uppgiften ska lösas men saknar självförtroendet att hantera den på 
egen hand. I denna situation är ledarens uppgift att uppmuntra och stötta den anställde samt 
vara med och bestämma hur uppgiften ska hanteras steg för steg. Dessutom bör ledaren 
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försöka skapa en situation där individen får ta vissa beslut själv medan ledaren tar beslut 
där den anställde behöver stöd (Hersey et al., 2000, s. 185). Slutligen finns det situationer 
där den anställde både har kunskap som självtroende att lösa uppgiften. Där är ledarens roll 
att delegera uppgifter, få individen att se saker i en mer omfattande kontext, ge den eget 
ansvar, uppmuntra och enbart övervaka resultaten (Hersey et al., 2000, s. 187).  
 
Ju mer en ledare kan anpassa sitt beteende efter situationens krav, desto mer effektivt blir 
också ledarskapet. Det är dock viktigt att hålla i bakhuvudet att ledaren inte ska anamma ett 
ledarskap för att “skapa” en viss situation utan det ska vara en reaktion på vad situationen 
kräver. Ifall chefen anammar ett ledarskap som främst används i krissituationer kommer 
även de anställda att agera som om det är en kris; det blir en självuppfyllande profetia 
(Hersey et al., 2000, s. 175). I följande avsnitt presenterar vi ännu en typ av ledarskap, det 
delegerande.  

 
3.3.2 Delegerande ledarskap 
Kanter (1984, s. 197-198) beskriver empowerment som den del av en process där 
personalen får befogenheter att bestämma i vissa situationer och där ansvar delegeras till de 
undre leden. Det är ett sätt för företag att öka effektiviteten genom att decentralisera beslut. 
Det kan handla om att personalen kan tänja på reglerna för att tillfredsställa kunden eller 
snabbt lösa problem när de uppkommer istället för att kontakta en chef för att få tillstånd att 
utföra en viss åtgärd (Kanter, 1984, s. 197-198). Grönroos (2008, s. 219) menar att det är 
viktigt att, i en tjänstekontext, ge personalen befogenheter att handla utifrån sin kompetens 
och sina erfarenheter eftersom tjänstemötet behöver vara flexibelt för att personalen ska 
kunna bemöta kunden på rätt sätt. Vidare menar Grönroos (2008, s. 220) att det förstås 
måste finnas en viss grad av verksamhetsstyrning även inom företag som karaktäriseras av 
decentralisering av beslut men att det snarare handlar om att dra riktlinjer för personalens 
agerande och ställa upp en vision för de anställda än att ha strikta styrsystem med hög grad 
av kontroll.  
 
Det finns många olika anledningar till varför en ledare väljer att överlåta ansvar på den 
anställde. Ledaren har ofta begränsad möjlighet att ta beslut på grund av tidsbrist, ork, 
kunskap och maktbefogenheter (Yun et al., 2006, s. 375). Samtidigt har den anställde ofta 
speciella kunskaper och lösningar i de situationer som ligger nära deras arbetsuppgifter 
(Durham et al., 1997, refererad i Yun et al., 2006, s. 375). Detta har inneburit att de flesta 
företag idag insett vikten av att ge den anställde befogenheter att ta beslut i de situationer 
där de “vet bäst”, vilket också resulterar i att den anställdes värde för företaget blir mer 
påtagligt både för den själv som för företaget i stort (Yun et al., 2006, s. 375). Hancer & 
George (2003, s. 13) menar att om ledaren delegerar ansvar till sin personal, kan de lättare 
lösa situationer med kunder eftersom beslut kan tas på plats och på så sätt skapa ett positivt 
utfall i sanningens ögonblick. Författarna har särskilt studerat detta i en restaurangkontext 
(Hancer & George, 2003, s. 13), vilket är den kontext vår studie utgår ifrån.  
 
Anställda har idag andra krav på sitt arbete. Många upplever att arbetet handlar om 
självuppfyllande och vill således inte bara ha lön för mödan utan även kunna utvecklas som 
individer. Det innebär att anställda allt oftare strävar efter att ha större kontroll över sin 
arbetssituation genom utökat ansvar (Yun et al., 2006, s. 375). Grandey et al. (2004, s. 5) 
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menar att en ökad grad av kontroll över sin arbetssituation, genom utökade befogenheter, 
skulle underlätta hanteringen av dysfunktionella kunder. Undersökningar kring stress 
(Folkman et al., 1986; Friedland et al., 1992) har dessutom visat att en låg grad av kontroll 
ökar stressen hos arbetstagaren och att anställda som känner sig osäkra i sina befogenheter 
har svårare att hantera situationer med kunder som beter sig illa (Schat & Kelloway, 2000).  
 
Det har framkommit i tidigare studier om empowerment att inte alla anställda blir 
motiverade och inspirerade av utökat ansvar, en del ser det istället som någonting 
besvärande vilket har förklarats med att vi alla är unika och har olika stor önskan att ha 
ansvar (Yun et al., 2006, s. 375). För de flesta chefer verkar det rimligt att inte alla anställda 
är intresserade av ett utökat ansvar och att de som har intresse av det vill ha ansvar i olika 
omfattning (Yun et al., 2006, s. 376). Nedan kommer vi presentera det styrande 
ledarskapets fördelar och nackdelar, både generellt och i en tjänstekontext.  
 

3.3.3 Styrande ledarskap 
Det styrande ledarskapet brukar definieras som chefskap där ledaren berättar för sina 
underordnade vad de förväntas göra, hur de ska göra det och hur deras arbete passar in i 
andras arbete (Hughes et al., 1999, s. 71). Ett styrande ledarskap kan i vissa fall vara 
effektivt när chefen försöker marknadsföra en tydlig och kärnfull vision för organisationen. 
Men trots detta är det styrande ledarskapet bara transformativt genom övertalning eller 
tvång. Detta beror på att det saknar inslag av delaktighet av de anställda i exempelvis 
beslutsprocesser och utesluter att fördela ansvar genom att ge befogenheter. Det kan leda 
till att de anställda blir mindre benägna att anta de värderingar och den vision ledaren 
försöker förmedla (Clark et al., 2009, s. 212). En chef som baserar sin affärsverksamhet på 
att leverera hög tjänstekvalitet är mindre benägen att anamma en styrande ledarstil eftersom 
den kommer begränsa möjligheterna för de anställda att kunna anpassa tjänstemötet efter 
kundens behov (Clark et al., 2009, s. 212- 213). 
 
Det styrande ledarskapet karaktäriseras av att kommunikationen endast kommer från 
ledningen och att de anställdas åsikter och deltagande i beslutsfattande är i princip 
obefintligt (Clark et al., 2009, s. 215). Denna ledarstil kan ändå vara effektiv för att öka 
rolltydligheten eftersom den utgår ifrån att ledaren hela tiden ger omfattande feedback på 
hur den anställda bör utföra sitt arbete (Muczyk & Reimann, 1987, s 304-305). Att anamma 
ett styrande ledarskap innebär inte nödvändigtvis att ledaren kontrollerar hela processen 
utan kan innebära olika mycket inblandning i tjänstemötet. Hales (1993, s. 56) skiljer på 
fyra olika typer av ledningskontroll. Fokus ligger på vad som kontrolleras och när det 
kontrolleras. Den första typen av kontroll handlar om att styra händelsen innan den inträffat 
och fokuserar på att den som hanterar händelsen har rätt verktyg, kunskap och kompetens 
för att lösa situationen. Som ledare kan du också välja att vara delaktig i processen som ett 
sätt att styra utfallet. Ledaren kan då bidra med sina tekniska och sociala kunskaper för att 
underlätta situationen. Ett tredje sätt att kontrollera processen är att styra det som sker efter 
situationen, alltså vilket utfall processen får och sätta ramar för exempelvis finansiella 
resultat av en arbetsprocess. Slutligen finns det en taktik som handlar om att få överblick 
över händelsen för att förstå när och vad den som utför uppgiften behöver för stöd i 
processen (Hales, 1993, s. 56).  
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Clark et al. (2009) genomförde en studie kring vilken ledarstil som var mest passande inom 
serviceindustrin och testade då inom hotellbranschen eftersom de anställdas beteende starkt 
påverkar kundens helhetsuppfattning om tjänsten (Clark et al., 2009, s. 209-210). De valde 
specifikt ut tre ledarstilar: deltagande, styrande och delegerande och undersökte i vilken 
utsträckning dessa olika stilar påverkade FLE’s och deras utförande av arbetet (Clark et al., 
2009, s. 210). En liknande studie utfördes av Dolatabadi & Safa (2011, s. 9) vilken visade 
att ett styrande ledarskap, i en servicekontext, influerar den anställdes engagemang 
negativt, gällande tjänstens kvalitet. Samma studie visade även att ett deltagande ledarskap 
istället ökar engagemanget för att leverera en tjänst av hög kvalitet, hjälper till i skapande 
av rolltydlighet samt ökar känslan av att dela värderingar (Dolatabadi & Safa, 2011, s. 9). 
Detsamma visade sig i Clark et al.’s (2009, s. 222) studie; att det styrande ledarskapet inte 
leder till att de anställda upplever större rolltydlighet eller blir mer tillfredställda i sitt 
arbete. Dessutom fann studien inte heller några samband mellan denna typ av ledarskap och 
delade värderingar och visioner (Clark et al., 2009, s. 222). Slutsatsen Dolatabadi & Safa 
(2011, s. 10) har dragit av resultaten är att det i en servicekontext är mer passande att 
använda sig av ett deltagande ledarskap än av ett styrande sådant. Detta eftersom det 
styrande ledarskapet till sin natur är så inriktat på att en person är ensam beslutsfattare och 
tar således inte hänsyn till de anställdas åsikter vilket kan leda till att de vänder sig mot 
ledaren och de mål denne ställer upp (Dolatabadi & Safa, 2011, s. 10).  
 
Ett sätt att, från ledningshåll, kontrollera utfallet av ett tjänstemöte kan vara att utbilda sin 
personal i hur de ska bemöta kunden i kundmötet. Utbildningen ska då utgå ifrån de policys 
företaget har och gå i linje med företagets mål. Det kan till exempel handla om att utforma 
en kurs utifrån företagets mission eller servicestrategi (Lewis & Entwistle, 1990, s. 47-48). 
Utbildning av personalen är en av de centrala delarna i intern marknadsföring vilket handlar 
om att kunna förmedla ledningens strategier så att de slutligen praktiseras av FLE’s på ett 
lämpligt sätt (Joseph, 1996, s. 55). Vidare är den interna marknadsföringen betydelsefull att 
såväl förstå, praktisera som utveckla för organisationer som verkar inom tjänstesektorn.   
 

3.4 Intern marknadsföring 
I detta avsnitt presenterar vi teorier kring intern marknadsföring som inte direkt är kopplade 
till situationer med dysfunktionella kunder utan snarare är fokuserade på att möjliggöra en 
god tjänstekvalitet. Vi menar att teorierna ändå kan appliceras på vårt ämnesområde 
eftersom strategier för att kunna hantera det dysfunktionella kundbeteendet till stor del är 
beroende av att ledningen kan implementera dem i verksamheten och kommunicera dem till 
sina anställda. 
 
Den moderna marknadsföringen av tjänster fokuserar på människan som en viktig del i 
organisationens marknadsföring, särskilt de anställda som arbetar mot kunden. Dessa så 
kallade FLE’s ses idag som de kanske viktigaste marknadsföringsresurserna inom ett 
företag (Grönroos, 1998, s. 77). I branscher som exempelvis restaurang, hotell och bank är 
det lätt att förstå att personalen har en betydande roll i företagets framgång eftersom de 
interagerar så nära med kunden och på så sätt kan kontrollera såväl kvaliteten på tjänsten 
som kundrelationen i stort (Grönroos, 1998, s. 77-78). För att kunna få personalen att 
leverera god service, särskilt under kundmöten där kunden konsumerar tjänsten samtidigt 
som den produceras, krävs det att ledningen skapar en förståelse för vilken betydelse de 
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anställdas inställning, uppträdande och agerande har för kundrelationen (Joseph, 1996, s. 
55). Detta implementeras genom så kallad intern marknadsföring. Den går ut på att 
attrahera de medarbetare som anses lämpliga för tjänster inom organisationen, behålla de 
medarbetare som håller hög kvalitet samt att styra och motivera medarbetarna på ett sätt 
som får dem att arbeta kundinriktat för att på så sätt agera optimalt i den interaktiva 
marknadsföringen, alltså vid kontakt med kunden (Grönroos, 1998, s. 80).  
 
Den anställde kan ses som en intern kund till företaget (Berry, 2002, s. 67). Således krävs 
det att företaget behandlar denna på ett bra sätt för att han/hon ska känna sig tillfreds med 
sitt arbete. En nöjd och motiverad anställd som känner engagemang till organisationen, kan 
också leverera god service av hög kvalitet till de externa kunderna (Ahmed & Rafiq, 2003, 
s. 1177-1178; Grönroos, 1998, s. 79). Just motivationen är ett centralt begrepp inom intern 
marknadsföring eftersom hela konceptet går ut på att den anställde, genom att vara 
motiverad, blir mer kvalitetsmedveten i interaktionen med kunderna vilket ökar 
effektiviteten i kundmötet (Grönroos, 1998, s. 80). Joseph (1996, s. 56) menar att företagets 
FLE’s kan vara den starkaste tillgången i ett företag men att de även är dess mest kritiska 
tillgång eftersom de innehar en så betydelsefull roll i tjänstemötet och antingen kan göra det 
till en fantastisk upplevelse för kunden eller en sämre sådan. En väl genomarbetad intern 
marknadsföringsstrategi, där individen känner sig betydelsefull, skapar engagemang för 
organisationen och dess mission vilket på sikt leder till att företaget når framgång. Detta 
engagemang inkluderar både ett intresse för organisationen, vilja att ta till sig information, 
förstå system och använda resurser (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1179-1180).  
 
Intern marknadsföring bör vara lika aktiv som extern marknadsföring på grund av det 
tidigare nämnda faktumet att de anställda kan ses som organisationens kunder. Därför kan 
inte intern marknadsföring genomföras som en administrativ aktivitet, genom att 
exempelvis delegera ansvaret att motivera personal till avdelningar, utan bör utgå från 
ledningen (Grönroos, 1998, s. 80-81; Varey & Lewis, 1999, s. 936). Precis som företagen, 
genom sin externa marknadsföring, försöker påverka konsumenternas attityder till deras 
produkter och tjänster, handlar intern marknadsföring om att påverka sina interna kunders 
attityder och värderingar (Grönroos, 1998, s. 80-81). Varey & Lewis (1999, s. 929) har 
kritiserat den generella bilden av intern marknadsföring som målas upp, eftersom den 
förutsätter att den anställde inte på egen hand kan vara motiverad i sitt arbete. Dessutom 
antar den att de anställda accepterar de interna marknadsföringsmetoderna utan att någon 
kraft läggs vid att skapa engagemang för själva konceptet i sig (Varey & Lewis, 1999, s. 
929).  
 
Ett av målen med intern marknadsföring handlar om att bedöma och samordna processer 
för att kunna förbättra organisationens prestationer så att dess mål kan uppnås på ett mer 
effektivt sätt. Vidare handlar intern marknadsföring i stor utsträckning om individen och 
hur varje individ har betydelse i ett strategiskt sammanhang (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 
1180). Några betydelsefulla områden för att uppnå en framgångsrik intern marknadsföring 
handlar, enligt Joseph (1996, s. 57-58) om att:  
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● rekrytera rätt personal  
● utbilda dessa så att de kan utföra tjänster av hög kvalitet  
● motivera dem att utföra sitt jobb på ett högkvalitativt sätt 
● lyssna på sin personal genom att låta dem komma med synpunkter på kontinuerlig 

basis kring deras arbetstillfredsställelse, attityder och liknande 
● involvera, delegera och demokratisera sin personal genom att ge dem ansvar, 

information och del i utvecklingsprocesser 
● skapa laganda 
● kommunicera formellt som informellt 
● belöna sina medarbetare vid väl utfört arbete 
● utöka och öppna karriärvägar för att möjliggöra avancemang inom organisationen 
● stödja de anställdas livsstil genom att exempelvis erbjuda daghem för barnen och 

liknande 
 
 
 
Ovanstående punkter är troligen mer och mindre betydelsefulla inom olika situationer. I vår 
kontext finner vi att några av punkterna är mer viktiga än andra varför vi endast kommer att 
utveckla resonemanget kring dessa. De vi finner mest betydelsefulla för vår studie är att: 
utbilda, motivera, lyssna på, involvera/delegera/demokratisera och kommunicera.  
 

3.4.1 Utbilda 
När tjänstekvaliteten inte når eftersträvade nivåer eller när system inte fungerar i en 
organisation är orsaken ofta att systemet är för dåligt eller att personalen inte blivit 
tillräckligt utbildade. Det finns ingen individ som inte behöver vidareutbildning, även 
anställda med lång erfarenhet och utbildning har ett behov av ytterligare utbildning 
emellanåt (Grönroos, 1998, s. 86; Joseph, 1996, s. 57), inte minst för att kunna möta de 
olika typerna av kundmöten som uppstår och för att kunna arbeta på ett avslappnat sätt utan 
stress och rollosäkerhet (Joseph, 1996, s. 57). Dessutom är det ett sätt för arbetsgivaren att 
kunna försäkra sig om att den anställda levererar en konsekvent tjänsteupplevelse (Joseph, 
1996, s. 57). Grönroos (1998, s. 86) menar att det inte är ovanligt att FLE’s, trots sin 
avgörande roll i tjänstemötet, inte blivit upplysta om sin viktiga funktion i företagets 
marknadsföring och förstås på sikt, sin roll för företagets framgångar. Vidare menar 
Grönroos (1998, s. 86-87) att det inte behöver handla om så invecklade utbildningar, utan 
att enbart en förståelse för sin betydelse för helheten kan göra att personalen presterar bättre 
och blir mer motiverade att leverera högre kvalitet i kundmötet. Utbildningar kan dessutom 
vara ett sätt att få till en dialog med personalen om vilka verktyg som krävs för att de ska 
kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Utbildningens främsta mål är dock att påverka 
FLE’s attityder till hur kunden bör bemötas (Grönroos, 1998, s. 87). Någonting som är 
viktigt att ha i åtanke vid diskussioner om utbildningar är att de inte fungerar optimalt utan 
fungerande ledningsstrategier, personalpolitik samt planering och uppföljning som är 
motiverande. Utbildningens innehåll måste genomsyra hela verksamheten för att bli 
trovärdig för de anställda (Grönroos, 1998, s. 88). 
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3.4.2 Motivera 
Den anställde behöver, som ovan nämnt, också motiveras för att kunna prestera. Beroende 
på vilken bransch den anställde arbetar inom, kan olika faktorer generera inspiration och 
drivkraft att utvecklas (Joseph, 1996, s. 57). Grönroos (1998, s. 83) menar att motivation att 
prestera och leverera en tjänst på ett marknadsföringsmässigt fördelaktigt sätt handlar 
mycket om att skapa motiverande arbetsuppgifter, en attraktiv arbetsmiljö och ett sunt 
internt klimat. Särskilt det interna klimatet är av betydelse eftersom intresset för att leverera 
hög kvalitet i kundmötet har ett starkt samband med trivseln i organisationen. Ifall en 
anställd inte är inspirerad i sitt arbete kan han/hon inte heller interagera med kunden på ett 
inspirerande sätt (Grönroos, 1998, s. 83). Ahmed & Rafiq (2003, s. 1181) menar att intern 
marknadsföring inte kan fungera utan förståelse, tillit och engagemang där engagemanget 
byggs genom att lära känna sina anställda men också sin organisation. Först när 
organisationen hänger sig åt sina anställda kan de anställda hänge sig åt organisationen och 
dess framgång (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1182). Vi menar att motivationen att prestera 
hänger ihop med ett engagemang för organisationen varför vi valt att presentera dem 
tillsammans i detta avsnitt.  
 

3.4.3 Lyssna 
Joseph (1996, s. 57) menar vidare att en annan betydelsefull punkt inom intern 
marknadsföring handlar om att lyssna på sina anställda. Det kan ledarstaben göra på olika 
sätt, ett alternativ är att låta de anställda diskutera sina åsikter i fokusgrupper eller att låta 
dem svara på enkäter som behandlar hur de anställda upplever olika situationer på jobbet 
(Joseph, 1996, s. 57). Grönroos (1998, s. 85) underbygger detta påstående genom att 
påpeka betydelsen av att ledaren försöker förstå de anställdas situation genom att visa 
intresse för såväl medarbetarna i sig som den process i vilken de interagerar med kunderna. 
Den anställde ska känna sig sedd och hörd och få gehör för sina goda prestationer och 
lösningar, och klimatet inom organisationen bör vara sådan att det förstärker individers 
goda prestationer. Yang & Coates (2010, s. 758; 760) påvisade i sin studie att lyssnandet är 
en av 20 viktiga element för att öka den interna tjänstekvaliteten. Deras studie visade att det 
är viktigt att chefer lyssnar på sina anställda och att de tar deras synpunkter i beaktande så 
att de blir mer involverade och engagerade i verksamheten. Detta är särskilt viktigt när den 
anställde framför klagomål och krav. Om chefen inte lyssnar i dessa situationer kommer det 
per automatik ofta leda till missnöje hos den anställde (Yang & Coates, 2010, s. 760). 
 

