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Sammanfattning   
Inledning: Service recovery är ett intressant ämne att undersöka då det är ett nytt ämne inom 

hotellbranschen och för att alla använder sig av olika strategier för att återhämta sig från ett 

servicemisslyckande.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka strategier hotell har när de arbetar med service recovery. 

Metod/material: Metoden som har använts i detta arbete är en kvalitativ metod i form av 

intervju. Material som har använts är olika vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur som 

berör ämnet service recovery. 

Resultat: Resultaten visar att det finns rutiner som hotellen använder sig av vid service 

recovery. Vissa rutiner är lika medan andra rutiner skiljer sig en hel del. Alla respondenterna 

ansåg att det är viktigt med service recovery för att skapa en god relation med gästen. 

Slutsats: Trots att rutiner finns på hotell har det visats sig att rutinerna inte är tillräckligt bra. 

Majoriteten av gästerna är fortfarande missnöjda trots att service recovery- rutiner finns.  

 

Nyckelord: Värdskap, gäst, förväntningar, misslyckande, påverkan. 
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Förord    
  
Ett stort tack till alla hotell som har valt att samarbeta med oss för att kunna göra det här 

möjligt. Ni har förstått att service recovery är en viktig aspekt för att kunna driva ett 

framgångsrikt hotell i framtiden. Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av detta arbete och 

hittar någon utvecklingspotential för ert hotell. Tack till vår handledare Mats Carlbäck och 

opinionsgrupper som har hjälpt oss och guidat oss till vårt mål. Slutligen tack till både 

Veldiner Törnquist och Kristoffer Londono Orvemo för att ni hjälpte oss med de sista 

korrigeringarna i arbetet. Ni har varit ett stöd för oss under hela arbetets gång.  

 

 

Introduktion    
  
Att försöka hitta en lösning som eliminerar missnöjda gäster helt, skulle vara en dröm för 

många branscher. Det är ett område som det har forskats och undersökts mycket inom, men 

ingen har idag hittat svaret på frågan eftersom ämnet är under sin utvecklingsfas. Varför är 

det så stor skillnad på servicekvalité från hotell till hotell? 

 

Inom Service recovery arbetar man med att återskapa värde för gästen vid en misslyckad 

servicehantering. Det är en strategi som arbetar med att eliminera eller minska icke 

värdeskapande aktiviteter, samt hjälper standardiserade rutiner och processer att kontrollera 

servicekvalitén. Hotell arbetar med implementering av rutiner och strategier som varierar från 

hotell till hotell. Service recovery är både en strategiimplementering och effektivisering av 

processer inom verksamheten. Medan vissa företag väljer att utforma sina egna strategier och 

sin egen modell, finns det fortfarande företag som inte ens har kännedom om vad service 

recovery är.  

 

Det finns många verksamheter inom tjänstebranschen som har kunnat bevisa positiva resultat 

genom att ha tillämpat en tydlig service recovery- strategi. Exempel på några framgångsrika 

företag är bland annat Hilton, Boeing Airlift & Tankar Programs och Starwood. I det här 

examinationsarbetet kommer vi att undersöka hur några hotell i Sverige arbetar med service 



6  
  

recovery.  

 

 

Ämnesrelevans  för  Måltidskunskap  och  värdskap  
   
The Five Aspect Meal Model, FAMM, är en modell som används för praktisk tillämpning i 

planering av en upplevelse (Magnusson, Jonsson & Pipping, 2013). Modellen består av fem 

aspekter rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Magnusson et al., 2013). 

Modellen börjar i rummet, det första gästen möts av när de kommer in på ett hotell eller en 

restaurang (Edwards & Gustafsson, 2008). Andra aspekten är mötet och fokus ligger på 

interaktionen mellan gäst och personal (Ibid.). Tredje aspekten är produkten som enligt 

modellen refererar till mat och dryck i kombination (Edwards & Gustafsson, 2008). Den 

fjärde aspekten är styrsystemet som består av administrativa system, regler och lagar men 

även den ekonomiska aspekten (Ibid.). Sista aspekten är stämningen som skapas med hjälp av 

alla fyra föregående aspekterna (Edwards & Gustafsson, 2008).  

 

FAMM- modellen kan tillämpas både inom måltidskunskap men även för en organisation 

som arbetar med upplevelser (Gustafsson et al., 2006). Ett exempel på en sådan organisation 

är hotellbranschen. Service recovery är ett ämne som kan kopplas till FAMM- modellen 

genom att analysera aspekterna: styrsystemet och mötet. Genom att analyserar styrsystemet på 

fyra hotell i Sverige kan det ge en uppfattning på hur hotell arbetar med Service recovery, för 

att sedan jämföra hotellens rutiner och hitta utvecklingspotential inom ämnet. Mötet kommer 

att vara en viktig roll inom service recovery eftersom det är aspekten som fokuserar på 

bemötandet (Gustafsson et. al., 2006). Det är ett verktyg som kan användas för att undersöka 

hur hotell arbetar med att vända negativa situationer till något positivt (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012).  

 

 

Teoretisk  bakgrund    
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Service  Recovery    
  
Hotellindustrin arbetar i stor grad med att utveckla servicekvalitén mellan gäst och personal 

(Lewis & McCann, 2004). Detta görs med hjälp av en service recovery- strategi och beskriver 

hur ett företag ska hantera olika situationer (Levesque & McDougall, 2000). Vilken strategi 

som tillämpas på servicemisslyckandet beror på allvaret i problemet som har uppstått (De 

Mats, & Alberto Vargas Rossi, 2007).   

 

Hotellbranschen har en fluktuerande efterfråga med en relativt konstant förbrukning av 

resurser (Lewis & McCann, 2004). Lewis och McCann (2004) beskriver att upplevelsen sker 

samtidigt som den konsumeras inom tjänstebranschen, vilket oftast resulterar till att 

servicemisslyckandet blir svårt att undvika (Ibid.). Allt eftersom hotellbranschen arbetar i 

skift kan det därmed resultera till att problem behöver slussas vidare till någon annan (Ibid.). 

Det är mer sannolikt att servicemisslyckandet uppstår inom hotellbranschen än inom någon 

annan bransch. Lainpelto och Lainpelto (2012) beskriver att med ett korrekt bemötande under 

en klagomålshantering, kan det höja hotellets tjänstekvalité.  

 

Service recovery- paradoxen (SRP) kan uppstå under en service recovery process, som 

betyder att missnöjda gäster får bättre servicekvalitet än nöjda gäster (Lainpelto & Lainpelto 

2012). Det finns fortfarande för lite studier som kan påvisa att service recovery kan eliminera 

servicemisslyckandet helt (Krishna, Dangayach & Sharma, 2014). Studier har visat att 

effektiv service recovery leder till nöjdare gäster jämfört om tjänsten utfördes korrekt från 

början (De Matos, Henrique & Alberto Vargas Rossi, 2007). Script teori1 visar att det till en 

viss nivå finns en outtalad överenskommelse mellan gäster och servicepersonal och vad som 

förväntas av deras roller (Ibid.). Om känslig servicemisslyckande uppstår, påverkar det script 

teorin och situationen blir alltmer känslig (Ibid.).  

 

Därmed spelar service recovery en viktig roll i den här processen eftersom det påverkar 

gästens slutliga nöjdhet och tillit för varumärket (De Matos et. al 2007). Studier har visat att 
                                                                                                 
1  script  teori  är  en  psykologisk  teori  som  hänvisar  till  att  människans  beteende  fungerar  som  ett  
mönster.    
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SRP fungerar för att öka gästernas nöjdhet men visar inte en ökning på återköp (Ibid.). En 

metaanalys av gästnöjdhet visar att mindre än 25 procent skulle välja att återkomma (Ibid.). 

En annan anledning är att gästen inte tycker att deras förväntningar har uppfyllts och ser 

därmed ingen anledning till att komma tillbaka (Ibid.).  

 

Service  relation  
  
Servicerelation handlar om att skapa mänskliga relationer med gästerna (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012). Precis som alla typer av relationer mellan människor kan det ibland uppstå 

konflikter (Ibid.). Inom hotellbranschen uppstår dessa konflikter i form av gästklagomål 

(Ibid.). Det enda sättet för ett hotell att lösa dessa konflikter är att bygga en strategi med hjälp 

av relationsmarknadsföring (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Relationen kan endast utvecklas 

om hotellet fortsätter att skaffa sig kunskaper om sina gästers dagliga processer och målet är 

att skapa en vinnande situation för båda parter (Grönroos, 2015). Ett sätt att se om en relation 

har etablerats är att räkna antalet återköp (Ibid.).  

 

Ett framgångsrikt företag har ofta en väl utvecklad databas med kundinformation som 

omvandlas till praktisk användbar kunskap (Ibid.). Kostnaden är mindre för företaget att 

behålla befintliga gäster än att försöka skaffa nya (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Detta 

resulterar till att de flesta företag väljer att tillämpa en relationsbaserad strategi (Ibid.). 

Företagen har förstått att en ofullständig kunddatabas betyder att data inte har hanterats på ett 

relationsinriktat sätt (Grönroos, 2015), då studier har visat att återkommande köp är 

avgörande för lönsamhet på ett hotell (Mobin, Imran & Zillur, 2016).  

 

Klagomålshantering    
  
Zairi (2000) beskriver att i dagens samhälle när allt är mer värdebaserat, ger det mindre 

utrymme för företag att göra misstag. Gäster idag är mer krävande och förväntar att företagen 

ska kunna leverera felfritt och hålla det som de har lovat (Ibid.). För att se till att alla 

klagomål hanteras på rätt sätt måste en tydlig processhantering implementeras (Gilly, 

Stevenson, Yale, 1991).  
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Modeller som figur 1 och 2 har utformats för att hjälpa verksamheter att effektivisera service 

recovery. Modellen ska vara tydlig för verksamheten och det ska vara tydliga 

ansvarsområden inom en processhantering (Gilly, Stevenson, Yale, 1991). Grönroos (2015) 

beskriver att ledningen saknar direkt kontroll över serviceprocessen och lösningen är att 

upprätta en servicekultur. Servicekultur ska vara ett sätt att uppmuntra anställda att låta 

service vara det som vägleder personalen och utformar deras sätt att tänka och agera 

(Grönroos, 2015).  

 

Zairi (2000) beskriver att klagomål inte enbart är något negativt för ett företag, utan det är 

även ett verktyg för: att ta emot feedback, öka den interna kompetensen, ett sätt att mäta 

verksamhetens prestationer, att jämföra egna resultat mot konkurrenterna och slutligen är det 

en bra övning för att komma närmare kunden.  

  

  
Figur  1.  Visar  processteg  för  complaint  management  som  används  av  Boeing  Airlift  och  Tankar.  Managing  

customer  dissatisfaction  through  effective  complaints  management  system.  (Zairi,  2000) 
 

Ett företag som har en egen anpassad rutin är Boeing Airlift och Tankar Program (se figur 1). 

Verksamheten sätter kvalitét före planering och kostnad (Zairi, 2000). Boeing A & T 

använder följande metoder för att hantera gästklagomål: tjänsten standarder utvecklas 

tillsammans med gästen och kopplas sedan till processer. Personalen utser kundansvariga och 

arbetar aktivt med kundkontakt.  Dessa kundansvariga har även ansvar för att samla ihop data 
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som innehåller frågor och loggar på olika klagomål. Kundansvariga har som uppgift att 

analyserar all data med varandra för att ge feedback till teamet om hur kvalitén på 

klagomålshantering har sett ut (Ibid.).  

 

 
Figur  2.  Figuren  illustrerar  en  modell  som  visar  hur  ett  gästklagomål  process  kan  ser  ut.  Om  klagomålet  inte  kan  

lösas  direkt  med  kontaktpersonen  kan  det  behöva  gå  igenom  mellan  en  eller  flera  mellanhänder  (Gilly,  

Stevenson  &  Yale,  1991).  

 

Gilly, Stevenson och Yale (1991) har utformat en annan modell (se figur 2) för effektiviserar 

klagomålshanteringen. Där tar frontoffice personalen emot klagomålen och kallas i gästens 

ögon för kontaktperson (Ibid.). Det är viktig att kontaktpersonen enligt modellen har de rätta 

kunskaperna och befogenheterna för att kunna lösa ett problem själv för att effektivisera hela 

processen (Ibid.). Om inte kontaktpersonen kan lösa problemet påbörjas klagomålsprocessen, 

där ärendet skickas vidare till någon som är ansvarig för att hanterar alla klagomål på ett 

hotell (Ibid.).  

 

Gästen  önskemål  på  klagomålshantering    
  
När klagomål har uppstått ligger ansvaret på hotellet att åtgärda felet och hantera klagomålet 

(Grönroos, 2015). Det är två områden som hotell behöver uppmärksamma; det första området 

är det faktiska problemet och det andra området är det känslomässiga som har orsakats av 

problemet. Hotellet har möjlighet att hantera problemet på tre sätt: att be om ursäkt, åtgärda 

problemet eller ge kompensation (Levesque och McDougall, 2000).  

 

Grönroos (2015) beskriver att det finns åtgärder som gästen förväntar att hotellet uppfyller 

för att gästen ska vara nöjd. Det första tillvägagångssättet är att be om ursäkt oavsett om 
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problemet har uppstått av hotellet eller av någon annan. Levesque och McDougall (2000) 

beskriver att det inte alltid räcker för gästen att hotellet erkänner felet och ber om ursäkt 

eftersom gästerna förväntar sig en kompensation eller åtgärd. Den andra metoden är att 

åtgärda problemet som har uppstått så att gästen får den ursprungliga tjänsten som hen har 

köpt (Ibid.). Tredje metoden är att ge en kompensation som anses vara rimlig och rättvis 

(Grönroos, 2015). Kompensationen erbjuds till gästen av kontaktpersonen som har tagit emot 

klagomålet (Ibid.).  