3.4.4 Involvera 
Att involvera sina medarbetare genom att ge dem befogenheter och del i beslutsfattande är 
även en viktig del i den interna marknadsföringen. Befogenheterna kan handla om att delge 
den anställde information som är användbar för att den ska kunna utföra ett gott arbete men 
också att ge honom/henne tillstånd att fatta egna beslut som kan vara till gagn för 
organisationen (Bowen & Lawler, 1992, refererat i Joseph, 1996, s. 58). Det är dessutom 
viktigt att berömma eller belöna den anställde när denne tagit initiativ till, och varit delaktig 
i, att en förändring kommit till stånd (Joseph, 1996, s. 58). 
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3.4.5 Kommunicera 
Den interna kommunikationen kan ha två egentliga ändamål. Den kan antingen användas 
för att påverka attityderna hos sina anställda och skapa intresse för olika typer av satsningar 
inom försäljning och marknadsföring (Grönroos, 1998, s. 93; Berry, 2002, s. 69). Den kan 
också användas på ett informativt sätt genom att upplysa den anställde om nyheter inom 
marknadsföring, tjänsteutbud och liknande så att FLE’s inkluderar dessa i den interaktiva 
marknadsföringen mot kunden (Grönroos, 1998, s. 93). Joseph (1996, s. 58) påpekar att det 
är betydelsefullt både med den formella som den informella kommunikationen inom en 
organisation och att det är viktigt att den som har ansvaret för att sprida information är 
kreativ i sitt sätt att kommunicera för att engagera den anställde i informationen. Vidare 
menar Joseph (1996, s. 58) att det är oerhört viktigt att interna beslut och förändringar som 
berör de anställda kommuniceras direkt till de berörda. Organisationer som har en 
fungerande intern kommunikation har ofta ledare som är synliga och tillgängliga för de 
anställda och visar öppenhet mot desamma (Clutterbuck & James, 1993, s. 252-253). 
Författarna menar att det är viktigt att inte den interna kommunikationen blir någon annan 
än chefens angelägenhet eftersom det då kan ge intrycket av att ledningen inte anser att det 
är en nog viktig uppgift för de att ta hand om (Clutterbuck & James, 1993, s. 253).  
 

3.5 Sammanfattning av teorikapitlet  
I detta kapitel har vi beskrivit de teorier vilka denna studie utgår ifrån. Utgångspunkten i 
teorin handlar om att den konventionella synen på kunden som en rationell individ, som 
handlar därefter, börjat ifrågasättas och de studier som genomförts kring detta har också 
bevisat att kunden inte alltid följer det normativa beteendet utan istället kan bete sig illa i 
kundmötet av olika orsaker. Kunder beter sig i många fall dåligt vilket både påverkar andra 
kunder, den tjänsteleverantör de besöker och, inte minst, den personal som interagerar med 
kunden. Kundens beteende är alltså inte alltid funktionellt utan kan i många fall snarare 
vara dysfunktionellt.  
 
Teorin tar upp det faktum att kundens dysfunktionella beteende ofta leder till att de 
anställda måste förbereda sig mentalt på olika sätt för att orka hantera dessa kunder, samt 
att de i många fall påverkas negativt i form av stress och utbrändhet, som en följd av att de 
måste bete sig på ett bra sätt även om kunder behandlar dem dåligt. Vidare beskrivs 
ledningens roll i det dysfunktionella kundmötet och vilka förutsättningar de har för att 
kunna hantera dessa kunder med hjälp av sina FLE’s och deras kunskap och erfarenhet.   
 
Vi beskriver vidare den teoribildning vi utgått ifrån gällande olika typer av ledarskap. De 
ledarstilar vi inkluderat i vår studie är det styrande, det situationsanpassade samt det 
delegerande ledarskapet. Teorin visar på att det styrande ledarskapet sällan lämpar sig för 
en tjänstekontext på grund av att varje tjänstemöte är unikt. Det bör därför styras på ett sätt 
som främjar möjlighet till situationsanpassning och möjliggör att personalen kan ta egna 
beslut som effektiviserar kundmötet, och tillfredsställer kundens förväntningar på tjänsten. 
Slutligen beskriver vi teoribildningen kring intern marknadsföring vilket främst handlar om 
att motivera den anställda och att ha en organisation som möjliggör personalens arbete med 
såväl funktionella som dysfunktionella kunder. 
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4 STUDIENS UTFÖRANDE 
 
Här redogör vi för hur studien har genomförts där vi inledningsvis berättar om valet av 
restauranger och respondenter samt hur själva datainsamlingen har gått till. Vi ger även 
en redogörelse för de etiska regler vi tagit i beaktande och hur intervjufrågorna har 
utformats utifrån teorier kring kundmötet, ledarskap, tolerans och intern marknadsföring. 
Avslutningsvis beskriver vi empirins disposition. 
 
 

4.1 Val av företag 
Vi valde att genomföra vår studie på restauranger i en medelstor stad i Sverige som vi 
fortsättningsvis kommer att benämna som Staden för att på så sätt undvika att de 
involverade företagen kan identifieras. Detta efter önskemål från restaurangerna. Kategorin 
restauranger delas vanligtvis upp i budget- medelklass- och lyxrestauranger, exempelvis i 
guideböcker och i recensioner. Vi valde att endast rikta oss mot medelklassrestauranger och 
vår definition av en medelklassrestaurang är en kvällsöppen restaurang som har 
bordsservering där en varmrätt kostar mellan 180-260 kronor. Anledningen till att vi 
specificerar oss till en viss typ av restaurang är för att vi tror att såväl kunder som anställda 
förväntar sig ett viss beteende av varandra. Då medelklassrestauranger karaktäriseras av en 
mer intim miljö där kundmötet pågår under en längre tid än på exempelvis en 
snabbmatsrestaurang, tror vi att förväntningarna på kundmötet är högre. Detta innebär att 
ett kundbeteende som avviker från normen på en medelklassrestaurang kräver en mer 
diskret hantering, vilket ställer högre krav på personalen. Ytterligare en anledning till att vi 
inriktat oss på medelklassrestauranger är att vi vill utesluta snabbmatskedjor och exklusiva 
restauranger, som förknippas med ett helt annat typ av beteende och klientel. Eftersom flera 
av Stadens medelklassrestauranger även bedriver nattklubbsverksamhet på helgerna valde 
vi att exkludera de tidpunkter (efter 22.00) då dessa restauranger har överlappande 
restaurang- och nattklubbsverksamhet. Vid dessa tidpunkter har restaurangerna 
nattklubbsvärdar och vakter, vilka vi förutsätter har en annan typ av utbildning än ordinarie 
restaurangpersonal. Detta klargjordes för respondenterna för att på så sätt undvika att “fel” 
situationer behandlades under intervjuerna.  
 
Utifrån vår definition av medelklassrestauranger fann vi att det finns sju restauranger i 
Staden som faller inom vår kategori. Utifrån dessa genomförde vi ett bekvämlighetsurval 
vilket innebär att vi inte valde ut restaurangerna slumpmässigt utan genom ett subjektivt 
urval (Bryman & Bell, 2005, s. 124). Vi valde ut tre olika restauranger som är centralt 
belägna i Staden för att vi tror att en centralt belägen restaurang har flera olika typer av 
människor i omlopp vilket bör resultera i ett större antal dysfunktionella kundmöten. Vi tror 
därför att dessa händelser sker mer frekvent i de centrala delarna av Staden än om vi väljer 
restauranger som ligger isolerade långt från centrum. Detta antar vi leder till att personalen 
på de centralt belägna restaurangerna måste handskas med flera olika typer av 
dysfunktionella kunder vilket bör resultera i en utförligare information från respondenterna. 
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De restauranger som ingår i undersökningen är fristående restauranger som inte ingår i 
någon större kedja eller franchise. De har även liknande förutsättningar gällande antalet 
sittplatser, lunch- och middagsservering samt placering i Staden. 
 
Vi är medvetna om att studien inte kommer att vara generaliserbar i andra branscher eller 
kontexter, eftersom vi bara fokuserar på restaurangbranschen och begränsar oss geografiskt 
till en plats i Sverige. Våra resultat kommer således endast att kunna påvisa hur 
förhållandena ser ut på våra utvalda restauranger i Staden samt kunna ligga till grund för 
framtida studier.  
 

4.2 Intervjuer   
Då vi utgår från den kvalitativa forskningsmetoden finns flera olika förfaringssätt att 
införskaffa empiriskt material. Vi valde att använda oss av intervjuer där forskaren med 
enkla, raka frågor kan få komplexa och omfattande svar (Trost, 1997, s. 7). För att kunna 
besvara vår frågeställning och syfte behöver vi få tillgång till respondenternas subjektiva 
uppfattning om kunder som beter sig illa och hur dessa hanteras av såväl ledning som 
personal. Vi ansåg att enkäter skulle ge en alltför statisk bild av den verklighet vi ämnade 
undersöka. Patel & Davidson (2003, s. 78) menar att en kvalitativ intervju ger möjlighet att 
ta del av den intervjuades uppfattning om ett fenomen och även vilka egenskaper som 
karaktäriserar dess omvärld. En av fördelarna med intervjuer är också att intervjuaren kan 
ta del av respondentens reaktioner på olika frågor (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). 
 
Intervjuer kan indelas i ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer där den senare 
passar vår forskning bäst. Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att ha 
möjlighet att, utifrån respondentens svar, ställa följdfrågor för att på så sätt få en mer 
detaljerad bild av respondentens uppfattning om ämnesområdet. I en semi-strukturerad 
intervju använder sig forskaren av en frågemall, även kallad intervjuguide, som 
utgångspunkt men kan i vissa fall ändra på ordningen av frågorna eller inkludera 
följdfrågor där forskaren finner det lämpligt (Bryman & Bell, 2005, s. 361-363). Detta gav 
oss en möjlighet att på bästa sätt få tillgång till den information och de tankar respondenten 
hade om ämnet genom att vi kunde följa upp svaren med relevanta följdfrågor. Till skillnad 
från ostrukturerade intervjuer, där forskaren bara har lösa punkter som han eller hon vill 
beröra, och där respondenten får resonera fritt kring dessa, kan en semi-strukturerad 
intervju inneha ett tydligt fokus och guida respondenten genom ämnet (Bryman & Bell, 
2005, s. 361-363). Våra intervjuer kunde på så sätt fånga respondentens subjektiva 
uppfattning om hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende på arbetsplatsen och de 
eventuella strategier som används. En utförligare beskrivning av intervjuerna följer i avsnitt 
4.6: beskrivning av intervjuerna. 
 

4.3 Val av respondenter 
Utifrån vårt syfte med studien valde vi att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval när vi 
valde ut våra respondenter. Det innebär att forskaren själv väljer ut de personer eller företag 
som ska ingå i studien. Det betyder även att urvalet inte blir representativt för hela 
populationen, som i vårt fall är restaurangbranschen, och att resultaten inte går att 
generalisera (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92-97). Således kan våra slutsatser och 
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rekommendationer inte heller appliceras på någon annan kontext än vår egen, vilket inte 
heller varit målet med denna studie.  
 
Då vi som genomför studien har en viss kännedom om branschen och olika människor som 
kan anses som representativa för den utvalda populationen är det ett ytterligare skäl till att 
icke-sannolikhetsurval tillämpas. Eftersom vi utgår från ett ledningsperspektiv i vår 
undersökning och att vårt syfte är att undersöka vilka olika typer av strategier som tillämpas 
i hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet, ville vi främst intervjua 
personer i ledande befattningar. Men eftersom vårt syfte är att studera ytterligare aspekter i 
hanteringen av dysfunktionellt kundbeteenden, såsom att jämföra ledningens strategier med 
personalens utförande, valde vi att även inkludera personal med kundkontakt i vår studie. 
För att kunna välja ut lämpliga representanter ur personalen ställde vi upp vissa specifika 
kriterier vilka vi berättar mer om i nästa stycke. 
 
Med hjälp av respektive restaurangchef fick vi kontakt med två heltidsanställda frontline 
employees (FLE’s), på respektive restaurang. Detta brukar benämnas som snöbollseffekten 
då forskaren får förslag från existerande respondenter, till att hitta andra respondenter som 
kan vara lämpliga för studien (Halvorsen, 1992, s. 102). Anledningen till att vi endast valde 
att inkludera heltidsanställda personer var att dessa i större utsträckning sköter, och stöter 
på, vardagliga händelser som kan ha betydelse för vår studie än vad en extraanställd person 
kan göra. Vårt krav var även att dessa heltidsanställda ska ha haft anställning på 
restaurangen i minst sex månader för att på så sätt ha hunnit sätta sig in i rutiner och policys 
och därtill även stött på incidenter som omfattas av vår studie.  
 
De anställda vi fick kontakt med var i huvudsak kvinnor, endast två var män, vilket utav 
sex respondenter utgör 30 procent. Detta kan bero på att serveringsyrket mestadels är 
dominerat av kvinnor. Enligt Statistiska Central Byrån, SCB (2010), var 73 procent av de 
som arbetar som köks- och restaurangbiträden kvinnor. Vi bedömde att den ojämna 
könsfördelningen inte skulle utgöra något hinder för vår studie eftersom vi, baserat på vårt 
syfte och vår frågeställning, inte avsåg göra några jämförelser mellan könen. Om vi 
däremot skulle finna flera aspekter som talar mot detta påstående, kommer det att redovisas 
i empiriavsnittet och i analysen.  
 
Vi vill förtydliga för läsaren att de ledande befattningarna på våra utvalda restauranger 
skiljer sig lite mellan varandra, vilket beror på att organisationerna är uppbyggda på olika 
sätt. På den av restaurangerna vilken vi i empirin benämner som Restaurang A innehar den 
individ vi inkluderar i ledningen befattningen biträdande restaurangchef. Vidare arbetar hon 
endast 15 procent i restaurangen och resterande tid på kontoret. Den person vi benämner 
som ledningen på Restaurang B innehar rollen som hovmästare, vilket innebär att hon är 
ytterst ansvarig för personalen, schemaläggning och service i restaurangen och arbetar 
därför cirka 80 procent i restaurangen. Ledningen på restaurang C är en individ som 
innehar befattningen restaurangchef, vilket innebär att hon arbetar tillsammans med 
personalen under restaurangens öppettider och endast 20 procent på kontoret. Alla tre 
chefer har liknande beslutsfattande roller inom företaget, vilket innebär ansvar för personal, 
schemaläggning och att servicen fungerar i restaurangen. Våra chefsrespondenter anses 
därför ha likartade roller inom företaget trots skiftande benämningar på position. Ägare, 
och i vissa fall restaurangchefer, är de personer som har högre befattningar än våra 
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chefsrespondenter, men eftersom dessa inte har någon personalkontakt utan enbart en 
administrativ roll ansåg vi att denna målgrupp inte var passande att intervjua eftersom de 
inte är inblandade i den operativa verksamheten. 
 

4.4 Etik i studien   
Patel & Davidson (2011) betonar vikten av en rad olika etikregler som en forskare bör ta 
hänsyn till då denne väljer ut respondenter till studien och informerar om dennes 
rättigheter. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren kan erbjuda anonymitet i studien, 
då både företag och anställda, som ställer upp som respondenter, kan finna det mindre 
hotfullt att delta då. Vi har därmed, av hänsyn till våra samarbetsföretag och dess personal, 
valt att varken skriva ut några namn på de olika restaurangerna eller på våra respondenter 
utan har istället valt att använda fiktiva namn för att på bästa sätt skydda deras identitet. 
Dock finns det ändå en risk att anställda inom samma företag eller personer som är väl 
insatta i branschen i den aktuella staden, kan känna igen personerna då vi även ställt frågor 
om individuella förutsättningar såsom antal år i branschen. Samtliga respondenter blev 
tillfrågade i förväg och har frivilligt deltagit i studien vilket brukar benämnas som 
samtyckeskravet. Ett annat krav, informationskravet, innebär att forskaren informerar 
respondenterna vilket syfte studien har för att på så sätt ge respondenten möjligheten att 
förstå varför dennes medverkan och svar kan anses viktiga. Detta genomfördes både vid vår 
första kontakt med varje respondent då vi bokade intervjuerna och upprepades under 
introduktionen vid varje intervjutillfälle (se Appendix I). Vidare klargjordes det för 
respondenterna att materialet endast skulle användas till denna studie, vilket är en av 
huvudpunkterna inom nyttjandekravet. Avslutningsvis erbjöds respondenterna att ta del av 
hela studiens resultat om de så önskade, vilket mottogs med stort intresse av samtliga 
tillfrågade. (Patel & Davidson, 2011, s. 62-65) 
 

4.5 Intervjuguide 
Vi har formulerat frågor och ämnesområden utifrån befintliga teorier om dysfunktionella 
kunder, ledningsstrategier samt mer generella frågor kring kundmötet. Alla intervjuer som 
genomfördes var så kallade personliga intervjuer där ett fysiskt möte sker mellan 
intervjuaren/intervjuarna och respondenten (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). En av 
fördelarna med en personlig intervju är att intervjuaren har större möjlighet att studera 
respondentens kroppsspråk och reaktioner på olika frågor under intervjuns gång vilket kan 
underlätta för ytterligare uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141).  
 
Vid intervjuerna användes en färdigutformad frågeguide, utformad i två olika versioner för 
att passa till ledningen respektive personalen (se Appendix I). Intervjuguiden var uppbyggd 
kring flera olika teman där vi i den inledande temafrågan ledde in respondenten på det 
aktuella ämnet och fick på så sätt respondenten att börja tänka i de banor vi önskade få ut 
information om. Varje tema berörde flera specifika teoriområden som vi sedan kunde 
koppla ihop och bygga vår empiri och analys kring. Det är svårt att dela upp och specificera 
vilket resultat som hänger ihop med vilken enskild teori eftersom varje resultat kan kopplas 
till flera olika teorier på grund av att dessa hänger ihop med varandra. Under varje 
temafråga fanns ett antal färdiga följdfrågor som avsåg att ytterligare fördjupa 
respondentens tankar kring det valda ämnet. Anledningen till att vi hade formulerat färdiga 



 32 

följdfrågor var för att inte missa någon information. Däremot ställdes inte alla följdfrågor 
till alla respondenter, då vi i vissa fall redan fått fram den valda informationen någon 
annanstans under intervjuns gång. Under varje huvudfråga fanns ett antal nyckelord som 
avsåg sammanfatta de teoriområden som frågorna avsåg att behandla. Om respondentens 
svar inte innefattade de berörda nyckelorden kunde vi enkelt ställa ytterligare sonderings- 
och uppföljningsfrågor för att på så sätt täcka in all den information vi ansåg oss behöva 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151).   
 
Dispositionen i frågeguiden utgår från en tratt-teknik vilket innebär att vi inleder med 
neutrala frågor och därefter följer större, öppna frågor för att leda in respondenten på ämnet 
kring dysfunktionella kundmöten. Slutligen smalnar vi av med mer specifika frågor kring 
strategier och tolerans. Denna teknik anses vara motiverande och aktiverande för 
respondenten (Patel & Davidson, 2011, s. 78). Frågornas utformning tog även - i den mån 
det var möjligt - hänsyn till de regler som rekommenderas kring utformning av 
intervjufrågor där det är viktigt att undvika långa frågor, ledande frågor, negationer, svåra 
och främmande ord, fackuttryck samt värdeladdade ord (Patel & Davidson, 2011, s. 79).  
 
Inledande frågor - fråga 1 syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning vem respondenten är 
för att vi på så sätt lättare kan sätta oss in i dennes verklighet och förstå personens 
arbetsroll. Patel & Davidson (2011, s. 77) betonar vikten av att inleda intervjun med 
neutrala frågor. Det kan röra sig om allmän bakgrundsinformation för att få respondenten 
att slappna av och känna sig mer bekväm i situationen innan intervjuaren går vidare till mer 
direkta och djupare frågor. Bakgrundsinformationen var inte avsedd att på något sätt 
jämföra de olika respondenterna emellan, utan var endast till nytta för vår egen del för att 
kunna bilda oss en uppfattning om vem personen är. Denna helhetsbild är betydande i en 
kvalitativ forskning med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Organisatoriska förutsättningar - fråga 2 är till för att förstå de fysiska och psykiska 
förutsättningar som personalen har i restaurangen. Frågor kring arbetsmiljö och attityd 
avser främst ge svar på om det finns några hinder för vissa typer av ledarstrategier på 
arbetsplatsen. Personens uppfattning om arbetsmiljön kan även relateras till nästkommande 
frågor som berör kundrelationer och kunder som beter sig illa. 
 
Kundrelationer - fråga 3 syftar till att ta reda på hur företaget och personalen arbetar med 
kundrelationer och hur de ser på sina kunder, genom frågor kring kundmötet. Frågorna är 
relativt övergripande och avser få respondenten att börja tänka och analysera kring hur 
kunder beter sig och hur de hanteras. Följdfrågor innefattar även respondenternas syn på 
bra och dåliga kundmöten och hur såväl ledning som personal beskriver goda 
kundrelationer. Ytterligare frågor undersöker även vilka förutsättningar ledningen ger 
personalen att skapa bra relationer i form av exempelvis utbildningar samt hur personalen 
upplever dessa förutsättningar. 
 
Delegering - fråga 4 syftar till att undersöka hur stor frihet ledningen ger sin personal 
under komplexa situationer och hur personalen upplever eventuella befogenheter. Dessa 
frågor underbyggs av ledarskapsteorier där vi undersöker vilken typ av ledarskap som 
utövas på de respektive restaurangerna.  
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Praktiska strategier och stöd - fråga 5 är en relativt öppen fråga där vi går in på 
kärnämnet, nämligen den dysfunktionella kunden i kundmötet. För att inte förvirra 
respondenten använder vi oss av uttrycket “kunder som beter sig illa” och ber om 
respondentens egen definition av en sådan kund. Följdfrågor kring personalens hantering av 
dessa kunder syftar till att utröna hur stor frihet de har att lösa det själva, hur stor påverkan 
ledningen har och hur stor inverkan erfarenhet och/eller eventuell utbildning har. Frågan 
avser även undersöka vad som förväntas av personalen och vilka direktiv som finns från 
ledningen kring hanteringen av dåligt kundbeteende. 
 