  

Konsekvenser  vid  misslyckad  service  recovery    
  
Eftersom gästerna förbrukar tjänsten på plats är det bara en tidsfråga när ett problem kan 

uppstå (Lewis & McCann, 2004). Hur hotellet hanterar dessa problem kommer att påverka 

både deras image och gästens tillfredsställelse (Ibid.). Lewis och McCann (2004) beskriver 

att det finns tre områden som kan skapa missnöje hos gästen. Problem som har skapats av 

hotellet, andra gäster och en tredje part. Studier har visat att endast 54,4 % av gästerna är 

nöjda med klagomålshanteringen (Ibid.). Oavsett vem som har orsakat problemet så är det 

fortfarande hotellets ansvar (Lewis & McCann, 2004). Om hotellet inte gör på ett sätt så att 

gästerna blir nöjda, kan det uppstå en hel rad konsekvenser  enligt Lewis & McCann (2004). 

Dessa konsekvenser är: missnöjda gäster och försämrat förtroende för hotellet (Ibid.).  

 

Detta skapar då dålig word of mouth2 där missnöjda gäster berättar om sina dåliga 

upplevelser för fler personer än vad de skulle ha gjort om de var nöjda (Grönroos, 2015; Jae 

Lee, Singh & Chan 2011). Word of mouth är en direkt kommunikation och kan vara 

trovärdigt för den som lyssnar (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Jae Lee, Singh och Chan 

(2011) beskriver att missnöjda gäster gör mer än att bara sprida rykten. De kommer även att 

klaga om problemet till en tredje part, vilket kan påverka gästernas vilja att köpa företagets 

produkt (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Potentiella intäkter påverkas om gästen väljer att 

inte komma tillbaka (Lewis & McCann, 2004).  

 
                                                                                                 
2  word-of-mouth  syftar  till  en  sorts  marknadsföringsform  där  företagen  förlitar  sig  på  att  gästen  sprider  
budskapet  vidare.  
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Tidigare forskning har visat ett samband mellan nöjdhet och återköp hos gäster (Lewis & 

McCann, 2004). Det är större chans att gäster som har fått bra service recovery återkommer 

till hotellet än gäster som har upplevd servicen som felfritt (Ibid.). Faktorn är oberoende av 

om service recovery blev lyckat eller inte, men har stor påverkan på gästernas 

helhetsupplevelse och deras avsikter till återköp (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). En lyckad 

service recovery visar att hotellet uppmärksammar problemet och tar ansvar för misslyckad 

service (Ibid.). Det kan i sin tur eliminera alla negativa konsekvenser för hotellet (Ibid.).  

 

Enligt Spreng, Harell och Mackoy (1995) har service recovery större påverkan på gästen än 

själva servicemisslyckandet, därför är det viktig för hotell att ha en fungerande service 

recovery strategi. Service recovery är ett ämne som är relativt nytt och fortfarande under 

utvecklingsfas (Lewis & McCann, 2004). 

 

Rutiner  &  Strategi    
  
Service recovery används som strategi vid hantering av klagomål, servicemisslyckande och 

misslyckandet inom kundrelation och kan appliceras på olika typer av tjänsteföretag 

(Grönroos, 2011). För att utnyttja all kapacitet inom service recovery behöver hotellet 

upprätta ett system (Ibid.). Enligt Grönroos (2015) finns det åtta steg till en framgångsrik 

service recovery strategi: 

 
Tabell  1:  Åtta  steg  för  en  framgångsrik  service  recovery  

Steg	  1	   Beräkna	  kostnader	  för	  fel	  och	  misstag,	  för	  att	  se	  hur	  mycket	  det	  kostar	  att	  få	  en	  ny	  gäst	  
VS	  att	  behålla	  redan	  befintlig	  gäst.	  

Steg	  2	   Uppmuntra	  gäster	  till	  klagomål.	  Gästerna	  ska	  känna	  sig	  trygga	  om	  de	  vill	  klaga	  och	  det	  ska	  
även	  vara	  tydligt	  vart	  de	  kan	  vända	  sig	  till	  om	  ett	  problem	  uppstår.	  

Steg	  3	   Identifiera	  områden	  där	  servicemisslyckandet	  är	  ett	  återkommande	  problem.	  
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Steg	  4	   Inte	  vänta	  med	  service	  recovery,	  utan	  att	  åtgärda	  problemet	  på	  en	  gång.	  

Steg	  5	   Utbilda	  personal	  då	  anställda	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  en	  missnöjd	  gäst	  förstår	  och	  
kan	  lösa	  problemet	  snabbt.	  	  

Steg	  6	   Ge	  personalen	  frihet	  och	  möjlighet	  att	  fixa	  problemet.	  

Steg	  7	   Håll	  gästen	  informerad	  om	  läget	  och	  om	  hur	  det	  går.	  Återkoppla	  till	  gästen	  när	  problemet	  
är	  löst.	  	  

Steg	  8	   Lär	  sig	  av	  sina	  misstag	  och	  hitta	  utvecklingsmöjligheter.	  	  

 

Spreng, Harell och Mackoy (1995) beskriver att företag som strävar efter en framgångsrik 

service recovery kan börja med att utbilda personalen inom ämnet. Personalen ska vara 

kompetent inom sitt arbetsområde, som att förstå vad deras arbetsroll innebär och vad som 

krävs av dem när ett servicemisslyckande uppstår (Ibid.). Personalen ska få utbildning inom 

service recovery så att de kan hantera de problem som kan uppstå och hitta en lösning på dem 

(Ibid.). Ökad kunskap, tydliga rutiner och frihet att tillämpa dessa i verkligheten underlättar 

för personalen och skapar en trygghet (Ibid.) 

 

För att underlätta för personalen ska personalen ha frihet att lösa problemet på ett tydligt sätt 

(Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Både Grönroos (2011); Spreng, Harell och Mackoy (1995) 

beskriver att gäster ska uppmuntras till klagomål. Eftersom studier har visat att missnöjda 

gäster som väljer att inte klaga oftast byter hotell (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Genom 

att uppmuntra gäster till att klaga har hotellen större chans att arbeta med att försöka behålla 

dem (Ibid.). Hotell ska även ha kännedom om kostnaderna som har spenderats på service 

recovery för att sedan kunna mäta och utvecklas (Ibid.).  

 

Det finns flera sätt för hotell att uppmuntra klagomål och öka kunskapen om gästen, genom 
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att tillämpa modeller såsom Customer satisfaction index (CSI) 3 eller Net promoter score 

(NPS) 4. CSI är ett index som anger hur nöjda kunder är med företagets produkter eller 

tjänster och hur väl deras förväntningar uppfylls (Turkyilmaz, Oztekin, Zaim, & Demirel, 

2013). NPS används som nyckeltal för att mäta kundens lojalitet (Eger & Mičík, 2017).  

 

Frontline  avdelning  
  
Receptionen arbetar mer intensivt med service recovery än någon annan avdelning på ett 

hotell (Gilly et al. 1991). I receptionen arbetar både frontoffice- personal och manager 

(O'Fallon & Rutherford, 2009). Gästklagomål kan även komma från andra avdelningar på ett 

hotell men skickas alltid vidare till receptionsavdelning (Gilly et al. 1991). Därför ställs det 

höga krav på front office- personal och enligt Grönroos (2015) kan dessa krav delas upp i två 

kategorier:  

 
Tabell  2.  Krav  på  anställda  i  en  kundfokuserat  verksamhet  (Grönroos,  2015).  