Tolerans - fråga 6 ämnar undersöka företaget och personalens toleransnivå för att utröna 
om det finns några tydliga gränser för vad som anses vara oacceptabelt beteende eller om 
det är upp till personalen att själva dra dessa gränser. Följdfrågorna avser belysa 
personalens eventuella utsatthet för bedrägligt beteende och lyfta fram eventuella direktiv 
kring hantering. 
 
Intern kommunikation - fråga 7 är till för att undersöka den interna marknadsföringen 
och även utforska hur personalen upplever kommunikationen, vilka 
kommunikationskanaler som används samt på vilket sätt och vid vilka forum viktig 
information kommuniceras inom företaget. För att undersöka vilka förutsättningar 
personalen har att hantera kunder som beter sig illa används frågor kring utbildning samt 
företagets strategier och policys. 
 
Avslutande fråga - fråga 8 avslutar intervjun som en neutral fråga och ämnar få 
respondenten att tänka igenom de tidigare behandlade ämnena. Respondenten får då 
möjlighet att tillägga ytterligare information kring ämnet som denne inte har tänkt på under 
någon tidigare fråga. Den ger även utrymme för ytterligare kommentarer eller generella 
synpunkter kring intervjun (Patel & Davidson, 2011, s. 77). 
 

4.6 Beskrivning av intervjuerna  
För att vara bättre förberedda på intervjuerna genomförde vi en testintervju med en person 
som arbetar i restaurangbranschen, för att på så sätt kunna kontrollera frågornas utformning 
och även träna intervjuteknik (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144-146). Vi kunde därefter 
justera de frågor som uppfattades som svårförståeliga genom att ändra formuleringar och 
meningsuppbyggnad. Bland annat ändrade vi alla uttryck från “kund” till “gäst” eftersom 
det är branschpraxis och ordet kund fick vår testperson att enbart tänka på de leverantörer 
restaurangen samarbetar med. En gäst var däremot de personer som kommer in till 
restaurangen för att äta och dricka. I denna studie, när vi benämner en person som gäst eller 
kund, så avses samma person - den som interagerar med personalen och köper en tjänst av 
företaget. Vi undersökte även hur lång tid intervjun kunde tänkas ta och om respondenten 
kunde hålla intresset uppe under hela intervjun.       
 
De verkliga intervjuerna genomfördes under vecka 13 år 2012 på de respektive 
restaurangerna vi valt ut. Eftersom intervjuerna berörde tre olika företag bokades 
intervjuerna in i anslutning till varandra på respektive företag. Den ursprungliga planen var 
att genomföra två eller tre intervjuer per dag under veckan, men eftersom vi lät 
respondenterna tycka till om tid och dag blev vi tvungna att ha flera intervjuer per dag än vi 
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ursprungligen planerat. Vi genomförde fyra intervjuer på tisdagen och fem intervjuer på 
onsdagen. Det var inte optimalt eftersom det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe 
under så lång tid. Men vi upplevde att det gick över förväntan tack vare att vi var på olika 
platser och att vi alternerade vem av oss som ställde frågorna. Intervjuerna utfördes på 
respektive restaurang i ett relativt ostört utrymme. På en av restaurangerna fick vi tillgång 
till ett konferensrum och på de andra två satt vi i en avskiljd del av restaurangen. Detta 
tyckte vi var en bra lösning istället för att ta med respondenterna till en annan lokal, vilket 
överensstämmer med Trosts (1997, s. 41-42) rekommendationer om att använda en plats 
där respondenten känner sig bekväm och trygg. 
 
Inför varje intervju klargjordes syftet med studien, vilket är viktigt för att respondenten ska 
förstå varför dennes bidrag till studien är betydelsefullt, samt att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Vid varje intervju hade en av oss 
huvudkontakten med respondenten och frågade i huvudsak de flesta frågorna medan den 
andra observerade, antecknade och följde upp med speciella följdfrågor under intervjuns 
gång. Trost (1997, s 43) menar att det kan underlätta med två intervjuare för att bland annat 
få ut en större mängd information, kunna fånga upp nyanser och ställa relevanta följdfrågor. 
Frågorna vi ställde utgick från vår intervjuguide, där vi delat upp frågorna i olika teman och 
fyllt upp med alternativa följdfrågor under varje tema (se Appendix I).  
 
Varje intervju spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion i en privat smartphone och 
ljudfilerna kunde därefter lätt överföras till datorn för att senare transkriberas i sin helhet. 
De nio intervjuerna tog mellan 30 och 44 minuter beroende på person, eftersom vissa 
respondenter gillade att prata och gav många exempel medan andra var mer kortfattade och 
koncisa i sina svar. Alla frågor hade repeterats på förhand av intervjuarna för att frågorna 
och följdfrågorna skulle ställas på ett mer ledigt och avslappnat sätt. I vissa fall byttes även 
ordningsföljden på frågorna för att följa upp det respondenten talat om. Vidare 
underlättades intervjuerna av den förförståelse vi hade om branschen eftersom Jeanette är 
väl insatt i det språkbruk som gäller i restaurangbranschen. Patel & Davidson (2011, s. 82-
83) menar att detta kan underlätta för respondenten eftersom denne kan relatera till 
intervjuaren och känner sig då mer bekväm i situationen.  

 
“Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i  

tolkningsprocessen fram mot förståelse”  
(Patel & Davidson, 2011, s. 83) 

 
Efter intervjuerna väntade vi med att stänga av inspelningen eftersom personer tenderar att 
börja prata mer spontant kring ämnet då den formella intervjun är avslutad (Patel & 
Davidson, 2011, s. 87). Flera av respondenterna återkom då till intervjufrågorna och 
förtydligade sin ståndpunkt. Vi frågade även om respondenterna var intresserade av att ta 
del av resultaten för studien och lovade att återkomma till dem som så önskade.  
 

4.7 Empiribeskrivning  
I nästkommande kapitel redovisas respondenternas svar och åsikter på de olika frågorna 
inom de aktuella ämnena. Vi har valt att dela upp restaurangerna och namngett dem 
Restaurang A, Restaurang B och Restaurang C utan att lägga någon värdering i 
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ordningsföljden. Respondenterna har fått fiktiva namn som börjar med respektive bokstav 
som deras restaurang har fått, för att lättare kunna hålla isär de olika respondenternas svar 
samt se vilka som hör ihop med respektive restaurang. Alice, Annika och Adam jobbar 
således på restaurang A; Beatrice, Boel och Britta jobbar på restaurang B och Cilla, 
Cornelia och Carl på restaurang C. En utförligare beskrivning av personernas befattningar 
och antal år i branschen finns presenterat i figur 2 i kapitel fem. 
 
Vi har valt att i de flesta fall benämna respondenten med dess fiktiva namn vid de olika 
citaten och vid andra svarsbeskrivningar där en enskild persons åsikter tas upp. I vissa fall, 
där informationen kan anses extra känslig och skulle kunna ställa till besvär för den 
enskilde respondenten, har vi valt att utesluta namn och endast benämna personen som 
respondenten eller en annan person. Vi anser att forskningsetik är viktigt att anamma vid 
alla typer av studier, och att ovanstående handlar om att värna om den enskildes 
konfidentialitet. 
 
Vår tanke kring empirins disposition har varit att inte dela upp företagen ett och ett då den 
mängd frågor och det antal respondenter vi har, skulle resultera i ett för stort antal avsnitt 
och rubriker, samt riskera att förlora läsarens intresse. Vi har istället blandat företagen och 
respondenternas svar under respektive tema. Däremot har vi skiljt personal och chefer åt 
under respektive avsnitt för att lättare redovisa de respektive arbetsgruppernas åsikter. I 
vissa fall har cheferna fått en egen underrubrik, men när svaren varit kortfattade har 
chefernas åsikter samlats i ett separat stycke under personalens. De respektive teman som 
redovisas i intervjuguiden, där neutrala frågor och allmänna, öppna frågor åtföljs av 
studiens kärnfrågor kring dysfunktionellt kundbeteende och strategier, har i den empiriska 
delen blivit omkastade för att inledas med de, för studien, viktigaste ämnena. 
 
Vi vill även förbereda läsaren på att det i vissa fall förekommer svordomar och annat 
grövre språk i den empiriska redovisningen. Men eftersom detta endast är del av citat har vi 
valt att inkludera dessa för att öka äktheten i studien istället för att försköna språket. Vi 
anser att språket är en del av respondentens verklighet och att de förstärkande orden 
redogör för hur respondenten känner kring det diskuterade ämnet.  
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5 HANTERING AV DYSFUNKTIONELLA KUNDER I 
PRAKTIKEN 
 
I följande avsnitt presenterar vi respondenternas svar på intervjufrågorna. Vi har delat in 
den empiriska delen i följande teman: har gästen alltid rätt?, gäster som beter sig illa, 
strategier, tolerans, ansvar och befogenheter, intern kommunikation, arbetsmiljö och 
kundrelationer. Vi börjar med att presentera en övergripande bild över respondenterna.    
 
 

 
 
 

Figur 2: Respondentöversikt 
 

5.1 Har gästen alltid rätt? 
När vi frågar vad respondenterna tycker om mottot “gästen har alltid rätt” upprör vi starka 
känslor hos både personalen och cheferna. Någon utbrister: “absolut inte, det finns inte på 
kartan!” men tillägger att det ofta beror på situationen. “Ja.. alltså gästen ska alltid ha rätt 
så att den blir så nöjd som möjligt, men jag tycker inte alltid att det är så, det tycker jag 
verkligen inte..” säger Adam. Annika berättar att det finns gäster som försöker dra nytta av 
mottot för att få mat eller dryck gratis, genom exempelvis överdrivet klagande på mat eller 
dryck som egentligen inte har något fel bara för att försöka utnyttja systemet och få största 
möjliga kompensation. Britta resonerar sig fram om vad som är accepterat och inte och i 
vilken utsträckning en gäst kan “få rätt”: 
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“När det går på personliga påhopp och sådana saker då, då tar absolut inte jag det. [...] 

Ingen skulle kunna tvinga mig att ta det heller. Det skulle de absolut inte kunna göra. 
Gästen har alltid rätt så länge det är väsentliga saker som har med maten att göra eller 

vinet att göra eller..och så vidare. Så, så långt har de alltid rätt, absolut. De betalar ju för 
en tjänst, så det tycker jag, till en viss del.” 

 
Ingen av cheferna håller med i frågan om gästen alltid har rätt, men Beatrice är något mer 
diplomatisk i sitt svar där hon menar att det är självklart att de gör allting för gästens bästa 
men hänvisar samtidigt till hur svårt det kan vara att tillfredsställa en gästs alla behov. 
Beatrice tillägger att hon egentligen inte vet om mottot stämmer men hon menar att det 
främst bör handla om att gästen ska känna sig välkommen, inte att någon ska ha rätt eller 
fel. Alice påpekar att man måste känna av situationen, speciellt när det är för mycket 
alkohol inblandat och att hon då kan vara mycket bestämd när hon möter gästen i sådana 
situationer. Cilla tycker inte heller att devisen stämmer men tillägger att “jag skulle säga 
att det finns många tillfällen när man tycker att de inte har rätt men man ger dem rätt ändå 
för att [...] man försöker undvika att skapa en konflikt.” 
 

5.2 Gäster som beter sig illa 
5.2.1 Personalens definition 
Definitionen av en gäst som beter sig illa skiljer sig mellan alla tillfrågade. Beskrivningarna 
handlar om gäster som kan vara aggressiva, skriker eller är för berusade och stör andra 
gäster. Andra beteenden som respondenterna associerar med en gäst som beter sig illa är att 
rycka tag i servitrisen, inte visa respekt, ignorera eller vara otrevlig och arrogant mot sin 
servitris. Cornelia säger att:  
 

“på något vis måste man ju ha lite stolthet i sitt yrke. Alltså det här med att vara servitris 
som på filmer, man kan inte hålla på så. Sådär vissla och..som en jävla hund liksom. Man 
får inte sitta och vissla och knäppa fingrar åt en [...] sådana tycker jag är skitvidriga. Det 

är bara äckligt.”  
 
Även barn som skriker eller springer runt och försvårar personalens jobb räknar en 
respondent in bland gäster som beter sig illa. Hon menar att risken att barnet gör sig illa 
genom att krocka med personalen ökar och att det sedan är hon som får skulden av 
föräldrarna för att hon inte kan se sig för. Dessutom upplever hon ibland att hon nästan 
måste kompensera gästen för att hon orsakat missnöje hos denne. Även personer som bokar 
bord och sedan inte dyker upp eller hör av sig när de inte tänker komma anses som 
respektlösa mot restaurangen, likaså de som tar med sig egen dryck, vilket också är 
olagligt. Boel tycker att gäster ibland kan ha en dålig ton redan från början och klaga på 
både det ena och det andra vilket gör det väldigt svårt för personalen att kunna bemöta den 
gästen på ett bra sätt. Britta berättar att hon ändå blivit tålmodigare med åren “jag vet inte 
om man ska vara så känslig bara för att de sitter och knäpper med fingrarna [...] mitt tak 
är mycket, mycket.. Det är högt, för jag har ändå jobbat i 17 år. Då blir man ganska 
ärrad”.  
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5.2.2 Ledningens definition 
Cilla beskriver en gäst som beter sig illa som en person som upprepade gånger försöker 
förminska och förlöjliga den person som har serverat dem, när gästen beter sig respektlöst 
eller är nonchalant och gör någon ledsen genom att ta till uttryck som: “ja, men lilla 
gumman”. Däremot upplever hon att det inte händer lika frekvent på Restaurang C än vad 
det har gjort på andra ställen där hon har jobbat. Hon tror att det är för att de har en högre 
snittålder på sina gäster och att hela restaurangen inger respekt med sin meny och stil. 
Däremot är det många som har stött på gäster, speciellt den äldre generationen, som har en 
annan syn på serviceyrket än vad som är vanligt idag “det finns ju väldigt många som är 
kvar i att man kanske trakasserar en servitris lite grann [...] att man kanske tror att man 
kan ge en ‘slap’ på rumpan” säger Beatrice.  Hon menar ändå att de flesta gäster går att 
“vända” och få dem att bete sig på ett bättre sätt om den anställde bara klargör vad som 
gäller i ett tidigt skede. Alice tycker att en gäst som beter sig illa är en person som har 
orimliga krav och förväntningar och berättar om gäster som kräver att få mat eller vin som 
inte finns med på menyn eller i sortimentet och som restaurangen därför inte kan leverera 
just då:  
 
“gäster som ser en restaurang mer som en serviceinrättning än ett företag [...] vi levererar 

produkter och vill man inte ha de produkterna så måste man ju se sig om efter..och gå 
någon annanstans som kan uppfylla dina krav och önskemål.”  

 

5.2.3 Gäster som påverkar och stör andra gäster  
Alla chefer påpekar att det kan vara ett problem att gäster som beter sig illa stör andra 
gästers restaurangupplevelse och i vissa fall påverkar övriga gäster att anamma ett dåligt 
beteende. Alice berättar om en situation som uppstått med ett sällskap som inte kunde få 
sitta kvar vid bordet lika länge som först utlovats och att restaurangen blev tvungen att 
kompensera dessa gäster. Därefter försökte andra sällskap vid intilliggande bord hävda att 
de inte heller fått sitta den utlovade tiden för att på så sätt lura till sig kompensation trots att 
de inte var berättigade till det. Beatrice nämner liknande situationer och påpekar att:  
 

“det kan bli som en infektion över hela restaurangen.”  
 
Ofta kan det vara problem med gäster som höjer rösten, exempelvis när det uppstår en 
dispyt med personalen, då tycker Alice att det är bäst att ta gästen åt sidan för att fortsätta 
samtalet lite längre bort eftersom: “det är ju jobbigt att höra på andras konflikter, det är ju 
inte avslappnande”. Många gånger är det just berusade gäster som stör andra och Beatrice 
menar att det ibland kan kännas svårt för personalen att avvisa en gäst som har varit där 
hela kvällen och senare blivit för berusad. 
 

5.2.4 Varför vissa möten med gäster blir bättre respektive sämre 
Det finns olika anledningar till att vissa möten med gäster blir bättre medan andra blir 
sämre, enligt de anställda, men alla är överens om att det finns tre saker som spelar in extra 
mycket: personkemin, gästens humör och inställning samt personalens humör och 
inställning. Vissa av de tillfrågade lägger ansvaret på den ena partens humör, antingen att 
servitrisen är på dåligt humör eller att gästens beter sig på ett otrevligt sätt med en gång när 
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den kommer in i restaurangen medan någon annan anser att det främst handlar om hur den 
anställde hanterar situationen. Cornelia menar att det sällan är gästens fel att något går snett 
från början utan att servitrisen inte läser av gästens förväntningar på rätt sätt. Boel å andra 
sidan säger att “är man [gästen] sur redan från början [...] är det jättesvårt att vinna 
tillbaka gästen på ens sida, men samtidigt är det ju det som är utmaningen, att få dem 
nöjda när de går härifrån”. Annika menar att det beror mycket på vad det är för gäst du har 
hand om och att det är viktigt att mötet anpassas efter gästens behov för att det inte ska bli 
ett dåligt sådant. Men hon tillägger också att det beror en del på hur hon själv mår den 
dagen och om hon har en dålig dag har hon svårt att leverera service av hög klass till 
gästerna. 
 
Ledningens syn på frågan “varför vissa möten med gäster blir bättre och andra sämre” gav 
inte riktigt samma typ av svar som när vi frågade personalen. De tillfrågade cheferna 
menade att gästens förväntningar spelar stor roll för utfallet av kundmötet. Om de förväntar 
sig en särskild tillagning av en rätt eller en speciell bordsplacering de inte får kan det 
påverka gästens humör och försämra kundmötet. Cilla menar att det även handlar om 
tidpunkten:   
 
“Även om du är samma person och går hit en fredag och en lördag så kommer du att bete 
dig på två helt olika sätt. Fredag så kommer du bara att vilja ha din mat, snabbt som fan 

liksom. Om man nu ska generalisera på något sätt. Och på lördag har du klätt upp dig fint 
och du har fått äta frukost och du har fått sova och då har du liksom..du kan tolerera i 

princip vad som helst. Det känns mycket bättre liksom.”  
 
Hon menar att det också kan handla om att personalen inte alltid står ut med vissa 
beteenden och att en del gäster kan bete sig så illa att servitrisen inte orkar vara trevlig 
under hela gästens besök utan att det till slut brister, vilket resulterar i ett dåligt kundmöte 
både för gästen och för personalen. Alice menar, liksom de anställda, att såväl gästens som 
personalens humör och inställning spelar roll för hur kundmötet slutar. Om du har en dålig 
dag är det svårare att vara trevlig mot vem du än möter och då kan det vara svårt att skapa 
ett positivt kundmöte. Samtidigt menar hon att det till stor del ingår i en servitris arbete att 
ge ett bra bemötande oavsett situation och att det också är vad gästen förväntar sig, medan 
gästen inte förväntas bete sig bra i alla lägen. Beatrice menar att det till stor del handlar om 
erfarenhet och att en anställd som inte hunnit skaffa sig tillräckligt med erfarenhet inte har 
den kompetens som krävs för att ta rätt beslut i alla lägen, vilket ibland kan orsaka att 
gästen blir missnöjd och mötet blir sämre. Hon säger dock att det inte alltid handlar om vad 
personalen gör utan att “gäster kan vara väldigt kränkande och elaka” i möten med 
servitriser. 
 

5.2.5 Utbyte av erfarenheter från olika typer av kundmöten  
Vad gäller erfarenhetsutbyte och öppna diskussioner kring olika typer av möten med gäster 
menar de flesta tillfrågade att det är sällsynt med formella möten där gäster och deras 
beteende diskuteras, men att gästens handlingar däremot dagligen diskuteras på ett 
informellt sätt inom personalstyrkan. Detta sker både för att få ventilera sina tankar kring 
olika händelser men även för att utbyta erfarenheter med varandra och dra lärdom av andra 
anställdas sätt att hantera situationer. Boel säger att: 
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“man pratar ju alltid om vad som har hänt under kvällen eller dagen, och vad den gästen 

gjort eller sagt, det är ju alltid någonting som händer, vare sig det är bra eller dåligt” 
 
De gånger gästen diskuteras i formella sammanhang är då det skett någonting särskilt eller 
ifall en gäst betett sig riktigt illa mot personalen. Om en anställd uppfattats agera dåligt är 
det vanliga sättet att hantera det att en chef talar med denna individ öga mot öga istället för 
att ta upp situationen inför övriga anställda. På grund av att gästerna oftast inte diskuteras 
mer än vid specifika händelser brukar vissa chefer förhöra sig om kvällen efter arbetspasset 
för att få reda på ifall det skett någonting särskilt som måste diskuteras eller redas ut. 
Annika anser att formella diskussioner bör vara mer frekventa för att inte viktiga lärdomar 
ska gå om intet. Britta däremot anser att det beror på hur erfaren personalen är. Har du 
jobbat länge har du skaffat dig kunskaper om hur du ska hantera olika typer av gäster, anser 
hon, men samtidigt tycker hon att det är viktigt att få “ladda ur” efter ett jobbigt möte med 
en gäst så att de negativa känslorna inte finns kvar resten av arbetspasset. 
 