Allmänna	  krav:	   Specifika	  krav:	  

●   anställda	  måste	  förstå	  den	  relation	  som	  

hotell	  har	  med	  sina	  gäster	  i	  ett	  

helhetsperspektiv.  

●   anställda	  måste	  förstå	  och	  acceptera	  sin	  

roll	  och	  ansvar.  

●   att	  vara	  kundinriktad	  i	  alla	  

arbetssituationer.  

●   anställda	  ska	  ha	  de	  färdigheterna	  för	  att	  

kunna	  kommunicera	  med	  gäster  

●   anställda	  ska	  ha	  motivation	  att	  integrera	  och	  

kommunicera.  

●   anställda	  känner	  att	  de	  blir	  belönade	  när	  de	  

integrera	  och	  kommunicerar	  på	  ett	  

kundinriktat	  sätt.  

 

Medan en front office manager arbetsuppgifter är att ser till att servicekulturen upprättas i sin 

avdelning, genom det dagliga ledningsarbete (Grönroos, 2015). Både Gilly et al. (1991) och 

Grönroos (2015) är överens om att personalen ska ha frihet och befogenhet att fatta beslut 

och fortfarande får den stöd från ledningen. Internt stöd och dialog mellan chefer och 

personal är nyckeln till implementering av ett framgångsrikt servicekultur (Grönroos, 2015).  
                                                                                                 
3  Customer  satisfaction  index  är  ett  försök  att  mäta  kundernas  nöjdhet  med  servicen.    
4  Net  promoter  score  är  ett  nyckeltal  som  används  i  kundundersökningar.        
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Syfte  och  frågeställning    
  
Syfte med studien är att undersöka vilka strategier och processer svenska hotell bör använda 
när de arbetar med service recovery.   
 

Frågeställning 

-   Hur ser klagomålshanteringen (processhantering) ut?   

-   Samt hur ser samarbetet mellan chefer och personal?   

-   Hur ser service relation ut under klagomålshanteringen? 

 

 

Metod  och  material    

Metod  
  
Intervju är en språkbaserad metod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det finns olika 

steg som behövs tänkas på vid en kvalitativ undersökning (Ibid.). Första steget är generella 

frågeställningar där man formulerar generella frågor som rör ämnet som undersöks (Bryman, 

2011). Andra steget är att välja en relevant plats/miljö och undersökningsdeltagare. När både 

plats och deltagarna har valts kommer insamling av data ske. När det finns tillräckligt med 

insamlade data ska det sedan bearbetas och tolkas (Ibid.).  

 

Intervju är en bra metod att använda eftersom den kan utföras på olika sätt, såsom telefon, 

mejl eller personlig (Patel & Davidson, 2011). Med en intervju finns det möjligheter att ställa 

följdfrågor för att sedan kunna konkretiserar frågorna (Ibid.). Om både intervjuaren och 

deltagaren känner sig avslappnad kan detta leda till att intervjun känns mer som ett samtal 

mellan två parter istället för en intervju (Fägerborg, 2011).  

 

Intervjufrågorna kommer att vara en blandning av öppna och slutna frågor. Öppna frågor 

innebär att deltagaren har möjlighet att utforma sitt eget svar utifrån sin egen tolkning. Denna 
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metod kan resultera till att intervjuaren har möjligheten att även få svar på sina frågor men 

även oväntade svar som kan vara användbar för studien (Bryman, 2011). Nackdelen med 

öppna frågor är att det oftast blir för stora material som samlas in som måste bearbetas via 

transkribering och renskrivning vilket kan vara tidskrävande (Ibid.).  

 

Material  
För att kunna täcka alla områden inom ämnet som undersöks är det bra att göra en 

intervjuguide (se bilaga 3) innan intervjun (Bryman, 2011). Några saker som ska tänkas på är 

att välja några teman för att sedan utforma relevanta frågor kring temat. Möjligheten finns att 

dessa teman kan ändras under själva intervjuns gång och är tvungen att ändra ordningsföljden 

på frågorna (Ibid.). Det är viktigt med att ställa frågor som rör bakgrundsdata, såsom kön och 

ålder. Detta för att mjuka upp under samtalets gång, samt att kunna sedan sätta personens 

svar i en kontext (Ibid.). I tabell 3 finns det kort beskrivning om både respondenter samt 

hotell dem jobbar på.  

 
Tabell  3.  Respondenternas  bakgrund  och  arbetsplats  

Respondenter	   Bakgrund	   Arbetsplats	  

Sara	   Har	  arbetat	  inom	  branschen	  i	  ungefär	  17	  
år.	  Hennes	  nuvarande	  tjänst	  som	  
receptionschef	  har	  hon	  haft	  i	  ca	  sex	  år.	  

Hotellet	  är	  ett	  mindre	  boutiquehotell	  
som	  har	  52	  rum,	  egen	  restaurang,	  
konferenslokaler	  och	  vinkällare.	  

Peder	   Han	  har	  jobbat	  inom	  branschen	  i	  cirka	  15	  
år	  och	  arbetar	  idag	  som	  Quality	  manager	  i	  
mer	  än	  ett	  år.	  Han	  har	  även	  studerat	  
Hospitality	  ämnet	  både	  i	  Sverige	  och	  
utomlands.	  

Hotellet	  som	  Peder	  arbetar	  just	  nu	  har	  
184	  rum	  som	  öppnades	  januari	  2016.	  
Förutom	  hotellrum	  finns	  det	  även	  två	  
restauranger	  och	  konferenslokaler	  på	  
hotellet.	  

Maria	  	  
(Intervjuat	  via	  mail)	  

Har	  jobbat	  som	  receptionschef	  i	  15	  år	  men	  
har	  för	  närvarande	  en	  vikarierande	  tjänst	  
som	  hotellchef.	  

Det	  finns	  206	  rum	  men	  det	  håller	  på	  att	  
byggas	  en	  ny	  hotelldel	  med	  nya	  
konferensrum	  och	  hotellrum.	  Den	  nya	  
delen	  av	  hotellet	  planeras	  att	  öppnas	  
på	  slutet	  av	  sommaren	  2017.	  Då	  
kommer	  hotellet	  att	  ha	  260	  hotellrum,	  
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fler	  konferenslokaler	  samt	  
restaurangverksamhet.	  

Jonna	   Jonna	  har	  en	  kandidatexamen	  inom	  hotell	  
och	  ekonomi.	  Som	  hon	  har	  skaffat	  
utomlands.	  
	  	  
Hon	  har	  jobbat	  som	  eventkoordinator,	  
receptionist,	  supervisor,	  Assistant	  manager	  
och	  nu	  jobbar	  hon	  som	  receptionschef	  
dem	  sista	  två	  månader	  

Hotellet	  Jonna	  jobbar	  på	  har	  289	  rum,	  
konferens	  och	  restaurangverksamhet.	  

   

Pilotstudie  
  
Syftet med pilotstudie är att säkerställa att intervjufrågorna fungerar och får en överblick över 

helheten (Bryman, 2011). Det ger även möjlighet att väljer bort eller tillägga frågor som inte 

är intressanta för undersökningens syfte (Bryman, 2011). Genom att testa frågorna på en 

pilotstudie har studenterna till detta examensarbete möjlighet att upptäcka frågor som kan 

vara svåra att förstå eller är otydliga (Ibid.). Urvalet var ett hotell som låg nära till både 

uppsatsförfattare. Hotellet var ett privatägd- och litet hotell, där receptionschefen 

intervjuades.   

 

Litteratur-  och  databassökning  
  
Kurslitteratur från tidigare kurser har använts till detta examensarbete. Relevant material har 

därmed sökts igenom från tidigare kurser som har ansetts vara relevant till ämnet. 

Vetenskapliga artiklar hittar studenterna i söktjänsten Summon, Primo och Google scholar (se 

bilaga 1) eftersom det ger möjlighet att läsa hela artiklarna (Puhakka, 2017). Söktjänsten 

Summon och Primo söker även igenom andra databaser efter relevanta artiklar som passar 

ämnet (Ibid.). Olika sökord samt nyckelord rekommenderas att användas för att hitta material 
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som är relevanta för arbetet (Bryman, 2011). För att utöka sökningen och skapa större 

möjlighet att hitta relevanta artiklar har metoden boolesk tillämpats, det innebär att man 

kombinerar olika sökord med varandra (Ibid.). Sökningen av artiklar kommer även att vara på 

engelska för att ge bättre sökresultat (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Inklusionskriterier  för  den  vetenskapliga  insamlingen  
-   Artiklarna ska vara vetenskaplig granskad  

-   Artiklarna ska vara relevant för ämnet som undersöks  

-   Artiklarna ska vara på engelska   

 

Exklusionskriterier  för  den  vetenskapliga  insamlingen  
-   Artiklar som är publicerats innan år 1990  

-   Artiklar som inte är peer- reviewed   

-   Artiklar som är en granskning av andra vetenskapliga artiklar  

 

Urval  
  
Urvalskriterier som ett hotell måste uppfylla för att kunna delta i undersökningen är att dem 

ska finnas i Sverige, detta för att underlätta för uppsatsskrivarna att träffa den ansvarige över 

service recovery för en intervju. Hotellen har valts av slump och ingen av hotellen tillhör 

samma kedja. Eftersom det ska kunna jämföra hotellets olika rutiner och strategier för service 

recovery. Storlek och eller geografiskt läge inom Sverige har inte påverkat urvalet av 

hotellen.  

 

 

Metod/Teori  för  analys  av  data    
  
Metoden som kommer att användas för att analysera de insamlade data är detsamma som 

Granheim och Lundman (2004) använde i sin undersökning inom sjukvård. Intervjuer 

transkriberas för att sedan kunna analysera innehållet. Meningar som kommer att anses vara 
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relevanta kommer kortas ner till citat och till kondenserade meningar (Se bilaga 4). Sedan 

kodas och tematiseras dem. Teman som tas fram i analysen kan sedan användas som rubriker 

i avsnitt Resultat. Nedan finns det ett exempel ur pilotintervjuer hur innehållet från 

transkriberade intervjun har analyserats.  

 
Tabell  4:  Analys  av  transkriberade  intervjuer.    

Intervjuperson	  1:	  Sara	  	   	  	   	  	   	  	  

Citat	   Kondenserade	  
meningsenheter	  

Koder	   Tema	  

Rad	  24.	  ”Så	  ja	  absolut,	  och	  har	  
man	  förmånen	  att	  jobba	  med	  
gästerna	  från	  fredag	  till	  söndag	  
så	  får	  man	  relation	  till	  dem,	  och	  
det	  blir	  mycket	  trevligare	  för	  en	  
själv	  och	  för	  gästen.”	  

Underlättar	  arbetet	  och	  
miljön	  för	  både	  gäst	  och	  
personal	  med	  service	  
relation.	  

Relation	  skapar	  
bättre	  service	  

Servicerelation	  	  	  

 
 

 

Etisk  planering  för  studiens  genomförande      
  
Det finns etiska regler och riktlinjer som måste följas för att skydda integritet på det 

respondenterna som har valt att delta i undersökningen (Bryman, 2011). Det grundläggande 

krav som ska följas är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet kommer att tillämpas genom att informera deltagarna om 

undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att den kan avslutas om så önskas 

(Ibid.). Samtyckeskravet betyder att deltagaren har rätt att välja hur mycket eller litet de vill 

delta i undersökningen (Bryman, 2011). Medan konfidentialitetskravet innebär att all 

information som deltagaren lämnar under undersökningen kommer att hanteras med 

noggrannhet och personuppgifter såsom namn behandlas med konfidentialitet (Ibid.). Sista 

kravet är nyttjandekravet och innebär att all information och uppgifter som samlas in under 
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undersökningen ska enbart användas för arbetets syfte (Ibid.). För att försäkra att alla krav 

följs har studenterna till detta examinationsarbete utformat ett informationsblad (se bilaga 2) 

som tydligt beskriver arbetet enligt det etiska kravet.  

 

 

Resultat  
  
Totalt har tre intervjuer transkriberats och en intervju via mail har analyserats med hjälp av 

en kvalitativ analysmetod. Nedan finns en tabell som förklarar samtliga teman som 

framkommit genom analysen (Se bilaga 4).  
  

Tabell  5:  Tema  från  de  fyra  intervju  insamling.  

Tema	   Koder	  

Servicerelation	   ”Relation	  skapar	  bättre	  service”	  
”Uppmärksamhet	  skapar	  relation”	  
”Datainsamling”	  
“Skapa	  en	  relation	  för	  att	  kunna	  driva	  ens	  
verksamhet”	  

Service	  recovery	   ”Service	  recovery	  paradox	  kan	  uppstå	  beroende	  på	  
tillfälle”	  
”Snabba	  lösningar”	  
”Arbetar	  aktivt	  med	  att	  vänta	  på	  situationen”	  

Effektivitet	   ”Snabba	  lösningar”	  

Nyckeltal	   ”Kundenkät”	  
”OTA	  kanaler”	  
”NPS”	  
”Outsourca	  insamling	  av	  gästenkät”	  

Kommunikation	   ”Direkt	  kontakt”	  
”kommunikation	  internt	  för	  att	  diskutera	  problem”	  
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Klagomålshantering	   ”Kompensation”	  
”Försöker	  lösa	  problemet”	  
”Be	  om	  ursäkt”	  
”Snabba	  lösningar”	  

Strategier	  &	  Rutiner	   ”Agera	  utifrån	  känsla”	  
”Ansvarsområde”	  
”Saknar	  rutiner	  helt”	  
”Utvecklingspotential”	  
”Artighets	  samtal	  för	  att	  förhindra	  missförstånd.”	  

Personal	   ”Krav	  på	  personal”	  

Konsekvenser	   ”Gäster	  som	  gärna	  klagar”	  
”Gäster	  som	  inte	  gilla	  att	  klaga”	  
“Dåligt	  rykte	  på	  sociala	  media”	  

Utbildning	   ”Utbildningar	  för	  att	  försäkra	  att	  anställda	  arbetar	  
enligt	  hotellets	  standard.	  ”	  

 

Servicerelation  
  
Respondenterna är överens om att inom hotellbranschen är service relation en viktig aspekt 

för att kunna driva sin verksamhet. Det ger hotellet en bättre uppfattning om sina gäster och 

det skapar även en bättre arbetsmiljö.  