5.3 Strategier 
5.3.1 Hur personalen hanterar gäster som beter sig illa 
Det finns olika bra och dåliga sätt att hantera dessa gäster som beter sig illa. Personalen har 
själva utvecklat olika taktiker för att kunna hantera situationer av olika slag, både genom att 
“göra fel” för att sedan göra på ett bättre sätt nästa gång och genom att titta på hur andra 
gör. Givetvis beror typen av tillvägagångssätt alltid på hur situationen ser ut. Vissa försöker 
i största möjliga mån att inte vara otrevlig tillbaka och bara göra det de ska, men utan “det 
lilla extra”. Britta berättar att det beror på vad det är för situation: 
 
 “skulle han ha sagt till mig att ‘en avsugning i baren’, då hade jag sagt att ‘vet du vad, jag 

accepterar inte det där språket mot mig överhuvudtaget. Antingen så slutar du med det 
eller så vill jag att du går härifrån på en gång’. Och då har jag ju gett han en varning och 

skulle han fortsätta med det då skulle jag ta ut han i örat tror jag.”  
 
Annika anser att det ofta krävs ett situationsanpassat bemötande gentemot dessa gäster och 
om det går att prata med gästen brukar hon beskriva läget på ett lugnt sätt och berätta att 
beteendet inte är acceptabelt. Är det gäster som stör andra gäster eller går över gränsen för 
hur man beter sig mot en annan människa brukar de bli avvisade. Om det är en situation då 
en person är för berusad är enklaste sättet att lugnt prata med personen och att antingen ge 
en varning eller att direkt visa vägen ut ur restaurangen, berättar Adam. Boel menar att det 
aldrig är någon idé att vara otrevlig tillbaka mot gästen utan försöker hantera situationen 
“med ett leende på läpparna”. Hon försöker därmed vinna tillbaka gästen “på sin sida” och 
få den att förstå situationen samt att möta gästens krav så gott det går eller ge någon form 
av kompensation ifall det dåliga beteendet hänger ihop med en irritation över 
restaurangbesökets utfall. 
 
I andra situationer när någon stör försöker Britta att lösa det på ett så diskret sätt som 
möjligt och om någon är otrevlig försöker hon att behålla lugnet: “jag låter det rinna av 
mig”. Men hon säger även att hon ändå visar sitt missnöje gentemot gästen genom att inte 
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komma till dennes bord lika frekvent eller att inte le i samma utsträckning. En annan 
respondent berättar hur hon i vissa fall kan bemöta en gäst som betett sig riktigt illa: 

 
“de får absolut inte bordet de ville ha [...] antingen så skiter jag i att hjälpa dem på 

jättelänge, så kan jag göra [...] och sedan är jag nog jävligt otrevlig en lång stund också.” 
 

När de anställda befinner sig i en situation med gäster som beter sig illa och de uppfattar att 
de inte kan hantera den på egen hand, vänder de sig oftast till någon annan kollega som kan 
ta över gästen “för det är ju servitrisen som oftast får ta skiten även om det oftast är maten 
som är dålig”, menar Boel. På så sätt slipper de hantera en olustig situation och att den som 
kommer ny in i situationen inte hunnit bli upprörd eller irriterad och således ofta kan lösa 
situationen på ett sansat sätt. Ett alternativ i en sådan situation är att kontakta en chef som 
får tala med gästen eller en annan kollega som kan “tala för sig” och på så sätt hantera 
situationen med gästen, menar Britta. Annika vänder sig gärna till någon som är lite äldre, 
gärna en man, ifall det uppstår en besvärlig situation. Om en situation inte går att hantera på 
restaurangen är sista utvägen att ringa polisen men det händer mycket sällan under 
restaurangens öppettider, enligt våra respondenter. Det sker däremot mer frekvent i 
nattklubbssammanhang.   
 
Cornelia påpekar att det finns situationer där hon väljer att inte ta hjälp av någon annan, 
trots att hon känner sig illa till mods. En typisk sådan situation är om en gäst tafsar på 
henne vilket får henne att känna sig kränkt på ett personligt plan. Ofta fortsätter hon servera 
den gästen ändå trots att det inte känns bra och det menar hon beror på att det inte är hon 
som servitris som trakasseras utan hon personligen. Hon säger dock att om det skulle gå 
riktigt över gränsen skulle hon kunna avvisa en sådan gäst.  
 
Den gemensamma uppfattningen hos personalen är att dessa taktiker överensstämmer med 
hur ledningen vill att de ska hantera gästerna. De anställda är övertygade om att chefen vill 
att de ska försöka hantera situationer med denna typ av gäster på egen hand i ett första 
skede och sedan kontakta chefen ifall det inte fungerar. Cornelia känner att hennes chef är 
mer mån om att hon ska må bra än att hon ska acceptera dåligt beteende från en gäst och 
menar att “man vill inte ha otrevliga gäster”. Det handlar, enligt Annika, till största del om 
sunt förnuft. Hon anser att det är viktigt att inte bara kontakta chefen utan att ha försökt 
själv, utan att försöka lösa situationen med hjälp av de resurser som finns innan du börjar 
blanda in ledningen. Samtidigt känner inte alla tillfrågade att ledningen verkligen finns 
tillgängliga när det behövs. Britta anser att ledningen ska vara tydligare i sina direktiv kring 
gäster som beter sig illa och verkligen sätta gränser kring vad som inte är acceptabelt att 
göra mot en anställd. Men Boel, som arbetar på samma restaurang, har inte riktigt samma 
uppfattning utan menar att personalen har så stora befogenheter att de ska kunna lösa det 
mesta själv. På Restaurang C är upplevelsen att de har mycket bra stöd från ledningen och 
att om någon skulle behandla en anställd illa skulle de avvisas direkt från lokalen. 
Dessutom tar chefen på den restaurangen beslut kring vilka som ska avvisas så att 
personalen inte måste ställas i sådana situationer utan då kan lämna över det 
beslutsfattandet till en hovmästare eller annan chef som då får ta hand om det. 
 
Att gäster är arroganta händer cirka en gång om dagen, berättar Cornelia, men att de 
knäpper med fingrarna eller har ett förlegat sätt att se på servitriser, och tror att de ska 
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kunna “tafsa” eller liknande, händer ungefär en gång i månaden. Riktigt stora problem med 
gäster inträffar ungefär var tredje månad på Restaurang B, säger Britta. När det kommer till 
att avvisa en person som gått över gränsen för vad som är accepterat eller blivit för berusad 
så händer det inte särskilt ofta. Både personalen och cheferna nämner att det brukar ske 
ungefär en eller två gånger i månaden men att det ibland kan vara så sällan som varannan 
månad.  

 
5.3.2 Hur vill ledningen att personalen ska hantera gäster som beter sig illa? 
Chefernas uppfattning om hur personalen ska hantera gäster som beter sig illa går i stort 
sett i linje med hur de anställda både agerar och tror att de bör agera. Alice anser till och 
med att en gäst som beter sig illa skulle kunna vägras service helt och hållet, på grund av 
sitt beteende. Hon anser att personliga påhopp och liknande är att gå över gränsen och att 
det är helt oacceptabelt även i en bransch där den anställde antas kunna hantera det mesta 
på ett professionellt sätt. I fall som är av mildare grad tycker hon att det är viktigt att 
försöka lösa situationen på ett proffsigt sätt gentemot gästen. Cilla anser att det är viktigt att 
sätta gränser mot de gäster som beter sig väldigt dåligt genom att be dem lämna 
restaurangen. Ifall det handlar om bristande personkemi är det viktigt att kunna lämna över 
till någon annan, menar Cilla, vilket överensstämmer med det personalen angett att de gör i 
praktiken. Hon är dock angelägen om att den anställda berättar om det är någonting som är 
jobbigt och inte försöker lösa sådana situationer själv utan tar hjälp av henne. Beatrice 
menar att personalen får sköta situationen ifall det inte sker något särskilt, går situationen 
överstyr går hon dit och tar över och försöker lösa situationen i egenskap av ansvarig. Då 
tar hon också beslut om gästen gått över gränsen och bör skickas hem på grund av sitt 
beteende. Men hon menar också att det är personalens ansvar att kontakta henne ifall de 
behöver stöttas i sådana situationer. 
 
Både Cilla och Alice anser att de i stor utsträckning är involverade i personalens hantering 
av gäster som beter sig illa och Alice tror, och hoppas, att hon får veta om det skett 
någonting särskilt under arbetspassen så att hon i sådana fall kan ta itu med det. Om Alice 
befinner sig på restaurangen tycker hon att det är bra om hon får lösa situationen i egenskap 
av ansvarig, särskilt eftersom gästerna brukar lyssna bättre då. Då Cillas roll innebär att hon 
spenderar större tiden i restaurangen tror hon att hon är mest involverad av alla (på 
Restaurang C) i personalen arbete med gäster som beter sig illa, särskilt eftersom hon är 
ytterst ansvarig för större händelser som när en gäst bör avvisas. 
 
När det skett en större händelse diskuterar samtliga restauranger händelsen, antingen endast 
med den/de anställd(a) som var involverade, eller anordnar ett personalmöte för att reda ut 
händelsen både med gästen som med den anställda. Alice brukar alltid gå ut och tala med 
personalen om hur dagen innan fortskred och förhöra sig om det skett någonting särskilt 
som behöver diskuteras. Om det uppstår en större situation har Restaurang A en 
handlingsplan kring hur en sådan krissituation ska lösas, om det till exempel skulle bli ett 
rån eller liknande. Ifall det skett en större händelse på Restaurang C försöker Cilla stötta 
personalen på bästa sätt genom att lyssna och försöka finnas till hands om någon känner sig 
nedstämd.  
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5.3.3 Företagets policys och strategier 
Ingen av de anställda är införstådda i om deras restaurang har några särskilda policys eller 
strategier kring hur gäster som beter sig illa bör hanteras. Någon tror att det kanske kan 
finnas men att det i alla fall inte är någonting som visats för dem. Förutom de vanligaste 
befogenheterna: att ge kompensation till gästen om det uppstår missnöje, avvisa riktigt 
besvärliga gäster eller i värsta fall ringa polisen, känner de inte till några andra typer av 
konkreta strategier kring hanteringen av gäster som beter sig illa. Britta är övertygad om att 
de inte har några policys kring vilka gränser som gäller för dessa gäster eftersom de tillåtit 
en stamgäst att kränka en servitris grovt genom att be om “en avsugning i baren” och ändå 
inte portat gästen från restaurangen. När de anställda frågade varför restaurangchefen inte 
valt att sätta en sådan gräns för denna gäst ansåg han att: “har man valt det här yrket så ska 
man tåla sådant”.  
 
De flesta anställda anser att denna frånvaro av policys inte direkt påverkar deras arbete och 
menar att det inte heller skulle förenkla deras arbete med gäster som beter sig illa, så länge 
du innehar den erfarenhet som krävs för att bedöma en situation med en gäst. Den enda som 
egentligen påpekar att tydligare formella riktlinjer skulle underlätta arbetet är Boel, som 
menar att det i vissa fall skulle vara bra att ha någon typ av formella direktiv att luta sig 
mot. Respondenterna är dock eniga om att nyanställda skulle kunna använda formella 
policys som ett verktyg som underlättar deras arbete initialt, innan de fått nödvändig 
erfarenhet av toleransnivå och strategier vid kontakt med gäster som beter sig illa.  
 

5.3.4 Hur ledningen förbereder personalen inför olika typer av möten med 
gäster 
När Cilla arbetar som hovmästare försöker hon alltid informera personalen om i vilket läge 
gästen är när den kommer till restaurangen, för att underlätta servitrisens arbete i ett senare 
skede. Hon försöker då beskriva sinnesstämning, hur gästens förväntningar verkar vara och 
vilken brådska denne verkar ha att få mat. På Restaurang B försöker Beatrice att stegvis 
lämna över ansvar till personalen för att de ska känna sig bekväma i olika situationer med 
gäster av olika slag. Hon tycker att det är viktigt att inte servitrisen känner sig inkastad i en 
främmande situation utan menar att det är viktigt för både gästen och personalen att den 
anställda känner en trygghet i sitt arbete. Det finns oftast någon som är ansvarig på samtliga 
av våra tillfrågade restauranger, under de tider på dygnet där det är mer restaurang- och inte 
lunchservice. Under luncher är det mer sällan någon ansvarig finns på plats men då 
uppfattas det inte uppstå så många besvärliga möten med gäster, varför de inte ser någon 
anledning att ha en hovmästare eller restaurangchef närvarande då. Men vid dessa tillfällen 
är det alltid någon i personalen som ges ett utökat ansvar istället.  
 

5.3.5 Utbildning och erfarenhet  
Få av våra respondenter har gått någon yrkesrelaterad utbildning innan de började arbeta 
inom restaurangbranschen, utan har med åren anskaffat sig praktisk erfarenhet som även 
innefattar kunskap kring hur gäster som beter sig på ett dåligt sätt kan hanteras. Restaurang 
C försöker att underlätta de anställdas arbete genom att erbjuda dem kurser i värdskap och i 
viss mån även konflikthantering, särskilt för de anställda som möter gäster i 
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nattklubbsverksamheten. Men av de två anställda vi talade med på den restaurangen har 
endast en genomfört en utbildning i konflikthantering. Restaurangchef Cilla menar att det 
är svårt att utbilda personal i hur de ska arbeta i situationer som är så “hands on” som 
servitrisyrket är. Hon menar att “det finns lika många beteenden som det finns gäster” och 
således finns ingen universallösning för hur varje situation ska hanteras. Dessutom är det 
svårt att sätta sig in i hur en situation skulle upplevas eftersom kringliggande faktorer som 
stress och frustration i många fall exkluderas under utbildningar. Alla restaurangerna 
nämner att de fortlöpande genomför utbildningar i mat och dryckeskunskap i samband med 
att nya menyer introduceras. Alice berättar även att de, inför varje ny säsong, håller en 
utbildning för den personal som nyanställs och menar att det inte krävs så mycket mer för 
att kunna klara av restaurangarbetet då det finns erfarna anställda att rådfråga.  
 
Till största del har servitriserna och servitörerna lärt sig att hantera olika situationer med 
gäster som beter sig illa genom erfarenhet. Britta menar att det gäller att prova sig fram tills 
du hittar det som fungerar. “När jag var ny på banan var det inte alls lätt..då skickade jag 
någon annan att prata med de här gästerna, och så frågade man sen liksom..’hur gjorde du 
det där?’ och så kunde jag ta det nästa gång”, säger Boel. Samtidigt menar hon att det 
skulle underlätta om de fick någon formell utbildning för dessa situationer.  
 

5.4 Tolerans 
5.4.1 Var restaurangens gräns går för hur illa en gäst får bete sig 
Var restaurangernas toleransnivå ligger är relativt oklart, samtliga respondenter svarade 
olika på frågan. De hade dessutom lite svårt att skilja på sin privata gräns och restaurangens 
gräns för hur illa en gäst får bete sig. Carl anser att gränsen definitivt passerats när gästen 
börjar gå till personangrepp under sin vistelse på restaurangen. Annika upplever att gränsen 
går när gästen börjar bete sig högljutt och otrevligt. Boel tycker att överförfriskning och att 
vara för högljudd definitivt är anledningar till att gästen måste lämna restaurangen. 
Dessutom finns det situationer där hon personligen anser att gästen gått över gränsen:  

 
“när jag började jobba här, då var jag ganska ny. Jag kanske hade jobbat här i ett år, sen 
så var det några som var här, ett stort gäng och han skrek åt mig att ‘kom och sätt dig här 
stumpan’ och liksom klappa’ på benet. Och då går ju jag dit [och säger ifrån], för där går 

ju min gräns” 
 
Vidare menar Boel att det, rent krasst, faktiskt är så att restaurangen väljer sina gäster och 
således inte bör acceptera vilket beteende som helst. Detta överensstämmer med Alice 
inställning att en restaurang har en rättighet att ta ställning till vem som får besöka dem och 
inte, så länge restaurangen inte diskriminerar någon (utifrån kön, sexualitet osv.). Hon 
tycker att: “som restaurang så ska man välja, man ska inte ta hur mycket skit som helst, 
man är ju en person som står och jobbar och man ska ju ha ett bra arbetsklimat”. Cornelia 
menar att Restaurang C har en förhållandevis låg toleransnivå mot gästerna vilket 
underbyggs av Cilla som nämner många exempel på beteenden som leder till att gästen blir 
utkastad, till exempel om gästen säger elaka saker till andra gäster eller till personalen, 
skriker eller är för berusad. Adam och Beatrice tycker att det skiljer sig från situation till 
situation var gränsen går men Beatrice påpekar att de aldrig accepterar kränkningar eller 
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beteenden som stör andra gäster oavsett situation. Britta känner att det egentligen inte finns 
någon gräns för hur en gäst får bete sig på deras arbetsplats och hänvisar till incidenten om 
gästen som bad om “en avsugning i baren”.  
 

5.4.2 Var den personliga acceptansnivån ligger hos de anställda 
De flesta tillfrågade är överens om att deras personliga acceptansnivå är lägre privat än på 
jobbet men att det på något sätt ingår i arbetet att tolerera en högre nivå av dåligt beteende. 
Boel upplever ändå att det är lättare att ta itu med dåligt beteende på jobbet än privat 
eftersom det hör till yrket. Cornelia känner att “när man jobbar, då sätter man ju på sig 
sina arbetskläder och så går man in i en roll” vilket innebär att hon inte tar åt sig av kritik 
på samma sätt när hon går in i rollen som servitris eftersom det då inte är privatpersonen 
Cornelia som kritiseras utan hennes arbetsroll. Under restaurangservice tolererar Annika 
sällan att någon beter sig illa på något sätt eftersom det stör andra gäster som är där för att 
ha en trevlig kväll. Hon känner också att ju mer kvällen lider mot nattklubbstid, desto lägre 
är hennes acceptansnivå. Adam upplever att han accepterar mer på jobbet av samma 
anledning som Boel - att det ingår i arbetet att acceptera en viss grad av dåligt beteende. 
Det finns ändå en del situationer där han känner att även han drar tydliga gränser:  
 

“Då tar jag ett exempel ur baren; om jag står och jobbar i baren och det är stressigt, 
mycket att göra, jag ser att det är mycket gäster och en gäst bara står och skriker på mig, 

då att jag ska ta han och han skriker på mig, då.. Det ska man inte behöva ta på en 
arbetsplats, det skulle ingen göra på till exempel banken eller ICA, de skulle aldrig ta att 

jag står och skriker på dem, varför ska jag göra det för? Det är ju min arbetsplats, då 
skulle jag direkt gå dit och säga åt dem eller så skickar jag ut dem direkt. Jag kan ge dem 

en varning, att dämpa dig, jag kommer, du kommer att få hjälp, om det inte hjälper så 
skulle jag skicka ut dem.” 

 

5.4.3 De värsta situationerna med gäster som uppfört sig illa 
De tillfrågade är alla överens om att de absolut jobbigaste situationerna med gäster som 
beter sig illa är när de attackerar dem personligen. Carl har varit med om att bli kallad för 
“en värdelös människa” av en berusad man och Cornelia har blivit utskälld på ett sätt som 
fick henne att börja gråta och verkligen känna sig nedslagen efter en stressig kväll. Britta 
beskriver en jobbig situation i början av hennes karriär inom restaurangbranschen:  
 

“när jag jobbade på en annan restaurang här i staden, det var jättemånga år sedan, och 
jag var 19 tror jag..20…Då stod jag i baren [...] och så står han och skriker bara ”jävla 

hooooraaaa” typ, alltså han skrek ju varenda jävla ord han kunde komma på i sin 
vokabulär åt mig [...]. Det är nog det värsta, tror jag” 

 
När Britta arbetade på en annan restaurang i Staden hade de ett stort företag som gäster där 
det var flera män som “tafsade” på henne hela kvällen trots ständiga tillsägelser. Så snart 
hon fick någon att sluta började nästa att göra likadant. Hon påpekade då för chefen att hon 
inte tyckte att det var ett acceptabelt beteende, men eftersom det var ett stort slutet sällskap 
var det inte lika lätt att avvisa dem. Britta menar att restaurangernas toleransnivå är alldeles 
för hög på grund av att de, i konkurrensen, måste ställa upp på nästan vad som helst för att 
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attrahera gäster. Hon påpekar att det i slutändan är servitrisen som får utstå det mesta 
eftersom det är de som måste serva dessa gäster. Adam har vid ett tillfälle varit med om att 
bli hotad av en gäst som sa att han skulle få “stryk” när han slutade sitt arbetspass och att 
det skulle stå ett gäng utanför och vänta på honom. Det skedde efter att han nekat en gäst 
alkohol på grund av att han ansåg honom vara för berusad. Adam säger att han inte tog det 
på så stort allvar men kände sig ändå lite orolig när han skulle lämna arbetsplatsen.  
 

5.5 Ansvar och befogenheter  
5.5.1 Personalens uppfattning om befogenheter och ansvar 
Vad gäller befogenheter på restaurangerna så har personalen överlag ganska stora friheter 
att ta egna beslut och att bjuda på något mindre ifall en gäst skulle vara missnöjd med sin 
mat eller med hur lång tid de har fått vänta. Boel menar att:  
 

“det beror så klart på vad det är för problem, men eftersom jag har jobbat här så pass 
länge så tar jag ett problem och sen kanske frågar min chef eller Beatrice som är 

hovmästare då, om jag ska göra på nåt annat sätt, men jag kan i alla fall börja med lösa ett 
problem och sen i så fall ta det vidare om man ska kontakta gästen igen eller, beroende på 

vad det är för problem.”  
 