 

 ”Gästerna är anledningen till att vi är här så de är viktigast. I vår organisation är 

service en jättestor del av produkten, då vi inte ligger centralt eller har det nyaste 

rummen därmed service är någonting vi verkligen säljer in på gästen.”  

(Jonna, Intervju 4) 

 

Att skapa en god relation med sina gäster kan tolkas som en lönsamhetsfaktor. Gäster som är 

lojala mot ett specifik varumärket eller kedja tenderar att återkomma. Lojala gäster är gäster 

som är nöjda och anser att hotellets erbjudande besvarar det som efterfrågas.  

 

”Relationer är viktigt för affärerna och återkommande gäster.” 
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(Maria, Intervju 3) 

 

 

Service  recovery    
  
Även fast alla svarar olika om hur de arbetar med service recovery på hotellet, har det även 

visat att de flesta är överens om att det är viktig för hotell att ta ansvar och försöker vända på 

negativa situationer till något positivt. Ett hotell svarade att service recovery är en 

lönsamhetsstrategi. Då fokusen ligger på att vinna tillbaka gästen och försöka att skapa 

återkommande gäster.  

 

“[…] i varje klagomål finns det en möjlighet till ny affär, om man kan vända gästen 

på ett bra sätt så att gästen känner sig lyssnad och att hen ser att vi tar det som hänt på 

allvar så vet hen att vi är ett bra företag och väljer oss igen.” 

(Maria, Intervju 3) 

 

Endast 25% av respondenterna hade god dialog med andra organisationer inom samma kedja 

för att utveckla service recovery. Respondenten Jonna beskriver att hotellet vänder sig till 

sina kollegor för att jämföra klagomål men även diskuterar lösningar för klagomål som 

hotellet anser vara för komplexa.  

 

  “Och eftersom vi tillhör en kedja så finns det möjlighet att kontakta andra hotell och  

kolla hur det går för dem, ifall det går likadant eller om det går bättre i så fall vad  

är det dem gör osv. Så det finns många andra som man kan jämföra sig med men  

också få hjälp av för att bli bättre.” 

(Jonna, Intervju 4). 

 

 

Effektivitet  
 

Service recovery ska arbetas effektiv. Där hotell inte ska vänta med att lösa ett problem. Det 

kan förvärra situationen om hotell väljer att vänta med service recovery. Konsekvenserna är 
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då att det blir dåligt rykte då negativa situationer är något som gästerna kommer ihåg mer än 

om servicen skulle ha varit felfritt.  

 

  “[…] en icke nöjd gäst ska man göra nöjd så fort det går. Då pratar gästen  

endast om något positivt istället.” 

(Maria, Intervju 3) 

 

För att kunna arbetar effektivt behöver anställda informeras om hotellets rutiner och vilka 

förväntningar hotell har från sina anställda.  

 

Konsekvenser  
  
Beroende på situation ska hotell försöka lösa problemet direkt men det fungerar endast om 

gästen säger till. Majoritet av hotellen har uttryckt problematiken med att försöka få sina 

gäster att göra ett klagomål under vistelsen. Deltagarna har upplevt att klagomålet kommer 

oftast in efter gästerna har checkats ut.  

 

” Det handlar lite om vad det är för klagomål, vissa saker kan man försöka  

att lösa direkt bara gästen säger till […] ” 

(Sara, Intervju 1) 

 

Respondenten nedan menar att gästernas nationalitet kan vara en bidragande faktor om hur 

klagomåls villiga gästerna är. Därmed krävs det ytterligare en rutincheck under gästens 

vistelse för att bekräfta att gästerna verkligen är nöjda. Det kan vara i form av ett samtal till 

rummet precis när de har checkat in eller genom direkt kommunikation.  

 

  ”Det tycker jag också har tyvärr lite med nationaliteter att göra. Internationella  

gäster är jätteduktiga på att berätta vad som är fel och ringer oftast ner  

till receptionen så snabbt […]” 

(Jonna, Intervju 4) 
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Nyckeltal    
  
Det alla hotell hade gemensamt var att de använde sig av samma eller liknande program för 

att samla in gästenkäter. Vare hotellet var ett privatägd- eller kedjehotell så arbetade de 

dagligen med data från enkäterna. Citatet nedan är ett bra exempel som informerar att det kan 

vara svårt att veta vad gästerna känner om servicen om hotellet inte frågar dem. Med 

gästenkät har det effektiviserat hotellets arbetssätt.  

 

  ” Men tidigare hade vi inte gästenkäter då hade vi ingen aning förrän gästerna  

hade åkt om vad de tyckte om servicen, så det är verkligen ett effektivt verktyg.” 

(Sara, Intervju 1)  

 

Ett nyckeltal som används på alla hotell är Net promotion sales. Nyckeltalet sammanställs 

direkt i enkät programmet. Medallia är ett program som 50% av deltagande hotell använder. 

Det är ett program som sammanställer alla kundenkäter. Det är inte så stora skillnader mellan 

Medallia och de andra program som använts på hotell men NPS finns sammanställt i just 

Medallia.  

 

  ” Vi har NPS i Medallia, och det är ju vårt huvudverktyg […]” 

  (Peder, Intervju 2) 

 

Endast ett hotell hade en tredje part system som sammanställer både resultat från Medallia 

men också från OTA kanaler och Tripadvisor. Medarbetarna kunde även ha tillgång till 

programmet via en app på telefonen. Där ansvariga kunde få notis på telefonen så fort hotellet 

får ett betyg eller recension direkt i mobilen.  

 

  ”Systemet kan även användas via app som sparar alla recensioner vi får både  

från vår enkät men också från Tripadvisor, Facebook och andra sociala medier.  

Det som är så piffigt är […] att vi ser när gästen har bott på hotellet och i vilket rum 

gästen bodde på. Vår gäst relation manager arbetar med alla dessa recensioner 

[…].”  

(Jonna, Intervju 4) 
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Strategi  &  Rutiner  
  
Undersökning som gjordes visade att endast 25% av respondenterna hade tydliga riktlinjer för 

hur de ska hanterar vartenda klagomål och situation på ett hotell. Intervjutillfällen gav även 

ett hotell idéen om att börja införa rutiner och strategier för sitt hotell.  

 

  ” Det finns väldigt mycket saker som måste göras som kedjan sätter krav på, det är  

både positivt och negativt, men det positiva är att vi har så mycket kurser som 

anställda ska gå på, vi har många checklistor som underlättar vid upplärning i 

receptionen […] det underlättar för att det finns på papper men då blir det också att 

vi verkligen måste följa dem.” 

(Jonna, Intervju 4) 

 

Här menas att rutiner kan underlätta för hotell när de anställer någon ny eftersom att det ser 

till att alla arbetar inom samma standard och kvalité.  

 

  ” […] är man helt ny i en reception och man kanske inte riktigt vet och det hade  

varit super om vi hade rutiner, det tar jag med mig. ” 

(Peder, Intervju 2) 

 

Klagomålshantering  &  Personal    
  
För hotell som inte har några rutiner eller strategier tenderar de att informera att 

klagomålshantering sker med hjälp av egen kännedom. Har det anställda arbetat länge så har 

de säkerligen hanterat liknande situation och vet hur de ska agera. Maria beskriver att det 

framkallar en trygghetskänsla om anställda har varit på samma arbetsplats länge.  

 

”[…]Personalen som har hanterat klagomål vet till slut var gränsen går. Personalen  

ska aldrig få skäll om de har kompenserat ”fel” utan vi tycker att det är bra att de  

har försökt. Dem flesta brukar känna sig trygga efter de har varit här ett tag.” 
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(Maria, Intervju 3) 

 

Klagomålshantering är en process och det flesta respondenterna är överens om att följande 

aktiviteter ingår: ber alltid om ursäkt även om det inte är hotellets fel, åtgärda problemet för 

gästen och slutligen se om kompensation behövs för att gästen ska vara nöjd. En 

undersökning har gjorts på ett utav hotellet som intervjuades. Där hotellet frågade sina gäster 

vad de anser är viktigast när de är på deras hotell. Svaret visade sig vara att cirka 80 % 

svarade att de önskade att hotellet visar att de bryr sig om gästen.  

 

  ” Även om jag själv tycker inte att det är en big deal men gästen kanske inte  

  känner så. Man ber om ursäkt, man fixar problemet och sedan tackar man att  

  dem har klagat. Sen börjar man kolla om man behöver någon typ av kompensation,  

  att man verkligen går igenom det här för att vi inte vill att det ska vara så att det har 

             gjorts en undersökning inom kedjan där det deltog ca 16 000 gäster och ca 80%  

  svarade vad de tycker är: show me you care.” 

  (Jonna, Intervju 4) 

 

Utbildning  
  
Det hotell som hade tydliga rutiner nämnde sällan om att anställda ska agera utifrån 

magkänsla, utan de har fått tydliga instruktioner om hur de ska hantera ett problem. 

Undersökningen till denna arbetet har visat att det finns en modell som kan användas för att 

hantera ett klagomål. H.E.A.R.T modellen används som ett komplement tillsammans med 

hotellets rutiner. Anställda på hotellet vet hur de ska hantera olika situationer med hjälp utav 

H.E.A.R.T- modellen. Modellen beskriver att när anställda tar emot ett problem eller 

klagomål ska de försöka lyssna på gästen, visar empati, ber om ursäkt, agera i form av åtgärd 

och slutligen tacka gästen för sitt klagomål. Denna modell blev även första gången som 

intervjuaren fick kännedom om H.E.A.R.T- modellen. Citaten nedan förklarar modellen och 

hur anställda kan tillämpa det i sitt arbete.  
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” Vi har väldigt mycket kurser […] och […] en klassrumsträning 90 dagar efter  

att man är fastanställd […] och den är ca 3–3,5 timmar lång. Det handlar bland  

annat om service recovery och rutiner som ska följas. Vi använder oss av en  

modell som heter HEART. Modellen handlar om hur anställda ska ta emot 

gästklagomålen. Hear, Empathy, Apologise, React eller Respond och Thank.” 

(Jonna, intervju 3) 

 

Endast 25 % av respondenterna använder sig av H.E.A.R.T modellen. Det hjälper anställda 

på ett hotell att kommunicera med missnöjda hotellgäster med hjälp av modellen.  

 

 

Diskussion  av  resultatet    
  

Arbetsrutinerna  skiljer  sig  från  hotell  till  hotell    
  
Resultatet har indikerat att service recovery arbete varierar från hotell till hotell. För hotell 

som hade tydliga strategier och rutiner hade lättare att formulera sig under intervjutillfällen. 

Medan hotell som inte hade någon strategier eller rutiner hade svårare att svara på 

intervjufrågorna gällande hotellets rutiner. Resultatet visade även att kedjehotell hade bättre 

resurser och rutiner än privatägda mindre hotell. Det kan bero på att kedjehotell har större 

resurser och material att ta till hjälp för att kunna utveckla strategier. Kedjehotell har även 

kontakter inom koncernen för att förbättra rutiner och strategier i helhet. Detta kan vara en av 

orsaker varför större hotell har bättre implementerade strategier än dem mindre hotell. 

Uppsatsförfattaren har dock inte kännedom om hur mycket det kostar att implementera 

service recovery som en strategi, men är säkra på att det beror på hur stor hotellen är, vart 

dem ligger geografiskt samt om det är en kedja eller privatägt hotell.  

 

Spreng, Harell och Mackoy (1995) skriver att det underlättar arbetet för anställda och skapar 

trygghet när tydliga riktlinjer finns. Jonna informerade att om tydliga rutiner finns kan det 

vara både något positivt och negativt. Det underlättar arbetet men eftersom att tydliga 

riktlinjer finns betyder det även att det måste följas. Medan Maria beskriver att även om 
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rutiner saknas kan trygghet skapas genom sannolikhetslära. Det menas att personal som har 

arbetat med liknande situationer vet till slut hur de ska hantera olika situationer utan något 

behov av rutiner.  

 

Figur 2 visar att kontaktpersonen alltid ska försöka lösa problemet direkt och att hotell arbetar 

med att försöka minska antal involverade (Gilly, Stevenson och Yale, 1991). Det är en 

modell som visar processtegen vid hantering av klagomål. Modellen överensstämmer med det 

som respondenterna hade beskrivit om att anställa ska ha både friheten och stöd att lösa ett 

klagomål, så att det löser på ett effektivt sätt. Blir anställda däremot osäkra så finns det alltid 

kollegor eller chefer de kan vända sig till.  Därmed är det viktig att kontaktpersonen har det 

rätta kunskaper och befogenheter inom klagomålshantering (Gilly, Stevenson & Yale, 1991). 

Personalen ska inte hamna i problem om de skulle ha kompenserat fel utan både Maria och 

Jonna beskriver att som chef har man dialog med personalen för att förstår varför de har gjort 

som de har gjort. För att sedan ge feedback och tydligt visa för personalen att de alltid har 

teamet bakom sig. Det överensstämmer med Spreng, Harell och Mackoy (1995); Grönroos 

(2015); Gilly et al. (1991) om att det underlättar arbetet för front- office personalen om de får 

stöd i sitt arbete. Jonna vidareutvecklade hennes påstående genom att tillägga att på det 

hotellet hon arbetar skriver både anställda och chefer på ett avtal som heter “We trust your 

judgement”.  Eftersom receptionen arbetar intensivt med service recovery mer än i någon 

annan avdelning på hotellet ställs det därmed höga krav på dem (Gilly et al. 1991). Därför ska 

chefer arbeta med att engagera en öppen och uppmuntrande arbetsmiljö eftersom det är 

nyckeln till ett framgångsrikt servicekultur (Grönroos, 2015). Däremot svar från 

intervjupersonerna visar att i dagsläget arbetar även andra avdelningar såsom F&B också med 

service recovery.  Som visar att fler avdelningar har börjat arbeta med service recovery till 

skillnad från Gilly et al. (1991) studie. 