Att diskutera tillsammans med hovmästare om hur situationen ska lösas verkar vara ett 
vanligt sätt att hantera situationer så att det blir korrekt på både Restaurang B och C. På A 
däremot har befogenheterna varit något otydliga och oklara enligt en anställd och det är 
först på senare tid som det har klarnat lite kring vad som är accepterat att göra. Det har inte 
funnits några givna direktiv att följa om det sker en situation där det kan vara aktuellt att till 
exempel bjuda på kaffe, ge rabatt eller på annat sätt kompensera gästen. Britta menar att 
personalen på Restaurang B inte hade samma befogenheter tidigare men att verksamheten 
har utvecklats till att förespråka ett utökat ansvarstagande hos de anställda som har 
erfarenhet. “Vi är ju här nästan jämt [...] så då blir det ju som att vi styr själva...”, säger 
hon. Hon har inga problem med att bjuda på dessert eller tilltugg om en gäst får vänta för 
länge eller inte är nöjd med maten. Carl säger, även han, att erfarenheten har betydelse på 
hans arbetsplats men att det också handlar om vilket ansvar varje individ vill ta. Han 
tillägger att “är det frågan om presentkort eller att de är jättemissnöjda måste man prata 
med chefen”. Detta skiljer sig från Restaurang A:s personal som menar att ansvaret att lösa 
problem till stor del vilar på den anställde. Samtidigt menar Adam att 
arbetslivserfarenheten är det som styr hur stora befogenheter den anställde väljer att ha och 
han tvivlar också på att en nyanställd, på eget bevåg, skulle bjuda på saker utan att rådfråga 
någon med mer erfarenhet. Flera tillfrågade är överens om att det inger mer förtroende för 
gästen om den anställde kan lösa problem på egen hand istället för att behöva involvera en 
chef för att lösa olika situationer.  
 
Cornelia upplever att hon har lärt sig hur stora befogenheter hon har när det gäller att bjuda: 
“man vet ju vad som bör göras [...] det är väl huvudsakligen att gästen blir nöjd och sen 
får man väl inte bjuda på en hel middag bara för att...om köttbiten råkar bli lite överstekt.” 
Hon tycker att det är relativt enkelt att bara titta på hur andra gör och sedan praktisera det 
själv i liknande situationer. Vidare anser hon att befogenheterna underlättar arbetet, särskilt 
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vid kontakt med gästen eftersom problem som uppstår kan lösas på plats utan att flera andra 
parter blir indragna i situationen. Hon har lärt sig att det kostar mer om en gäst lämnar 
restaurangen missnöjd, och sedan sprider sitt missnöje till andra potentiella gäster, än vad 
det kostar att åtgärda problemet på plats med någon form av kompensation. På Restaurang 
C har de också samtalat mycket om vad som är acceptabelt att göra och inte, utan att be om 
råd först. Hon tycker det är viktigt eftersom det kommer många gäster som försöker att 
utnyttja systemet genom att klaga på maten: 
 
 “det gäller ju att läsa [gästen]..och säga ifrån då också, att man kan ju inte bara bjuda för 

bjudandets skull.”  
 
Samtliga tillfrågade är nöjda med sina befogenheter, med vissa undantag i specifika 
situationer. Britta anser att det finns människor som kontinuerligt besöker restaurangen och 
som aldrig beter sig bra och dessutom är för berusade, utan någon reaktion från ledningen. 
Det irriterar henne eftersom ledningen är medveten om dessa individers beteende redan på 
förhand. Hon menar att:  
 
“när de kommer in på nattklubben och är jättefulla och man vet att de är otrevliga och…då 

tycker jag inte att det är någon person som ska...man ska ‘smöra’ för heller. Men det 
tycker…det har vi inte alltid samma uppfattning om..”  

 
Britta tror att anledningen till att inte ledningen tar detta problem på allvar är att dessa 
individer är mycket goda gäster rent ekonomiskt genom att köpa drinkar istället för vin, 
samt att de har en stor bekantskapskrets vilket gör att de drar dit flera andra som i sin tur 
leder till ökade inkomster. Hon påstår att ledningen inte är beredd att göra sig av med dessa 
gäster trots deras dåliga beteende, på grund av att de då är oroliga att den krets de rör sig i 
ska välja bort restaurangen till förmån för en annan restaurang.  
 

5.5.2 Hur ledningen ser på befogenheter 
När vi frågar ledningen om befogenheter svarar samtliga att ingen av restaurangerna har 
någon formell gränsdragning kring den anställdas befogenheter. Restaurangchefen Cilla 
tycker inte att det finns någon skriven regel för vem som har befogenheter och inte på deras 
restaurang, men att det finns vissa informella gränser för vad den anställda får göra och 
inte. Hon säger också att ledningen i många fall är inblandad i de beslut som tas av 
serveringspersonalen och att de alltid diskuterar situationer där den anställda vill 
kompensera genom att låta gästen slippa betalning. På Restaurang B däremot, kan 
servitriserna dra av procent på mat och ta de flesta beslut kring kompensation på egen hand. 
 
På Restaurang A har personalen, enligt Alice, relativt stora befogenheter att ta egna beslut 
och den anställda som väljer att ta ett eget beslut har fullt förtroende hos restaurangchefen. 
Hon menar att individer utan erfarenhet sällan väljer att ta beslut om att ge kompensation, 
utan att dessa istället vänder sig till någon mer erfaren och ber om hjälp, vilket gör att Alice 
inte är orolig att fel beslut tas. Hon menar att “det är superviktigt att gästerna går därifrån 
nöjda och att det inte sitter i några kronor som en dessert kostar, för det kostar så mycket 
mer om de går därifrån missnöjda.” Både Beatrice och Alice anser ändå att det finns vissa 
situationer där de bör kontaktas, till exempel om det sker något större på restaurangerna 
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som att ett större sällskap blivit missnöjt eller om det blivit stora förseningar i köket som 
kommer påverka hela restaurangen.  
 

5.6 Intern kommunikation 
5.6.1 Personalens uppfattning om ledningens kommunikation 
På Restaurang B tycker personalen att kommunikationen inte alls fungerar så bra som den 
skulle kunna göra. Boel anser att kommunikationen fungerat sämre den senaste tiden och 
att de har för få personalmöten, särskilt nu när de genomfört en del förändringar i 
organisationen. Denna brist på möten och otillräcklig information har lett till irritation 
bland personalen. Britta går så långt som att säga att det är absolut noll kommunikation 
mellan ledning och personal: “den fungerar absolut inte alls. Det finns ingen ledning här 
[...] vi sköter oss själva”. Just nu har de endast en whiteboardtavla där det skrivs 
information, vilken ibland kompletteras med sms och e-post. En del kommunikation 
kommer till personalens kännedom “bakvägen” då någon har hört någonting och sedan 
sprider det vidare istället för att informationen kommer direkt från chefen så att alla får 
samma information. Boel skulle föredra att ha personalmöte åtminstone en gång i månaden 
och komplettera det med e-post.  
 
På Restaurang C upplever Carl att en chef alltid finns på plats och att denne kommunicerar 
företagets mål och visioner på ett bra sätt och även tydligt beskriver hur de vill att 
personalen ska jobba. Cornelia tycker också att kommunikationen fungerar bra och nämner 
att ägarna ofta är på plats och att de även använder e-post för att sprida information. Men de 
får inte alltid den information de behöver och nämner att de får söka upp viss information 
själva. 
 
På Restaurang A har den fasta personalen möte en gång varannan vecka. Detta gör att den 
viktigaste informationen kommer ut bland personalen men ibland händer det att 
kommunikationen stannar på vägen och inte når ut till all extrapersonal. Annika poängterar 
att det är viktigt hur information förmedlas så att inte dess betydelse förminskas genom att 
den förmedlas i fel forum. Till exempel förlorar viktig information sin innebörd ifall den 
diskuteras över en fikarast. Information om hur det går för restaurangen, i form av siffror 
och resultat, tycker både Annika och Adam är bristfällig. Båda poängterar att de gärna 
skulle önska mer feedback om att de gör ett bra jobb för att öka motivationen. Det skulle 
räcka om cheferna kom in i restaurangen och pratade med de anställda i fem till tio minuter 
där de samlar personalen för att berätta om hur försäljningen går så att de får ta del av 
resultaten av sitt arbete.  
 

5.6.2 Ledningens uppfattning om den interna kommunikationen 
Beatrice nämner att de har personalmöten vid större händelser men att all annan 
kommunikation sker under arbetspassen. På Restaurang C berättar Cilla att hon och 
personalen pratar med varandra efter varje arbetspass om vad som skett under kvällen. “Det 
är skönt med den här lagkänslan”, säger hon angående att de då känner sig lite som ett 
team mot gästerna när de beter sig dåligt. De pratar aldrig om gäster på personalmöten, utan 
då är det andra saker som diskuteras. När det händer någonting speciellt pratar hon istället 
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direkt med den berörda personalen. På Restaurang A berättar Alice att de har 
personalmöten varannan vecka och att hon även försöker gå ut i restaurangen dagligen och 
prata med personalen om hur det gått kvällen innan. Om någon problematisk situation av 
större omfattning uppstått kvällen innan försöker hon ta itu med det direkt genom att prata 
med den berörda personalen och (om det krävs) kontakta gästen för att reda ut situationen. 
 

5.7 Arbetsmiljö  
5.7.1 Stress  
Vad gäller arbetsmiljön uppfattade såväl ledning som anställda att den är stressig i en 
restaurang, men samtidigt att det är någonting som tillhör branschen. Cornelia beskriver: 
“det är väl säkert stressigt [...] fast man har väl blivit stresstålig men... jag skulle säga att 
det är full fart och mycket humor...är det ju, framförallt. Jaa...trevligt, är det.” En annan 
respondent menar att den hektiska arbetsmiljön ändå är positiv och lärorik och att 
stresskänsligheten minskar allteftersom erfarenheten ökar. Flera nämner även att det är ett 
tufft arbete med obekväma arbetstider och långa arbetspass, men att det framförallt är ett 
roligt arbete. 
 

5.7.2 Stämning och attityd 
Alla respondenter upplevs engagera sig i sitt arbete, ha en bra sammanhållning och trivs 
med sina kollegor. Dock menar Britta att det ofta är två läger inom restaurangbranschen, ett 
bestående av kockar och ett bestående av servitriser. Britta upplever att dessa två 
arbetsgrupper ofta värnar om sina egna intressen och motarbetar ibland varandra istället för 
att tänka på restaurangens bästa, något flera av respondenterna instämmer i. Detta medför 
emellanåt att kommunikationen mellan kockar och servitriser är bristfällig, vilket försämrar 
arbetsklimatet. Flera av de anställda påpekar att arbetsmiljön varierar beroende på om de 
jobbar ett kvällsskift eller ett lunchskift och Britta berättar att “det finns bättre yrken, både 
fysiskt och psykiskt”. På luncherna är arbetet relativt omväxlande, men på kvällarna finns 
större möjligheter att använda sina mer avancerade kunskaper eftersom det då inkluderar 
presentation av viner och mat. Adam menar att stämningen är väldigt betydelsefull för att 
arbetet ska flyta på bra och att det “skulle inte ha gått så bra om det var skitsnack bakom 
ryggen hela tiden” och påpekar i samma svar att så inte är fallet på hans arbetsplats. 
 

5.7.3 Hur motiveras personalen 
På Restaurang C säger Carl att de har en bra chef och att ledningen är uppmuntrande och 
jobbar för att personalen ska känna sig motiverade. Cornelia anser att det finns ett driv i den 
restaurangen som påverkar den anställdes attityd. Hon menar att ledningen är lyhörda för 
personalens förslag på ständig förbättring av verksamheten. På Restaurang A däremot är 
det en viss skillnad och Annika tycker att stämningen på arbetsplatsen är ganska splittrad. 
Hon menar att splittringen påverkar arbetet relativt mycket men att det kan bero på att de 
anställda är där av olika anledningar utifrån deras anställningsform. “Om man bara har det 
som sitt fasta jobb så har man ju det som sitt jobb, är man bara timanställd och bara 
kommer in ibland...ja, det påverkar och man känner att man inte har vidare ansvar.” 
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5.7.4 Chefernas syn på arbetsmiljön 
Cheferna är positivt inställda till sitt arbete och tycker att det är socialt, flexibelt, och 
spännande och Cilla tycker att “det är varierande och för att man har kul på jobbet nästan 
jämt”. Samtliga tre chefer har klättrat upp i befattningarna och började som servitriser för 
ett antal år sedan. Ledaransvaret medför att deras arbete får ytterligare en dimension med 
personalansvar och Beatrice tycker att hon får en ökad medvetenhet om konsekvenserna av 
arbetet sedan hon blivit befordrad till hovmästare och insett vilket ansvar hon bär i den 
rollen.  
 
Beatrice menar att erfarenhet ofta gynnar verksamheten men att det ibland kan leda till att 
utvecklingen bromsas ifall en eller flera individer inte är beredd att förändra sitt sätt att 
arbeta. Samtidigt menar hon att den vanligaste attityden inte är sådan utan att de anställda 
oftast försöker att lära av varandra, vara ärliga och framförallt ha kul ihop. Även på 
Restaurang C är attityden god och Cilla anser att det är viktigt att vara positiv hela tiden för 
att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Hon beskriver arbetsklimatet på Restaurang C 
som: “ganska mycket lagkänsla och [...]att man peppar igång varandra. Det är lite som 
att…som lagsport, fotboll eller så. Typ, nu kör vi, när det är mycket folk.” På Restaurang A 
säger Alice att stämningen kan fluktuera och drar paralleller till att “det är ju mycket ung 
personal, då får man ju det som kommer med det [..] intriger.”  
 

5.8 Kundrelationer  
5.8.1 En god kundrelation  
En god kundrelation definieras av de anställda på många olika sätt men generellt anser 
respondenterna att det centrala är att båda parter får ut någonting av relationen genom att 
exempelvis ha trevligt tillsammans vid interaktion, kan skämta med varandra och inte 
behöver vara rädda för att göra fel. Boel går så långt som att säga att en god kundrelation är 
“typ en kompisrelation”. Annika anser att en god kundrelation karaktäriseras av en 
avslappnad stämning. Hon menar att en sådan känsla ger gästen större tillit till servitrisen 
eller servitören och dess rekommendationer kring mat och dryck och resulterar i att gästen 
känner sig hemma i restaurangen. Boel påpekar att det skiljer sig en hel del i hur gästerna 
vill bli bemötta för att en relation ska kunna skapas. Den äldre generationen vill gärna att 
servicen ska vara korrekt och följa gamla normer kring hur en servitris bör agera. Carl 
menar att det är viktigt att föra en pågående diskussion med gästerna om vad de förväntar 
sig av sin kväll och på så sätt kunna bemöta gästen på dennes villkor. Han påstår att “har 
man en öppen konversation [...] då brukar det inte vara några problem om det dröjer länge 
med maten”. Adam beskriver en god kundrelation på ett liknande sätt och menar att en god 
kundrelation handlar om samspelet mellan servitrisen och gästen och deras respektive 
inställning. Britta har en lite annan syn på vad en god kundrelation är, och menar att mycket 
är avhängigt gästens beteende i mötet. Hon betonar att gästen inte ska förvänta sig att bli 
behandlad som en kung i kundmötet och särskilt att denne inte ska tro att hon är “deras 
personliga slav under den kvällen” bara för att de betalar för maten, utan att båda parter bör 
behandla varandra med respekt.   
 
Ledningens syn på en god kundrelation handlar till stor del om samma kvalitéer som de 
anställda nämnt så som trygghet, uppskattning och det samspel som ska göra båda parter till 
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vinnare i mötet. Cilla tar upp ytterligare en aspekt av en god kundrelation, nämligen att en 
god relation leder till att gästen lättare kan styras av den anställda. Beatrice menar att en 
god kundrelation handlar mest om att få gästen att känna att den inte bara får vad han eller 
hon kom dit för, utan att gästen faktiskt får någonting mer som ökar värdet av besöket. 
Alice betonar förtroendet och att gästen aldrig ska känna att den inte vågar säga sin mening 
om maten eller besöket utan att det ska finnas en öppen dialog mellan servitris och gäst. 
 

5.8.2 Hur goda kundrelationer skapas  
Det skiljer sig något i uppfattning hos de anställda om hur en bra relation skapas med 
gästerna, men de flesta har en grundläggande uppfattning att det handlar om att “läsa av” 
gästen och dennes förväntningar. Adam anser att relationsskapande handlar mycket om att 
visa intresse för gästen och våga vara lite mer personlig i kundmötet och exempelvis fråga 
hur gästens dag har varit. Men han menar att det viktigaste av allt är att vara närvarande i 
mötet med gästen.  
 
Någonting flera av respondenterna anser vara betydelsefullt är en trevlig atmosfär, som 
gärna lockar till skratt såväl hos gästen som hos den anställde. Annika berättar att större 
grupper kräver en annan behandling än enskilda gäster. Hon menar att det är extra viktigt 
att i större grupper skapa en trygghetskänsla genom att en servitris eller hovmästare tar ton 
inför sällskapet, ger personliga rekommendationer och är övertygande i sitt bemötande. 
 
Ledningen anser att goda kundrelationer kan skapas på flera olika sätt. På Restaurang C 
försöker de kartlägga gästerna med hjälp av ett CRM -system (customer relationship 
management) som ska förbättra gästens upplevelse av restaurangen vid nästa besök genom 
att exempelvis matcha rätt servitris mot rätt gäst, skapa en medvetenhet om gästens 
preferenser kring mat och dryck och så vidare. Alice menar att det viktigaste i en relation är 
trygghet och att gästen känner sig omhändertagen, vilket går i linje med de anställdas 
uppfattning om vad som är betydelsefullt i en kundrelation. Beatrice menar att de, på deras 
restaurang, arbetar med kundrelationer genom att skapa en atmosfär där gästen ska känna 
sig som hemma och där det inte spelar någon roll om du beställer dyrt eller billigt, alla ska 
behandlas på ett likvärdigt sätt med bästa möjliga service.  
 

5.8.3 Vilka möjligheter har anställda att skapa bra kundrelationer? 
Samtliga tillfrågade är överens att det, i de allra flesta fall, finns goda möjligheter för de att 
skapa bra kundrelationer, både utifrån tid och kompetens. Respondenterna är överens om 
att det beror mycket på vilken tid det är på dagen och om det är en vardag eller helgdag. 
Under helgerna finns mindre tid att ta hand om gästen på ett utmärkt sätt eftersom det då är 
ett högre tryck på restaurangen i och med den ökade efterfrågan under denna del av veckan. 
Trots detta anser våra respondenter att de kan bemöta gästen på ett bra sätt under veckan 
trots att tidsbristen ibland hindrar dem från att leverera “det lilla extra”. Under vissa delar 
av året, till exempel i januari när en del restauranger rabatterar sina menyer, kan det bli 
stressigt och då minskar möjligheten att möta gästens förväntningar till hundra procent och 
det finns då inte riktigt tid för att småprata med gästen utan det mest nödvändiga blir 
prioriterat.  
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel väver vi samman teori och empiri för att på så sätt belysa de betydelsefulla 
aspekter som framkommit i studien. Vi arbetar utifrån studiens frågeställning och syfte för 
att fånga essensen av det empiriska materialet vilka vi undersöker i analysens tre delar: 
ledningsstrategier, den dysfunktionella kunden i kundmötet och intern marknadsföring. 
 
 

6.1 Ledningsstrategier 
Ledarskap kan ta sig uttryck på många sätt, det kan vara alltifrån mycket strukturerat med 
stort ansvar på ledaren att styra processen (Hughes et al., 1999, s. 71) till att lämna över 
större delen av ansvaret på den anställde (Kanter, 1984, s. 197-198). Vidare kan ledarskapet 
även anpassas efter individ och kontext (Yun et al., 2006, s. 375; Hersey et al., 2000, s. 
173; Fiedler et al., 1978, s. 30). Våra empiriska resultat visar att kundmötet i 
restaurangbranschen kan se ut på många olika sätt och är beroende av flertalet faktorer som 
varierar med dag, tillfälle och person. Definitionen för vad som anses vara ett 
dysfunktionellt beteende är vag och beror på vem respondenten är och dennes bakgrund. 
Hur detta bör hanteras, enligt teorin, skiljer sig mellan olika studier. Grove et al. (2004, s. 
41) menar att det faktum att tjänsten sker i realtid innebär att det krävs tydliga förfaringssätt 
för att kunna hantera dysfunktionella kunder på ett effektivt sätt. Ogbeide (2011, s. 186) 
menar å andra sidan att tjänstens karaktäristika gör att det inte enbart finns en specifik 
ledarstil som är optimal att anamma i dessa situationer utan att den ledarstil som är bäst 
lämpad är beroende av kontexten. Alla utom en av respondenterna menar att en mer 
styrande ledarstil, med formella policys och riktlinjer kring hur de ska agera, inte skulle 
underlätta deras arbete med dysfunktionella kunder så länge den anställde har adekvat 
erfarenhet för att klara av sådana situationer. Detta överensstämmer med Clark et al. (2009, 
s. 212-213) som påpekar att en chef som har stort fokus på tjänstekvalitet inte bör anamma 
en styrande ledarstil eftersom det hindrar de anställdas möjligheter att individanpassa 
tjänstemötet, vilket även Dolatabadi & Safa (2011, s. 10) konstaterat. 
 
Samtliga respondenter indikerar att det inte finns några explicita regler för hur 
dysfunktionellt kundbeteende bör hanteras utan att det till största del är situationsberoende 
även om det finns informella riktlinjer för vad som är accepterat och inte. I de empiriska 
resultaten kan vi utläsa att det finns vissa informella policys på de respektive 
restaurangerna, exempelvis accepterar inte någon av dem personangrepp på personalen. I 
huvudsak ligger dock ansvaret på personalen att hantera dysfunktionella kunder, ett ansvar 
de tilldelats av ledningen. De befogenheter personalen fått baserar sig främst på deras 
erfarenhet i branschen men också på deras vilja att ha ansvar. Biträdande restaurangchefen 
Alice menar att en anställd sällan tar på sig mer ansvar än vad han/hon klarar av. Ledningen 
påtalar också att de försöker finnas till hands ifall den anställde känner att den behöver stöd 
i en svårlöst situation med en kund. Ovanstående kan tolkas som att samtliga restauranger 
baserar sitt ledarskap på en delegerande ledarstil (Kanter, 1984, s. 197-198). Det faktum att 
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ledningen i vissa fall blir inblandade i situationer med dysfunktionella kunder tolkar vi som 
att de i vissa fall också situationsanpassar (Yun et al., 2006, s. 375; Hersey et al., 2000, s. 
173; Fiedler et al., 1978, s. 30) sitt ledarskap.   

 
6.1.1 Ledarstil 
Det delegerande ledarskapet ämnar effektivisera kundmötet genom att beslut tas nära 
kunden, till exempel av en frontline employee (FLE) istället för att en chef, som inte 
interagerar med kunden, tar beslut kring hur en situation ska lösas (Kanter, 1984, s. 197-
198). I möten med dysfunktionella kunder och i andra situationer när kunden visar 
missnöje, anser personalen att det fungerar bra att hantera dessa kunder antingen på egen 
hand eller med hjälp av en kollega, ifall denne har adekvat erfarenhet av branschen och 
liknande situationer. För att underlätta personalens arbete påpekar både hovmästaren 
Beatrice och restaurangchefen Cilla att de förbereder personalen på olika sätt. Cilla brukar 
försöka beskriva hur hon uppfattar kundens förväntningar och Beatrice brukar försöka 
avväga ifall en FLE har tillräcklig kunskap för att kunna ta hand om en situation och känna 
sig trygg under servicen. Detta kan jämföras med Grönroos (2008, s. 219) som anser att det 
i en tjänstekontext är viktigt att personalen, utifrån kunskap och erfarenhet, får 
befogenheter att hantera kunden på rätt sätt. Hancer & George (2003, s. 13) menar också att 
om FLE’s har tillräckliga befogenheter kan de också lyckas skapa ett positivt utfall i 
sanningens ögonblick. Detta, menar personalen, kan göra att det inte skapas ett 
dysfunktionellt kundmöte. Om personalen har befogenheter att kompensera en missnöjd 
kund på något sätt, kan den anställde dessutom vända kundens missnöje till att bli ett 
positivt minne av kvällen, medan det i annat fall skulle kunna leda till att denne börjar bete 
sig dåligt, enligt Boel.  
 
I vissa situationer krävs det att ledaren också får vara mer delaktig i beslutsfattandet och att 
den måste individanpassa befogenheterna, enligt cheferna. Det kan till exempel handla om 
situationer där något går snett i köket eller ifall de håller på att inskola en ny anställd i 
restaurangen. Detta går i linje med Ogbeides (2011, s. 186) slutsats att det inom 
måltidsservice krävs att ledaren situationsanpassar sitt ledarskap beroende på kontext, 
uppgift och den anställdes behov av stöd. På Restaurang C uppfattar både personal som 
ledning att chefen finns till som stöd och anpassar sin inblandning i kundmötet efter behov, 
särskilt gällande dysfunktionella kunder. Cilla menar att det, då det finns lika många 
kundbeteenden som kunder, inte är möjligt att utbilda personalen att hantera alla olika typer 
av situationer. Särskilt inte med tanke på de kringliggande faktorer som påverkar såsom 
trötthet och stress. Istället anser hon att det är viktigt att personalen använder henne som 
stöd vid svåra situationer, beroende på vad det gäller. Vår tolkning, gällande Restaurang A 
och B, är att deras chefer inte i lika stor utsträckning är involverade i kundens hantering av 
dysfunktionella kunder, även om cheferna anser att de finns till hands. Ovanstående 
indikerar att ledningen på samtliga restauranger använder sig av en situationsanpassad 
ledarstrategi i någon mån i kombination med det delegerande ledarskapet. På grund av att 
restaurangbranschen karaktäriseras av en låg grad av struktur i arbetet blir det även svårare 
att anamma endast en typ av ledarskap (Fiedler et al., 1978, s. 32). Detta talar för att en viss 
situationsanpassning är positivt för effektiviteten i kundmötet och kanske till och med 
nödvändig på grund av branschens karaktäristiska drag där varje kundmöte är unikt. Enligt 
Hersey et al. (2000, s. 173) definieras det situationsanpassade synsättet av två komponenter, 
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relationsorientering och uppgiftsorientering, varav vi tolkar det som att det i denna kontext 
är viktigt att ledaren lägger tyngdpunkten på det relationsorienterade beteendet och således 
lägger större fokus på att lyssna på, kommunicera med, underlätta för och stötta de 
anställda i möten med dysfunktionella kunder.  
 

6.1.2 Betydelsen av ledarstrategi 
Den typ av ledarskap som praktiseras på de respektive restaurangerna ger, enligt 
respondenterna, möjlighet att ta beslut nära kunden såväl i kundmöten med kunder som 
beter sig bra som dåligt. Då såväl chefer som personal anser att FLE’s har adekvat 
erfarenhet och kunskap att förfoga över dessa befogenheter, tolkar vi det som att det är en 
strategi som är möjlig att använda inom restaurangbranschen. Detta bekräftar Yun et al.’s 
(2006, s. 375) teori om att den anställde bör ha befogenheter att ta beslut i situationer där de 
besitter störst kunskap, vilket är i interaktion med kunden. Detta resulterar också i att den 
anställde känner ett större värde i sitt arbete, något många anställda idag ser som 
betydelsefullt (Yun et al., 2006, s 375). Ett styrande ledarskap skulle enligt Clark et al. 
(2009, s. 212- 213) bli alltför statiskt för att passa en servicekontext. Vi tolkar empirin som 
att ingen av de tillfrågade restaurangerna heller nyttjar ett styrande ledarskap. 
 
För den anställde innebär denna typ av strategi förstås ett utökat ansvar och större krav i 
arbetet, något personalen ofta ser som någonting positivt, se Yun et al. (2006, s. 375). Men 
vissa anställda blir inte alls inspirerade och motiverade av denna typ av ansvar utan kan 
istället se det som en stressande faktor (Yun et al., 2006, s. 375). De anställda vi tillfrågade 
visade dock inga tecken på att ansvaret var någonting övermäktigt eller negativt utan 
samtliga ansåg att det underlättar deras arbete. Ovanstående tolkar vi som att ett 
delegerande ledarskap både är passande för restaurangbranschen och även är den typ av 
ledarstrategi som personalen anser vara lämpad för ändamålet. Gällande dysfunktionellt 
kundbeteende i synnerhet finns ett större behov av att situationsanpassa ledarskapet 
beroende på hur kunden beter sig, vem som har hand om den samt vad händelsen handlar 
om. Respondenterna menar att de i många fall kan hantera situationerna på egen hand men 
att de ibland tar hjälp av kollegor eller ledning, vilket indikerar behovet av att ha ett 
ledarskap anpassat efter situationen. Redding (1976, s. 199) menar att gruppens effektivitet 
är beroende av att ledaren kan anpassa sig efter situationen, vilket stämmer väl överens med 
empirin.  
 
Även om våra respondenter anser att de har adekvat erfarenhet för att kunna handskas med 
de flesta dysfunktionella kunderna eller vet hur de ska gå till väga för att lösa de flesta 
situationer har de olika lång erfarenhet av restaurangbranschen. Detta tolkar vi som att de är 
olika redo för olika typer av kundmöten, beroende på om de har någon erfarenhet av ett 
likartat dysfunktionellt kundmöte och om de känner sig trygga i att hantera det på egen 
hand. Hersey et al. (2000, s. 176) menar att detta innebär att ledaren måste anpassa sitt 
ledarskap efter individ och situation för att optimera kundmötet och dess utfall. Vi tolkar 
det som att de FLE vi talade med behöver olika mycket support beroende på hur 
komplicerat kundmötet blir och hur kunden agerar och reagerar mot den anställde. Det är 
viktigt att ledaren i en sådan situation inte antar att en händelse kommer ske eller att någon 
inte kommer att klara av situationen eftersom det då kan bli en självuppfyllande profetia. 
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Istället bör ledaren reagera på en händelse istället för att förutsäga utfallet (Hersey et al., 
2000, s. 175).  
 

6.2 Den dysfunktionella kunden i kundmötet 
Den dysfunktionella sidan av kundbeteendet kan handla om flera olika aspekter. Teorin 
framhåller hur FLE’s påverkas av dysfunktionellt kundbeteende (Reynolds & Harris, 2006, 
s. 99; Ben-Zur & Yagil, 2005; Fullerton & Punj, 1993; Harris & Reynolds, 2003) och hur 
personalen hanterar kunder som beter sig illa (Ro & Wong, 2012). Uppfattningen om det 
dysfunktionella kundbeteendets påverkan på personalen verkar enligt teorin vara att 
personalen många gånger påverkas psykiskt (Harris & Reynolds, 2003) när de arbetar inom 
restaurangbranschen och tar till många olika knep för att hantera situationen, vissa antar en 
annan roll medan andra går så långt som att ta droger innan arbetspasset (Reynolds & 
Harris, 2006, s. 100). Den bild vi fått av branschen, utifrån våra respondenter och deras 
arbete med dysfunktionella kunder, är inte alls så mörk som den utmålas i tidigare studier. 
Det talas om dysfunktionellt kundbeteende bland våra respondenter, men det är absolut inte 
något de lägger större energi på. De anställda drivs istället av att träffa människor och kan 
ibland se det lite som en “sport” att försöka få en kund som beter sig dåligt att bli nöjd med 
kvällen till slut. Visserligen upplever de att de möter kunder som beter sig illa och även 
ibland riktigt illa, men detta verkar ses som en del av jobbet och har resulterat i att de 
utarbetat personliga taktiker för att hantera sådana situationer. Flera av respondenterna har 
arbetat länge i branschen och bör således ha varit med om en hel del negativa möten med 
kunder, åtminstone enligt Ben-Zur & Yagils (2005, s. 81) teori om att FLE’s konfronteras 
med dysfunktionella kunder dagligen. Det visar sig dock i empirin att FLE’s sällan har varit 
med om mer än ett fåtal större händelser som de verkligen lagt på minnet under sina 
arbetsliv, vilka varierar från några år till uppemot 20 år. Detta tolkar vi som att många 
dysfunktionella kundmöten ses som en del av vardagen, och att personalen blivit så erfaren 
och van vid olika typer av negativa händelser, så att de inte anser att dessa påverkar arbetet 
i någon större utsträckning. 

 
6.2.1 Orsaker till dysfunktionella kundmöten 
Orsaken till att dysfunktionella kundmöten inträffar kan, enligt empirin, vara kundens 
inställning och humör, personkemin mellan den anställda och kunden samt personalens 
inställning och humör, men kan även bero på för lite erfarenhet. Enligt Kay & Russette 
(2000, s. 54) kan brist på erfarenhet hos den anställda leda till svårigheter att hantera 
situationer med kunder som beter sig illa och därtill även stressiga situationer, något inte 
utbildning kan råda bot på. Detta kan ställas mot Grove et al. (2004, s. 41) som menar att 
det är betydelsefullt i dessa situationer att företaget har tydliga policys och förfaringssätt 
vid hantering av dessa kunder, något ingen av våra tillfrågade företag arbetar utifrån. Då 
endast en respondent tog upp erfarenhet som en anledning till att vissa kundmöten blir 
sämre tolkar vi det som att erfarenhet inte har så stor betydelse som Kay & Russette (2000) 
menar. Samtidigt kan erfarenhet leda till att den anställde anpassar sig efter situationen 
(Reynolds & Harris, 2006, s. 102) och antar en fiktiv personlighet för att kunna hantera 
dysfunktionella kunder. Detta menar vi indikerar att dysfunktionella kundmöten som beror 
på FLE’s dåliga bemötande kan vara kopplat till deras erfarenhet i branschen, eftersom mer 
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erfaren personal har mer kunskap kring hur en kund bör bemötas för att utfallet av 
kundmötet ska bli så bra som möjligt och minimera missnöje hos endera parten. 
 
En kund som beter sig illa kan, enligt respondenterna, försämra personalens arbetsmiljö och 
trivsel samt förstöra de andra kundernas tjänsteupplevelse. Detta kan påverka företaget 
finansiellt, något som Fullerton & Punj (1993, s. 570) också påpekar som en negativ 
konsekvens av att inte vara noga med att sätta gränser mot dysfunktionella kunder. Dessa 
aspekter är något såväl ledningen som personalen är medvetna om, men samtidigt uppfattar 
vi att det skiljer sig mellan ledning och personal gällande när kunden gått över gränsen. 
 

6.2.2 Vad karaktäriserar den dysfunktionella kunden 
Att definitionerna av en dysfunktionell kund eller en kund som beter sig illa är lika många 
som det finns respondenter är tydligt. Alla har en egen definition och värdering kring 
begreppet och även en personlig gräns kring vad som inte är accepterat beteende. Det 
vanligaste svaret vi fick angående kunder som beter sig illa var att det handlar om 
människor som inte bemöter personalen med respekt. Det kan handla om att ha en dålig ton 
direkt de kliver in i restaurangen eller förvänta sig att bli behandlade som om de kan göra 
vad som helst, som att inte dyka upp vid bordsbokningar eller säga elaka saker till 
personalen. Enligt Ben-Zur & Yagil (2005, s. 81-82) förväntar sig kunden att bli bemött på 
ett serviceinriktat sätt oavsett hur den beter sig. Kunden antar att den har makten och att 
restaurangen till vilket pris som helst vill behålla den som kund (Ben-Zur & Yagil, 2005, s. 
81-82). Men det våra svar visade var att kunden inte alls är så högt prioriterad som den 
kanske tror, istället värnar våra tillfrågade restauranger minst lika mycket om sin personal 
som om sina kunder. Den generella uppfattningen verkar vara att det finns gränser för hur 
en kund får bete sig, sedan kan det i fall med VIP-kunder vara så att gränserna suddas ut till 
viss del. Framförallt handlar toleransnivån på restaurangerna om att skydda såväl 
personalen från att tvingas utstå oacceptabla situationer som andra kunder från att behöva 
påverkas av dessa individer. Den senare anledningen beror främst på att kunder som 
påverkas av andra kunders dåliga beteende ofta tillskriver tjänsteleverantören den dåliga 
upplevelsen och anser att det ligger på deras ansvar att lösa situationen och kräver ibland 
även kompensation för deras negativa upplevelse (Huang, 2008; Grove & Fisk, 1997).  
 

6.2.3 Taktiker i kundmötet 
Reynolds & Harris (2006, s. 101) menar att personalen sällan nyttjar några formella taktiker 
vid hanteringen av dysfunktionella kunder utan att de istället kan använda sin emotionella 
intelligens som ett praktiskt verktyg i dessa situationer. Vi tolkar respondenternas svar som 
att kunder som beter sig illa sällan hanteras med hjälp av en regelbok eller utifrån någon 
tydlig policy över vad som accepteras och inte, vilket överensstämmer med Reynolds & 
Harris (2006, s. 101) slutsats. Istället är det den enskilda individens erfarenhet och analys 
av situationen som bestämmer hur kunden ska hanteras, samt dennes personligt inlärda och 
utarbetade taktiker. De flesta FLE’s vänder sig i första hand till varandra i fall de behöver 
bli stöttade i en situation med en dysfunktionell kund och ifall situationen blivit infekterad 
kan de växla station och på så sätt kan någon som inte blivit upprörd ta hand om 
situationen.  
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Att det går till på detta sätt är ingenting personalen uppfattar som konstigt eller jobbigt 
eftersom det alltid finns någon att rådfråga eller stötta sig mot, antingen en kollega eller 
chef. Personalen har alltså blivit tilldelade ansvar och befogenheter att sköta dessa 
situationer vilket brukar benämnas som delegering av ansvar (Kanter, 1984, s. 197-198; 
Grönroos, 2008, s. 220). De chefer vi varit i kontakt med menar att de normalt sett inte har 
någon kontakt med dessa kunder utan litar på att personalen tar hand om situationen på 
bästa sätt. Det skiljer sig dock en aning mellan personal och ledning i hur de anser att 
dysfunktionella kunder bör hanteras, vilket vi tolkar som en otydlighet i hur FLE’s bör 
agera. Enligt ledningen ska den anställde i första hand agera professionellt mot kunden, 
men de påpekar även vikten av att sätta tydliga gränser mot kunden och det faktum att 
restaurangen faktiskt kan välja sina kunder och såldes inte bör acceptera vilket beteende 
som helst. Detta kan jämföras med Ben-Zur & Yagil (2005, s. 81-82) som menar att kunden 
sitter i en position där denne kan bete sig dåligt utan att få några större påföljder på grund 
av att restaurangerna är så måna om att behålla sina kunder. Ledningen på samtliga tre 
restauranger menar också att personalen bör involvera dem i situationer de inte upplever sig 
kunna hantera, och särskilt berätta vad som hänt ifall de inte varit delaktiga i situationen. Vi 
tolkar denna skillnad som att den interna marknadsföringen inte fungerar optimalt eftersom 
det finns vissa skillnader mellan hur ledningen anser att FLE’s bör arbeta och hur FLE’s 
tror att de ska agera, och praktiskt agerar mot dysfunktionella kunder.  
 

6.2.4 Tolerans 
Toleransnivån på de respektive restaurangerna skiljer sig, både mellan dem och inom dem, 
enligt respondenternas svar. Det finns ingen samstämmighet kring var gränsen går för att en 
kund ska betraktas som dysfunktionell och det var även svårt, för personalen i synnerhet, att 
skilja på deras personliga gräns och restaurangens gräns för vad som är acceptabelt 
beteende. Såväl Restaurang A som C anser att de har en ganska låg gräns för hur en kund 
får bete sig och hänvisar till att restaurangerna faktiskt får välja sina kunder så länge de inte 
diskriminerar någon på grund av exempelvis kön och sexualitet. Restaurang B har däremot 
inte en lika låg toleransnivå utan menar att det skiljer sig från situation till situation. Detta 
kan jämföras med Grove et al. (2004, s. 41) som menar att företag inom tjänstesektorn bör 
ha tydliga riktlinjer kring hur dysfunktionellt kundbeteende ska hanteras, dels för att kunna 
hantera dem på ett bra sätt men även för att undvika att värre situationer uppstår. 
 
Vad gäller toleransnivån hos de anställda menade de flesta av respondenterna att det ingår i 
arbetet att tolerera en viss grad av dåligt beteende. De flesta ansåg att de aldrig skulle 
tolerera vissa beteenden i privatlivet men att de i arbetet tvingas acceptera vissa mindre 
trevliga beteenden. Detta överensstämmer med Reynolds & Harris (2006, s. 102) som 
menar att FLE’s ändrar sin moraliska ram till att acceptera mer i arbetslivet än privat, 
eftersom det krävs för att få behålla sitt jobb. Såväl Cornelia som Boel menar att det är 
lättare att acceptera dåligt beteende i arbetet eftersom den anställde kan gå in i en annan roll 
än den innehar privat vilket manifesteras genom arbetskläderna, vilket är en vanlig taktik 
för att förbereda sig mentalt inför kundmötet, enligt Reynolds & Harris (2006, s. 100). 
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6.3 Intern marknadsföring 
Personalen verkar vara av den åsikten att den interna marknadsföringen inte fungerar i den 
utsträckning den borde. Speciellt på Restaurang B där bristen på både kommunikation, 
utbildningar, samt att cheferna inte alltid finns till hands gör att de anställda känner sig 
utlämnade och uppfattar att det är de själva som får sköta restaurangen. Restaurang C ger 
intryck av att fungera annorlunda i detta avseende och den personalen har också mest 
kontakt med sin restaurangchef och ägare i förhållande till hur det ser ut på de andra 
restaurangerna. En av de anställda på Restaurang C ger uttryckligen beröm till sin chef och 
menar att restaurangen sköts på ett mycket bra sätt både i form av kommunikation och att 
uppmärksamma varje individs arbete i företaget. Detta kan jämföras med Joseph (1996, s. 
55) som beskriver hur de interna förutsättningarna, såsom personalens agerande och 
inställning, påverkar företagets möjligheter att nå framgång. Ledningen bör därför vara väl 
införstådd med personalens betydelse för att skapa värde i kundmötet (Joseph, 1996, s. 55). 
 

6.3.1 Kommunicera 
Ledningen på restaurangerna anser sig ha en fungerande kommunikation med personalen, 
men de anställda är av en annan åsikt då de ibland får söka upp egen information och även 
känner att de ibland går miste om viktig information. Det verkar som att ledningen och 
personalen inte är överens om vad som är viktig information och på vilket sätt denna ska 
förmedlas. Kommunikationen på Restaurang B fungerar inte i enlighet med teorin kring 
den interna marknadsföringen där Joseph (1996, s. 58) tydligt påpekar betydelsen av både 
den formella och informella kommunikationen i organisationen. Vi tolkar det som att det 
finns en viss okunskap bland cheferna på Restaurang B när det kommer till förståelsen av 
den interna marknadsföringens betydelse och även vilken betydande roll deras personal 
spelar i interaktionen med kunden. Eftersom personalen uttryckligen inte är nöjd med 
ledningens agerande i många situationer påverkar det deras syn på företaget och även deras 
engagemang. Däremot har de på Restaurang A och C en tydligare dialog mellan personal 
och ledning och mer genomarbetade kommunikationskanaler såsom personalmöten och 
uppföljning efter kvällen. Det bör dock tilläggas att olika typer av kundmöten sällan 
diskuteras på dessa möten utan att detta sker med berörda personer om det inträffat något 
anmärkningsvärt. Detta verkar vara standard på de restauranger vi besökt och personalen 
antyder att de inte riktigt behöver diskutera kundmöten, bra som dåliga, vid officiella 
personalmöten. Vi tolkar det som att de är vana vid olika typer av kunder som beter sig illa 
och inte lägger så stor vikt vid detta samt att de avreagerar sig och bearbetar händelser med 
kollegorna under kvällen bakom kulisserna. Personalen anser dock att den formella 
kommunikationen inte är tillräcklig och även på Restaurang A och C kan kommunikationen 
förbättras för att öka personalens involvering och engagemang. Detta indikerar att 
ledningen inte är fullt så synlig och framträdande i sin roll som Clutterbuck & James (1993, 
s. 252-253) menar att en ledare bör vara i en organisation med en väl fungerande intern 
kommunikation. Speciellt efterlyses siffror och resultat på Restaurang A, vilket kan ses 
som ett tecken på att personalen vill engagera sig och vara involverad i hela processen och 
företagets framgång samt att få beröm för det engagemang de lägger ner i företaget (Joseph, 
1996, s. 58).  
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6.3.2 Motivera 
Den nöjda och engagerade medarbetaren (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1177-1178; Grönroos, 
1998, s. 79) finner vi på alla tillfrågade restauranger, men det som motiverar personalen 
förefaller vara olika. Det är svårt att utläsa om det är någon av de anställda som känner sig 
motiverade på grund av ett inspirerande ledarskap. Vi tolkar istället att personalens 
motivation baserar sig på att den trivs med kollegorna och upplever relationen till kunden 
som ett utmanande och roligt inslag i arbetet. Detta talar för vad Varey & Lewis (1999, s. 
929) argumenterar för; att den anställde på egen hand kan vara motiverad och att 
personalens motivation inte enbart styrs av ett inspirerande ledarskap som har fokus på de 
interna marknadsföringsmetoderna. Detta kan jämföras med Grönroos (1998, s. 80) 
resonemang om att motivation är en av hörnstenarna i intern marknadsföring och att det är 
genom att motivera personalen på rätt sätt som de kan bli mer kvalitetsmedvetna och öka 
sitt engagemang. Däremot finns det ett behov, på bland annat Restaurang A, att ha ett 
situationsanpassat ledarskap med tyngdpunkten på att motivera de anställda eftersom en av 
respondenterna tydligt poängterade att det är svårt att ha en jämn nivå på engagemang och 
servicenivå med så många extraanställda.  
 

6.3.3 Utbilda 
Företagens inställning till att utbilda personalen skiljer sig åt mellan de olika 
restaurangerna. Restaurang A har tagit det till en vana att ge grundläggande utbildningar i 
service då de nyanställer inför sommaren och även att genomföra löpande utbildningar 
kring mat och dryck. Detta går i linje med vad Grönroos (1998, s. 86) och Joseph (1996, s. 
57) menar om att alla behöver någon form av vidareutbildning, trots lång erfarenhet, för att 
säkerställa en jämn servicekvalitet i längden. Även Restaurang C har vissa utbildningar i 
värdskap, och givetvis mat och dryck, vilket även Restaurang B har. Grönroos (1998, s. 86-
87) påpekar att det inte alltid krävs speciellt invecklade utbildningar utan att enbart en 
förståelse för sin betydelse i helheten kan göra att personalen presterar bättre och blir mer 
motiverade att leverera högre kvalitet i kundmötet.  
 
När det kommer till att utbilda personalen i hur de kan hantera kunder som beter sig illa 
saknas både formella utbildningar och även insikt i betydelsen av att utbilda personalen. 
Hovmästaren på Restaurang B får sig en tankeställare vid frågan och håller med om att det 
säkert vore nyttigt. Detta indikerar att fokus därmed inte ligger på att träna personalen i att 
hantera negativa situationer utan att fokus främst ligger på att vidareutbilda personalen 
inom de områden restaurangen tjänar pengar på - försäljning av mat och dryck. Istället för 
att vara förberedd på olika situationer får personalen förlita sig på sin erfarenhet och 
förmåga att snabbt bedöma situationen för att försöka hantera ett dysfunktionellt kundmöte. 
Ledningen lägger därmed stort ansvar på den enskilde medarbetaren att själv ta reda på 
vilka verktyg som behövs för att hantera olika typer av situationer. Detta verkar inte vara 
något personalen tycker är konstigt utan de är, som vi tidigare nämnt, vana vid att det är så 
det går till i branschen. Att ha dessa befogenheter att själva kunna hantera problem upplevs 
av personalen som både engagerande och som en frihet i arbetet. Detta stöds av Grönroos 
(2008, s. 219-220) som menar att det är viktigt att låta personalen agera efter sin egen 
kompetens och ge dem befogenheter att lättare kunna möta kunden på rätt sätt. Däremot 
efterfrågas konkreta utbildningar i konflikthantering vilket är ett tydligt tecken på att det 
behövs tydligare riktlinjer kring hur svårare situationer bör och kan skötas.  
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6.3.4 Lyssna  
Att en chef bör lyssna på sina anställda och att föra en dialog med dem angående deras 
arbetssituation framhåller både Joseph (1996, s. 57) och Grönroos (1998, s. 85) för att på så 
sätt visa intresse både för personalen och för att förstå den process där medarbetaren 
interagerar med kunden. Respondenterna på de olika restaurangerna uttrycker att de i vissa 
fall inte får den respons från ledningen som de önskar och speciellt på Restaurang B, där de 
kände sig överkörda av restaurangchefen i fråga om den otrevliga stamgästen som inte fick 
tillräckligt kännbara påföljder för sitt beteende mot en anställd. Genom att lyssna på de 
anställda visar ledningen att de är medvetna om betydelsen av att i vissa situationer vara 
mer relationsorienterade för att underlätta personalens arbete i olika typer av kundmöten 
(Hersey et al., 2000, s. 173). På restaurang C tolkar vi respondenternas svar som att det förs 
en dialog mellan personal och ledning kring dysfunktionella kundmöten och att ledaren 
finns till hands för att lyssna ifall personalen känner att de har något de vill tala om.  
 

6.3.5 Involvera/delegera 
När det kommer till att involvera de anställda i restaurangens beslut och processer 
återkommer vi till ett ämne vi behandlat ovan, nämligen empowerment eller det 
delegerande ledarskapet (Kanter, 1984, s. 197-198). Vi har tolkat det som att personalen på 
de olika restaurangerna har fått en betydande mängd befogenheter till att självständigt lösa 
situationer och problem. Bowen & Lawler, (1992, refererat i Joseph, 1996, s. 58) menar att 
detta kan vara ett sätt att involvera personalen men att denna betydande hörnstenen i den 
interna marknadsföringsstrategin även handlar om att delge viktig information som kan 
vara betydelsefull för att personalen ska kunna göra ett gott arbete. Vi har fått en förståelse 
för att allt är relaterat inom teorin kring den interna marknadsföringen där Joseph (1996, s. 
57-58) belyser vikten av att den interna marknadsföringen bör ta hänsyn till både att 
utbilda, motivera, lyssna på, involvera/delegera och kommunicera med sina anställda.  
 

 
 

Ivarsson & Söderberg, 2012 
Figur 3: Intern marknadsföring inom restaurangbranschen 
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7 SLUTSATS 
 
Här redogör vi för de slutsatser vi dragit utav studien genom att besvara vårt syfte och vår 
frågeställning. Slutligen presenterar vi de praktiska rekommendationerna till våra 
samarbetsföretag.  
 
 
Studien syftar till att “studera ledningens strategier för hur dysfunktionellt kundbeteende 
kan hanteras i restaurangbranschen och jämföra dessa med hur personalen faktiskt 
hanterar dysfunktionellt kundbeteende. Vi vill med denna studie även undersöka om det 
finns skillnader och likheter i strategi mellan de olika aktörerna i branschen. Vidare är 
syftet att studera ifall det finns några faktorer som underlättar hanteringen av 
dysfunktionellt kundbeteende och i sådant fall vilka dessa är.” 
 

7.1 Ledningens strategier 
Den empiriska undersökningen visade att ledningen egentligen inte använder sig av några 
direkta strategier vid hanteringen av dysfunktionellt kundbeteende och inte heller nyttjar 
några formella styrdokument som policys eller liknande för att styra hur personalen agerar 
mot dessa kunder. Ledningen hanterar istället dessa situationer på ett indirekt sätt genom att 
ge sina frontline employees (FLE’s) befogenheter att själva hantera och ta beslut kring 
dysfunktionella kundmöten. Valet att anta ett delegerande ledarskap baserar sig på att det, i 
en restaurangkontext, krävs att personalen kan skräddarsy sitt beteende mot varje enskild 
kund för att dess utfall ska bli så bra som möjligt oavsett om det är en funktionell eller 
dysfunktionell kund. I vissa situationer, när den anställde behöver stöd på grund av 
exempelvis bristande erfarenhet av att hantera dessa kunder, eller på grund av att kunden 
beter sig väldigt illa, situationsanpassar ledningen istället sitt ledarskap. De kan då gå in 
och ta över ett kundmöte med en dysfunktionell kund eller stödja den anställde genom att 
finnas till hand fysiskt. Empirin visar att det finns vissa situationer då chefen inte är 
närvarande, vilket innebär att det då är svårt, för att inte säga omöjligt, att som ledare 
anpassa sin involvering i kundmötet beroende på situations art. Det är omöjligt för ledaren 
att förutsäga alla dysfunktionella kundmöten eftersom de kan inträffa när som helst och 
även manifesteras på så många olika sätt. Därför kan inte heller ledaren välja att endast 
finnas till hands vid vissa tider på dygnet eftersom de då utelämnar personalen att sköta 
dessa kundmöten helt på egen hand.  
 
Studien visar att det delegerande ledarskapet möjliggör att ett dysfunktionellt kundmöte kan 
vändas till ett positivt sådant eftersom personalen då har möjlighet att, på ett snabbt och 
effektivt sätt, tillmötesgå kundens förväntningar genom att till exempel ge kompensation 
vid missnöje. På så sätt kan de även minimera risken att ett funktionellt kundmöte utvecklar 
sig till ett dysfunktionellt sådant. Dock vill vi poängtera att många dysfunktionella kunder 
inte kan hanteras genom att tillfredsställa behov eftersom det i många fall handlar om att 
kunden handlat felaktigt.  
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Vår studie visade även att ledningen i många fall önskade vara mer involverade i situationer 
med dysfunktionella kunder för att rätt beslut skulle tas och för att stödja den anställde i sitt 
arbete. Ledningen menade dock att det är upp till personalen att medvetandegöra när dessa 
situationer inträffar så att de har möjlighet att hjälpa till såväl under som efter det 
dysfunktionella kundmötet. De anställda var av uppfattningen att de i första hand skulle 
hantera kunderna på egen hand och hellre utesluta ledningens inblandning så långt det var 
möjligt, vilket tyder på att det finns en viss otydlighet mellan hur personalen anser att de 
bör agera och hur ledningen förväntar sig att de ska agera i situationer med dysfunktionella 
kunder. Detta indikerar att den interna marknadsföringen inte fungerar på ett tillräckligt bra 
sätt, vilket i detta fall skulle kunna avhjälpas med förbättrad information och 
kommunikation. Dessutom bör ledningen lyssna mer på hur personalen faktiskt agerat i 
dessa situationer och på så sätt kan de få en större medvetenhet kring hur personalen 
faktiskt agerar och sedermera föreslå andra strategier ifall de anser det lämpligt. Men ifall 
ledaren vill öka sin involvering i kundmöten med dessa kunder, krävs också att ledaren 
finns till hands när dessa inträffar. Detta leder oss in på vilka faktorer som kan underlätta 
hanteringen av dysfunktionella kunder. 

 
7.1.1 Hur hanteringen av dysfunktionella kunder kan underlättas 
För att underlätta hanteringen av kunder som beter sig illa bör det, hos de restauranger som 
styr sin operativa verksamhet genom att delegera ansvar till sina anställda, finnas en 
fungerade intern marknadsföring. De viktigaste områdena inom restaurangbranschen 
handlar om att motivera, delegera ansvar, kommunicera, lyssna på och utbilda sina 
anställda. Motivation och engagemang krävs för att kunna hantera dessa kunder på ett så 
effektivt sätt som möjligt och även för att kunna ta hand om de funktionella kunderna på ett 
bra sätt. Delegering av ansvar är nödvändigt för att den anställde ska ha möjlighet att lösa 
situationen så snabbt som möjligt på egen hand och även har befogenheter att själv ta beslut 
i en given situation för att möjliggöra ett så bra utfall som möjligt. Ledningen måste också 
vara duktig på att kommunicera med sina anställda, både för att de ska veta vad som sker 
inom verksamheten i allmänhet men även för att ha en dialog kring hur dysfunktionella 
kunder i synnerhet bör och faktiskt hanteras. Vidare är det också viktigt att ledningen 
lyssnar på de anställda för att få insikt i hur de uppfattar och upplever olika dysfunktionella 
situationer, för att på så sätt kunna utveckla hur de praktiskt hanteras. Slutligen kan det vara 
fördelaktigt att den personal som kommer i kontakt med dessa kunder har någon slags 
utbildning kring konflikthantering och liknande, särskilt om de saknar längre erfarenhet 
inom branschen. Detta är extra angeläget när det gäller nyanställda eftersom dessa ofta 
saknar både utbildning och branschspecifik erfarenhet. Vi menar att den interna 
marknadsföringen är nära besläktad med det relationsorienterade beteendet inom det 
situationsanpassade ledarskapet eftersom det förespråkar att ledaren motiverar, lyssnar på, 
och stöttar de anställda, samt betonar vikten av att underlätta de anställdas arbete. Därför 
skulle även en högre grad av situationsanpassning av ledarskapet vara ett tänkbart alternativ 
till, eller som en tänkbar kombination med en förbättrad intern marknadsföring, för att 
underlätta de anställdas arbete med dysfunktionella kunder. 
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7.1.2 Skillnader och likheter 
När vi jämför de olika restaurangerna och deras respektive ledningsstrategier finner vi att 
det föreligger många likheter i hur de hanterar dysfunktionella kunder. Överlag har 
ledningen på våra tre restauranger anammat samma typ av ledarstil, ett delegerande sådant, 
med vissa inslag av ett situationsanpassat ledarskap. Samtliga restaurangers FLE’s hanterar 
dysfunktionella kunder utifrån, i första hand, tidigare erfarenhet av liknande situationer. Få 
anställda har någon utbildning kring konflikthantering och ingen av de tillfrågade agerar 
utifrån någon given mall som policys eller handlingsplaner. De menar att det ändå krävs att 
handlandet utgår ifrån den specifika situationen och att det således inte skulle underlätta 
deras arbete ifall de var tvungna att följa någon plan. Den enda tydliga skillnaden vi funnit 
mellan restaurangerna, när det gäller strategi, är att restaurang C verkar stötta sin personal 
mer än de övriga två restaurangerna. Detta genom att restaurangchefen är mer involverad i 
dysfunktionella kundmöten och även försöker förbereda sin personal inför kundmötet, 
vilket såväl ledning som anställda är överens om.  
 

7.2 Strategins betydelse för personalen 
För att besvara vår frågeställning om “vilken betydelse ledningens strategier har för 
personalens hantering dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet” har vi funnit att den inte 
har så stor betydelse som vi först trodde. Vi uppfattar snarare att ledningens strategier 
påverkar personalens hantering av dysfunktionella kunder på ett indirekt sätt, än på ett 
direkt sådant, på grund av att de enbart delegerar ansvar och inte konkretiserar hur de ska 
agera. Personalen agerar istället utifrån erfarenhet och personligt utvecklade taktiker. Ingen 
av de anställda verkar heller sakna att ha formella policys eller tydligare styrning från 
ledningen utan menar att sådant inte behövs ifall den anställde har tillräcklig erfarenhet. 
Ledningens strategier påverkar främst personalens arbete vid kritiska situationer då de kan 
behöva anpassa sitt ledarskap, samt vid situationer där den anställda saknar erfarenhet och 
inte hunnit skaffa sig adekvat kompetens för att hantera dysfunktionella kunder på ett 
optimalt sätt. Detta visar på att ett delegerande ledarskap, i en tjänstekontext, inte får mer 
än en indirekt betydelse och att det snarare handlar om att möjliggöra än om att styra 
kundmötet och personalens hantering av dysfunktionella kunder. Detta genom en väl 
fungerande intern marknadsföring, vilken kan möjliggöra att det dysfunktionella 
kundbeteendet hanteras effektivt. Vi menar att en viktig aspekt i arbetet med 
dysfunktionella kunder är att företag ger sin personal nödvändiga verktyg och 
förutsättningar för att kunna hantera dessa situationer och att personalen känner sig trygga i 
det arbete de utför. 
 
Följande modell beskriver sambandet mellan ledningens strategier och personalens 
agerande i det dysfunktionella kundmötet: 
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Ivarsson & Söderberg, 2012 
Figur 4: Ledningens påverkan på det dysfunktionella kundmötet 

 
 

7.3 Rekommendationer till restaurangerna 
Genom dessa råd till företagen hoppas vi utveckla kunskapen kring hur ledningen inom 
respektive restaurang kan arbeta för att underlätta personalens hantering av dysfunktionella 
kunder. Detta knyter an till vårt praktiska syfte vilket är att “utöka kunskapen kring hur 
ledningen inom restaurangbranschen kan arbeta för att underlätta personalens hantering 
av dysfunktionellt kundbeteende”. Det är viktigt att komma ihåg att rekommendationerna 
baserar sig på vår tolkning av de empiriska resultaten från de respektive restaurangerna och 
således endast direkt kan appliceras på vår givna kontext. 
 
Utifrån denna studie har vi kommit fram till att det finns flera olika områden som skulle 
kunna förbättras på de respektive restaurangerna för att de dysfunktionella kundmötena ska 
bli så effektiva som möjligt. Vår första rekommendation är att förbättra den interna 
marknadsföringen inom samtliga restauranger för att underlätta personalens arbete med 
dysfunktionella kunder. Främst handlar det om att kommunicera information till sina 
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anställda, lyssna på deras åsikter kring den dysfunktionella kundhanteringen och förslag 
kring hur den kan underlättas, samt föra en dialog kring var toleransnivån bör ligga för att 
uppfattas som realistisk av såväl organisationen i stort som av personalen. Men ifall 
toleransnivån ändras krävs det också att detta kommuniceras på ett effektivt sätt till hela 
organisationen och i synnerhet till den personal som interagerar med kunden. Vidare 
rekommenderar vi att personalen i allmänhet, och oerfaren person i synnerhet, får genomgå 
någon typ av utbildning i konflikthantering för att på så sätt anskaffa sig verktyg som skulle 
underlätta hanteringen av kunder som beter sig illa. Slutligen, för att kundmötet med den 
dysfunktionella kunden ska fungerar så smidigt som möjligt krävs det förstås också att 
personalen är motiverad att göra ett bra jobb i dessa situationer och känner det meningsfullt 
att de löses på bästa sätt.  
 
Dessutom skulle det, enligt de anställda, vara motiverande att få en större inblick i hur 
organisationen presterar och att individuellt få beröm när restaurangen visar positiva 
resultat. De anställda måste alltså känna sig engagerade i, och arbeta för, att organisationen 
utvecklas och når framgång. Därför skulle vi rekommendera att ledningen på de respektive 
restaurangerna ser över sin interna marknadsföring för att sedermera kunna effektivisera 
hanteringen av dysfunktionella kunder. 
 
Vi har funnit att den erfarenhet som de anställda anskaffat sig genom sitt praktiska arbete 
inom restaurangbranschen har en viktig roll i hanteringen av kunder som beter sig illa. Då 
dessa kunskaper skulle kunna underlätta för mindre erfaren personal menar vi att dessa 
taktiker bör kommuniceras inom personalgruppen för att öka den övergripande 
kunskapsnivån kring hur dysfunktionella kunder praktiskt kan, eller bör hanteras. På så sätt 
kan nyanställda och mindre erfarna snabbare lära sig hur de ska agera i dessa situationer 
vilket också innebär att de i ett tidigare skede kan hantera olika typer av kundmöten på ett 
effektivt sätt. Vidare indikerar de empiriska resultaten att de ibland finns en otydlighet 
kring hur den anställde bör kompensera en kund som är missnöjd eller irriterad. Därför 
rekommenderar vi en ökad tydlighet inom organisationen kring hur detta bör hanteras, för 
att underlätta interaktionen med kunden. I vissa fall anser också personalen att de har 
befogenheter att kompensera kunden på ett förhållandevis generöst sätt medan ledningen 
indikerar att så inte är fallet, vilket talar om att de finns en oklarhet kring befogenheterna 
inom detta område. 
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8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Denna studie har bidragit till viktiga slutsatser kring ledningens ledarstil och strategier i 
anslutning till dysfunktionella kundmöten i restaurangbranschen. Flera ytterligare 
frågeställningar har väckts under arbetets gång, vilket leder oss fram till förslag om 
framtida forskning.  
 
Ett förslag till framtida forskning är att studera dysfunktionellt kundbeteende och 
ledarskapsstrategier inom en annan kontext för att undersöka ifall de strategier som används 
är desamma inom andra kontexter eller ifall det finns skillnader i hur ledningen hanterar 
dysfunktionella kunder. Som exempel skulle vår studie kunna genomföras som en 
jämförande studie mellan franchiserestauranger och fristående sådana. Den skulle även 
kunna genomföras i andra branscher, som en jämförande studie inom större bolag som ICA, 
SAS & Scandic, inom detaljhandeln, flygtransport respektive hotellbranschen. Det kan 
tänkas vara mer behjälpligt att ha strikta strategier och policys i exempelvis 
flygplansbranschen där säkerhet äventyras om det uppstår svåra situationer.  
 
Det skulle även utvidga forskningsområdet att undersöka ifall det finns skillnader mellan 
dyrare restauranger och billigare restauranger, i hur ledningen hanterar dysfunktionellt 
kundbeteende. Skiljer sig ledarstrategierna mellan restauranger som har stora skillnader i 
pris eller är de desamma inom hela branschen? Vidare skulle det då utöka kunskaperna att i 
en sådan studie undersöka ifall det är just prisklassen som påverkar valet av strategi eller 
ifall det är beroende av andra variabler så som personalens erfarenhet, personlighet, 
utbildning och så vidare.  
 
Vi har under studiens gång sett intressanta kopplingar mellan en god fungerande intern 
marknadsföring och personalens interna förutsättningar att hantera dysfunktionella 
kundmöten. Vidare studier kring intern marknadsföring i relation till hur frekvent 
dysfunktionella kundmöten sker kan vara relevant att studera för att ytterligare påvisa den 
interna marknadsföringens betydelse i olika typer av situationer i organisationen. Detta för 
att se om en god intern marknadsföring inom företaget skapar färre dysfunktionella 
kundmöten. 
 
Slutligen finner vi att det vore givande att genomföra en liknande studie som vår, mellan 
olika länder och för att utröna ifall det finns kulturella skillnader som påverkar valet att 
strategi vid hantering av dysfunktionella kunder eller ifall strategierna är desamma 
oberoende av kultur. I ett sådant fall vore det dessutom berikande att studera vad eventuella 
skillnader beror på. 
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9 UTVÄRDERING AV STUDIEN 
 
Avslutningsvis presenteras en utvärdering av studien som har delats in i områdena 
trovärdighet och äkthet. Dessa representerar de kvalitetskriterier som föreligger en 
kvalitativ studie. 
 
 
Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie skiljer sig de olika kvalitetskriterierna åt från en 
kvantitativ studie där sanningskriterierna vanligtvis mäts i validitet och reliabilitet. När man 
talar om validitet i en kvantitativ studie gäller det hela forskningsprocessen och inte bara 
mätinstrumentet (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Då vårt mål ej var att generalisera några 
resultat utan endast utläsa respondenternas subjektiva uppfattning kring vårt 
problemområde kan vi därför inte utgå från de klassiska beskrivningarna av validitet eller 
reliabilitet. Forskare har istället utvecklat andra begrepp som är mer passande för 
kvalitativa studier, nämligen trovärdighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity) (Guba 
& Lincoln, 1994, refererat i Bryman & Bell, 2005, s. 306-311). 
 

9.1 Trovärdighet 
Då en kvalitativ forskningsstudie utgår från datan som genereras utifrån de intervjuade 
respondenterna och syftet är att spegla individens subjektiva verklighet är studiens 
trovärdighet viktig att bekräfta. Denna trovärdighet kan delas upp i tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Guba & Lincoln, 
1994, refererat i Bryman & Bell, 2005, s. 306-308). För att kunna presentera en så 
tillförlitlig studie som möjligt har vi utgått från semi-strukturerade intervjuer där 
intervjuguiden fungerat som ett hjälpmedel under varje intervju. Samma frågor har ställts 
till alla respondenter för att undvika att någon viktig information förbises. Följdfrågor 
under intervjuerna bidrog till fördjupade kunskaper om respondenternas subjektiva 
verklighet som vi därefter tolkat. Däremot ställdes inte alla följdfrågor till alla 
respondenter, då vi i vissa fall redan fått ut den relevanta informationen som följdfrågan 
syftade på. Intervjumetoden bidrar till en trovärdig forskningsstudie då frågorna i 
frågeguiden utformats utifrån erkända författares teorier kring kundmötet, ledarskapsteorier 
och intern marknadsföring. Vi har bearbetat teorier för att påvisa dess relevans för vår 
studie och ingen teoretisk inriktning ha valts för att medvetet försöka påverka slutsatserna i 
studien. Dock är det svårt att säkerställa att inte medvetna och omedvetna värderingar 
påverkat studien, det lämnar vi upp till läsaren att avgöra.  
 
Tolkningsprocessen av det empiriska materialet har skett gemensamt där vi konsulterat 
varandra för att på så sätt vara överens om att tolkningen vi gjort är den mest riktiga och att 
inga personliga värderingar lagts till av misstag. Vi har handlat i god tro gentemot våra 
respondenter och förväntar oss att de gett oss sina ärliga åsikter och beskrivningar av sin 
arbetssituation kring dysfunktionella kunder i kundmötet. Utifrån svaren har vi utarbetat en 
fyllig och detaljerad beskrivning av kontexten och respondenterna, vilket bör styrka och 
bekräfta de resultat vi nått fram till i analysen och slutsatsen. Empirin har bearbetats på ett 
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strukturerat sätt och följt etiska principer för att ytterligare öka trovärdigheten. Eftersom 
varje intervju blivit inspelad och transkriberad kunde vi återgå till materialet för att 
dubbelkolla och bekräfta att vår tolkning och återgivning av respondentens verklighet är 
densamma som respondenten uppgett under intervjuerna. Dessutom kunde vi på så sätt 
säkerställa att korrekta citeringar gjorts. I analysen och slutsatsen har återkoppling gjorts 
mellan teorier, frågeställning och syfte för att vidare skapa tyngd i studien. 
 
Under arbetets gång har vi kontinuerligt granskat texten och på ett kritiskt sätt ifrågasatt 
ifall informationen kan anses riktig och relevant för studien. Pålitligheten i studien har 
stärkts genom att vänner och familjemedlemmar har läst och granskat texten, vilket bidragit 
till värdefulla kommentarer, förslag till förbättring och alternativa synsätt. 
 
Trots den teoretiska grunden i frågeguiden finns det vissa frågor vi, nu i efterhand, inser att 
vi inte riktigt fått svar på. Under intervjuerna med cheferna kunde vi ha varit tydligare i 
våra frågor och uttryckligt frågat mer om deras ledarstil och uppfattning om den. Vi fick 
ändå ut ett relevant material kring deras respektive ledarstilar, men var tvungna att tolka 
deras svar i vissa frågorna för att sedan kunna definiera vilken ledarstil de anammat utifrån 
vår teoretiska ram. Detta försvårade processen något då tolkningen beror mycket på den 
kunskap vi redan besitter om ämnet. 
 
Överförbarheten syftar till möjligheten att överföra studiens resultat till en annan kontext 
(Guba & Lincoln, 1994, refererat i Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi vill påpeka att målet 
inte var att kunna generalisera några resultat men att möjligheten att överföra resultaten till 
en likartad kontext inom tjänstesektorn, såsom hotellindustrin, kan vara tänkbart. Däremot 
tror vi att överförbarheten är något begränsad till helt andra kontexter såsom flyg-, bank- 
och reseindustrin men även andra stora restaurangkedjor vilket kan tänkas använda sig av 
andra typer av strategier för att garantera säkerhet eller samstämmighet i hanterandet av 
dysfunktionellt kundbeteende. Däremot är det vår förhoppning att resultaten och de mönster 
vi kunnat utläsa kan ligga till grund för framtida forskning inom ämnet. 
 

9.2 Äkthet  
I en kvantitativ studie är det författarnas uppgift att tolka och rättvist återge det 
respondenterna säger. Det är viktigt att författarna studerar och analyserar materialet och 
lyfter fram det som anses viktigt för studien. Detta benämns som äkthet vilket är det andra 
sanningskriteriet som används för att utvärdera studien. (Guba & Lincoln, 1994, refererat i 
Bryman & Bell, 2005, s. 308-311) 
 
I vår studie har vi försökt att ge en så rättvis bild som möjligt av respondenterna. Det är 
dock svårt att hålla sig helt objektiv då vi tolkar den subjektiva bilden av respondenternas 
verklighet. Vi har försökt att göra respondenterna verkliga med hjälp av en balans mellan 
citat och en levande berättelse. Eftersom detta är en kvalitativ studie med en deduktiv 
ansats har vi utgått från teorier för att sedan kunna koppla detta till respondenternas svar. 
Det kan upplevas som om vissa respondenter har fått mer utrymme i studien än andra, 
vilket kan bero på att dessa kan ha gjort mer relevanta uttalanden som lättare kan relateras 
till teorierna.  
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För att ytterligare förstärka äktheten och göra den så tydlig som möjligt har vi bearbetat och 
kodat det empiriska materialet för att på så sätt lättare se mönster, skillnader och likheter 
bland respondenternas svar. Vi har även försökt använda så tydliga citat som möjligt och på 
intet sätt förvrängt eller förskönat det respondenten sagt. I vissa fall har vi behövt tolka vad 
respondenten sagt men då har vi konsulterat varandra för att försöka komma så nära 
sanningen som möjligt och undvika feltolkningar. 
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Muntliga källor - Intervjuer 
 
“Adam”, Servitör/bartender på Restaurang A. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-28, 11:29-12.03 på Restaurang A 
 
“Alice”, Servitris på Restaurang A. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-28, 12:31-13.12 på Restaurang A 
 
“Annika”, Servitris/hovmästare på Restaurang A. Personlig intervju.  
Tid och plats: 2012-03-27, 11:37-12.22 på Restaurang A 
 
“Beatrice”, Hovmästare på Restaurang B. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-27, 13:34-14.12 på Restaurang B 
 
“Boel”, Servitris på Restaurang B. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-27, 15:04-15.37 på Restaurang B 
 
“Britta”, Servitris på Restaurang B. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-27, 14:27-14.59 på Restaurang B 
 
“Carl”, Servitör på Restaurang C. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-28, 16:15-16.48 på Restaurang C 
 
“Cilla”, Restaurangchef på Restaurang C. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-28, 15:40-16.13 på Restaurang C 
 
“Cornelia”, Servitris på Restaurang C. Personlig intervju.   
Tid och plats: 2012-03-28, 15:02-15.38 på Restaurang C 
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APPENDIX I 
Intervjuguide till ledningen 
Vi heter Jeanette Söderberg och Emmelie Ivarsson och kommer från Handelshögskolan i 
Umeå där vi studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. 
Under våren 2012 skriver vi vårt examensarbete med fokus på gäster som beter sig illa. Vi 
kommer att intervjua tre restaurangchefer och sex restaurangpersonal vi har valt ut dig för 
att ingå i vår undersökning. Syftet med denna studie är att studera ledningens strategier för 
hur gäster som beter sig illa bör hanteras och jämföra dessa med hur personalen faktiskt 
hanterar dessa situationer. Om ni även bedriver nattklubbsverksamhet på restaurangen ber 
vi dig att bortse från dessa situationer då det finns utbildade vakter verksamma för att 
hantera eventuella situationer.  
 
Intervjun beräknas ta mellan 30 och 40 minuter. Vi vill att du svarar så ärligt du kan på 
frågorna eftersom dina åsikter och svar är betydelsefulla för studien. All information 
kommer att behandlas konfidentiellt och varken restauranger eller personer kommer att 
namnges. Med ditt samtycke kommer vi även att spela in denna intervju. 
 
 
 
Fråga 1: (Bakgrundsinformation) 

1. Kan du berätta vad du arbetar med? 
2. Hur många år har du jobbat inom restaurangbranschen? 
3. Hur länge har du innehaft rollen som chef/ansvarig? 
4. Vilken typ av utbildning har du för din tjänst? 
5. Hur upplever du ditt arbete? 

 
 
 
Fråga 2: (Organisatoriska förutsättningar) 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet i restaurangen? 
    
Följdfrågor:   

1. Hur skulle du beskriva stämningen/attityden mellan medarbetarna? 
(kommunikation, stöd, hjälp, ledning)   

        
Nyckelord: individen och organisationen, arbetsmiljö, arbetsklimat 
 
 
   
Fråga 3: (Kundrelationer) 
Hur arbetar …(företaget) med relationsskapande? 
    
Följdfrågor:       

1. Hur skulle du beskriva en bra relation till en gäst? 
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2. Vilka förutsättningar har din personal för att skapa bra relationer med gästerna? 
(exempel: utbildning, erfarenhet, stöd från ledningen...) 

3. Vad tror du är anledningen till att vissa möten med gäster blir bättre och andra 
sämre? 

4. Vad anser du om devisen “gästen har alltid rätt”? 
 
  
Nyckelord: kundrelationer, kundmötet, organisatoriska förutsättningar 
 
 
 
Fråga 4: (Delegerande) 
Vilken frihet har personalen att själva lösa problem när de uppstår? 
 
Följdfrågor: 

1. Vilka typer av åtgärder får/kan personalen genomföra? 
2. I vilka situationer anser du att personalen bör kontakta en överordnad och inte 

hantera situationen på egen hand? 
3. Vilka egenskaper avgör den anställdes befogenheter? (personalens ålder, erfarenhet, 

personlighet, vilja att ha ansvar, klientel....)  
 
Nyckelord: empowerment, kundmötet 
 
 
 
Fråga 5: (Praktiska strategier) 
Hur skulle du definiera en gäst som beter sig illa? 
 
Följdfrågor: 

1. Hur vill du att personalen hanterar gäster som beter sig illa? 
2. Hur ofta uppstår sådana situationer? 
3. Hur involverad är du som chef i personalens hantering av gäster som beter sig illa? 
4. Hur ser ansvarsfördelningen ut under olika tider på dygnet?  
5. Finns det alltid någon som har huvudansvaret för situationer som innefattar gäster 

som beter sig illa? 
6. Om nej, varför inte? 
7. Hur arbetar ni för att förbereda personalen inför situationer med gäster som beter sig 

illa? (exempelvis: policys, utbildningar kring kundservice, regelverk) 
8. Hur ser efterarbetet ut när det inträffat en svår situation med en gäst som betett sig 

illa? (handlingsplan) 
9. Hur ställer ni er till risken att gäster som beter sig illa påverkar andra gäster 

restaurangupplevelse och hur hanterar ni det? 
 
Nyckelord: policy, strategier, intern kommunikation, empowerment, kundmötet 
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Fråga 6: (Toleransnivå) 
Vart går gränsen för hur illa gäster får bete sig? 
 
Följdfrågor: 

1. Kan du beskriva någon typ av situation då du/personalen kan välja att avvisa en 
gäst? 

2. Hur ofta händer det? 
3. Kan du beskriva någon typ av situation då polisen måste tillkallas? (OBS ej 

nattklubb)  
4. Hur ofta händer det? 

 
Nyckelord: policys, gränser, regelverk, personangrepp, empowerment 
 
 
 
Fråga 7: (Intern kommunikation) 
Hur arbetar ni för att förbereda personalen inför olika typer av möten med gäster? 
(exempelvis: policys, utbildningar kring kundservice, regelverk) 
 

1. Hur kommunicerar ni dessa riktlinjer/strategier till personalen? 
2. I vilka sammanhang pratar ni om gäster och erfarenheter från olika situationer? 

(möten, informella sammanhang...) 
 
Nyckelord: policys, kompetens, intern kommunikation, intern marknadsföring 
 
 
 
Fråga 8: (övriga upplysningar)   
Kommer du på något mer du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om under 
intervjun? 
 
 
 
Avslutande 
Tack för din medverkan! 
 
Är du intresserad av att ta del av resultaten för den här studien? 
Om ja, vill du att vi ska e-posta hela uppsatsen eller kanske bara resultaten och 
rekommendationerna till företagen? 
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Intervjuguide till personalen 
Vi heter Jeanette Söderberg och Emmelie Ivarsson och kommer från Handelshögskolan i 
Umeå där vi studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. 
Under våren 2012 skriver vi vårt examensarbete med fokus på gäster som beter sig illa. Vi 
kommer att intervjua tre restaurangchefer och sex restaurangpersonal vi har valt ut dig för 
att ingå i vår undersökning. Syftet med denna studie är att studera ledningens strategier för 
hur gäster som beter sig illa bör hanteras och jämföra dessa med hur personalen faktiskt 
hanterar dessa situationer. Om ni även bedriver nattklubbsverksamhet på restaurangen ber 
vi dig att bortse från dessa situationer då det finns utbildade vakter verksamma för att 
hantera eventuella situationer.  
 
Intervjun beräknas ta mellan 30 och 40 minuter. Vi vill att du svarar så ärligt du kan på 
frågorna eftersom dina åsikter och svar är betydelsefulla för studien. All information 
kommer att behandlas konfidentiellt och varken restauranger eller personer kommer att 
namnges. Med ditt samtycke kommer vi även att spela in denna intervju. 
 
 
 
Fråga 1: (Bakgrundsinformation) 

1. Kan du berätta vad du arbetar med, beskriv dina arbetsuppgifter? 
2. Hur länge har du jobbat inom restaurangbranschen? 
3. Varför började du arbeta som.......? 
4. Hur upplever du ditt arbete? 

 
 
 
Fråga 2: (Organisatoriska förutsättningar) 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet i restaurangen? 
    
Följdfrågor:   

1. Hur skulle du beskriva stämningen/attityden mellan dina kollegor? 
(kommunikation, stöd, hjälp, ledning)  

2. Hur skulle du beskriva den fysiska och psykiska arbetsmiljön?   
        
Nyckelord: individen och organisationen, arbetsmiljö, kundmötet 
 
 
 
Fråga 3: (Kundrelationer) 
Vad anser du om devisen “gästen har alltid rätt”?  
    
Följdfrågor:           

1. Hur skulle du beskriva en bra relation med en gäst? 
2. Hur skapar du en bra relationer med dina gäster? 
3. Hur upplever du dina möjligheter att skapa bra relationer med gästerna? Varför? 
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4. Vad tror du är anledningen till att vissa möten med gäster blir bättre och andra 
sämre?    

Nyckelord: kundrelationer, kundmötet, organisatoriska förutsättningar 
 
 
 
Fråga 4: (Delegerande) 
Vilken frihet har du som anställd att lösa problem när de uppstår? 
 
Följdfrågor: 

1. Kan du ge några exempel på typer av situationer då det kan vara bra att ha denna 
frihet? 

2. Vilken typ av befogenheter önskade du att du hade? 
3. På vilket sätt förenklar eller försvårar denna frihet ditt jobb? 

 
Nyckelord: empowerment, ansvar 
 
 
 
Fråga 5: (Praktiska strategier och stöd) 
Hur skulle du beskriva en gäst som beter sig illa? 
 
Följdfrågor: 

1. Hur hanterar du gäster som beter sig illa? 
2. Hur eller var har du lärt dig det? 
3. Hur ofta måste du hantera sådana situationer? 
4. Om du känner att du inte behärskar en svår situation, vad gör du då? 
5. Hur tror du att din chef vill att ni ska hantera gäster som beter sig illa?  
6. Vilken typ av stöd får du från ledningen/din chef i hanteringen av gäster som beter 

sig illa? Både före, under och efter en svår situation? 
7. Vilken typ av utbildning får ni för att lära er hantera gäster som beter sig illa? 

 
Nyckelord: policys, intern kommunikation, empowerment, kundmötet, strategier, 
handlingsplan 
 
 
 
Fråga 6: (Toleransnivå) 
Var går (företagets) gräns för hur illa gäster får bete sig? 
 
Följdfrågor: 

1. Var ligger din egen acceptansnivå när du jobbar? 
2. Hur är den i förhållande till när du är privat? Är den högre/lägre? 
3. Vad är det värsta du fått utstå från en gäst? 
5. Kan du beskriva någon typ av situation då du kan välja att avvisa en gäst? 
6. Hur ofta händer det? 
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7. Kan du beskriva någon typ av situation då polisen måste tillkallas? (OBS ej 
nattklubb)  

8. Hur ofta händer det? 
 
Nyckelord: gränser, regelverk, policys, personangrepp, empowerment 
 
 
 
Fråga 7: (Intern kommunikation) 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan ledningen och personalen? 
 
Följdfrågor: 

1. Känner du till om företaget har några policys, strategier eller regler för att hantera 
gäster som beter sig illa och hur har du fått kännedom om dessa? 

2. Hur skulle du vilja att ledningens strategier överfördes till er i personalen?  
3. Hur skulle tydligare riktlinjer förändra ditt sätt att jobba? 
4. I vilka sammanhang pratar ni om gästerna och era erfarenheter från olika 

situationer? (möten, informella sammanhang...) 
 
Nyckelord: intern marknadsföring, intern kommunikation, policys 
 
 
 
Fråga 8: (Övriga upplysningar)   
Kommer du på något mer du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om under 
intervjun? 
 
 
 
Avslutande 
Tack för din medverkan! 
 
Är du intresserad av att ta del av resultaten för den här studien? 
Om ja, vill du att vi ska e-posta hela uppsatsen eller kanske bara resultaten och 
rekommendationerna till företagen? 
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