 

Endast Jonnas svar om hotellets rutiner och strategier överensstämmer med Grönroos (2015) 

åtta steg till en framgångsrik service recovery strategi (se tabell 1). Även om Sara, Peder och 

Maria har beskrivit sina rutiner på ett väl beskrivande sätt är det fortfarande inte lika 

detaljerad som med det Jonna har beskrivit. Som exempelvis steg 5 på Grönroos (2015) 

modell om att utbilda personalen som kommer i kontakt med missnöjda gäster anses vara 
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viktig för en effektiv processhantering saknas hos dessa tre respondenterna. Eftersom effektiv 

processhantering leder till nöjdare gäster (De Matos, Henrique & Alberto Vargas Rossi, 

2007). Grönroos (2015) åtta stegs modell jämfört med dem andra modellerna (se figur 1 & 2) 

är mer detaljerad och lätt förklarat. Att hotell som saknar kunskaper inom service recovery 

kan enkelt tillämpa åtta stegs modellen.  

 

När det frågades om hotellet var nöjda med sin service recovery rutiner svarade 75 % av 

respondenterna att det alltid finns utvecklingspotential. Vilket överensstämmer med studien 

om att endast 54,4 % av gästerna är nöjda med hotellens klagomålshantering det indikerar att 

inget hotell har än idag lyckats med att ha 100 procent nöjda gäster (Lewis & McCann, 

2004). Det betyder att det finns fortfarande missnöjda gäster som inte är nöjd med 

klagomålshanteringen och att service recovery som ämnet är fortfarande under en 

utvecklingsfas (Lewis & McCann, 2004; Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Jonna beskriver 

att om hotellgästerna är fortfarande missnöjda med lösningen kan de välja att gå en annan 

väg, genom att kontakta kedjans kundtjänst. Avdelningen arbetar även med service recovery 

men det enda skillnaden är att hanteringen sker endast via telefon, app eller mejl. Det 

överensstämmer inte med Gilly, Stevenson och Yale (1991) modell i figur 2 om att 

receptionschefen har det slutliga beslut inom en klagomålshantering. Kundtjänstavdelningen 

har friheten att åtgärda eller ge kompensation till gästen, där kostnaderna sedan faktureras till 

hotellet (Jonna). Peder som tidigare har arbetat med liknande kedja informerar att 

kundtjänsten har oftast större makt att kompensera mer än cheferna på hotellet. Det betyder 

att kundtjänsten har befogenhet att kompensera mer till gästen än vad den ansvariga chefen 

anser vara tillräckligt.  

 

Respondenterna är överens om att hotellet ska ta ansvar för alla klagomål som har tagits 

emot. Sedan ligger ansvaret på hotellet att åtgärda klagomålet (Grönroos, 2015). Även om 

problemet inte har orsakats av hotellet själv, något som både Peder och Jonna är överens om.  

Enligt Levesque och McDougall (2000); Grönroos (2015) beskriver att klagomål ska hanteras 

på tre sätt: be om ursäkt, att åtgärda problemet och erbjuder kompensation. Det 

överensstämmer med det respondenterna beskriver om när de tar emot ett klagomål. Endast 

ett hotell beskrev att de använder sig av en modell som heter H.E.A.R.T tillsammans med 
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sina dagliga rutiner. Det var även första gången som uppsatsförfattarna till denna 

examensarbetet fick kännedom om modellen. Modellen liknar Levesque och McDougall 

(2000); Grönroos (2015) beskrivandet om klagomålshantering. Men har förenklats med hjälp 

av fem värdeord så att anställda kan tillämpa det i praktiska situationer. H.E.A.R.T- modellen 

styrker en undersökning som visade att 80 % av gästerna ville att hotellet ska visa att de bryr 

sig (Jonna).  

 

Konsekvenserna vid service misslyckandet kan skapa dålig word of mouth och 

överensstämmer med Peders svar om att ett dåligt rykte på sociala media och 

bokningskanaler gör skada på varumärket.  Eftersom word of mouth sker face to face och 

känns därför trovärdigt för individen som lyssnar (Spreng, Harell & Mackoy, 1995). Maria 

beskriver för att förhindra dålig word of mouth måste hotell överraska sina gäster under 

recovery processen. Som resulterar till att gästen kommer att endast prata om den positiva 

upplevelsen. Forskning har även påvisat att det finns ett samband mellan nöjdhet och återköp 

(Lewis & McCann, 2004). Nöjda gäster som har upplevt något positivt kommer med större 

sannolikhet att återvända (Spreng, Harell & Mackoy, 1995).  

 

Kompensation    
  
Resultatet har visat att majoriteten av deltagarna tar upp kompensation som ett verktyg för att 

lösa ett klagomål. Även om det andra två verktygen har diskuterats. Har de inte diskuterats 

lika grundligt som när deltagarna diskuterar om kompensation. Det kan bero på att gästen 

förväntar sig en kompensation eller åtgärd som lösning, när ett problem uppstår och att det 

inte alltid räcker för gästen om hotellet endast ber om ursäkt (Levesque & McDougall, 2000). 

Därmed erbjuds kompensation till gästen som anses vara rimligt och rättvis (Grönroos, 2015). 

Jonna beskriver att hon föredrar att hotellet erbjuder en frinatt vid återbesök, än att ge rabatt 

på nuvarande vistelse. Eftersom det ger hotellet en chans att vinna tillbaka gästen genom att 

vara extra uppmärksamma på dessa gästerna. Medan både Sara och Maria anses att en form 

av kompensation är att rabattera små kostnaderna för gästen om inte en åtgärd har fungerat. 

Åtgärden kan vara i form av en fruktkorg, gratis parkering eller choklad. Krishna, Dangayach 

och Sharma (2014) argumenterar om att det finns fortfarande för lite studier som kan påvisa 
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att service recovery är en metod som kan eliminerar missnöjda gäster helt. Vilket kan 

reflekteras på deltagarnas svar. Då ingen av deltagarna kan försäkra om att deras lösningar 

har funkat för alla tillfällen. 

 

En  vinnande  situation  för  båda  parter  
  
Det alla hotell var överens om är att service relation anses vara en viktig aspekt inom 

hotellbranschen. En god servicerelation mellan personal och gäst skapar en positiv 

arbetsmiljö och lönsamhet (Sara). Eftersom det slutliga målet är att skapa en vinnande 

situation för både gäst och hotell med hjälp av service relation (Grönroos, 2015). Vilket 

stämmer överens med respondenternas svar om att det är viktig att samla data och arbeta 

aktiv med gästenkät. Som exempelvis det Maria beskriver att på henne hotell arbetar de 

väldigt mycket med datainsamling och nyckeltal som hjälper hotellet att upprätta mål för att 

sedan arbeta mot målet. Det i sin tur överensstämmer med det Zairi (2000) har beskrivit att ta 

emot klagomål är ett sätt att mäta hotellets prestanda men det är även ett bra sätt för hotell att 

komma närmare gästen.  

  
För att kunna utforma framtida mål och prestationsmått behöver hotellet först arbeta med sin 

befintliga kunddatabas (Lainpelto & Lainpelto, 2012; Grönroos 2015). Det är något som alla 

fyra respondenter är överens om. Medan några använder sig av samma program som 

exempelvis Medallia, finns det även hotell som hade sina egna program som sammanställer 

data. Endast 25% av respondenterna hade valt att outsourca sina datainsamlingar där ett 

utomstående företag arbetar med hotellets kundenkäter. Net promoter score är ett nyckeltal 

för att mäta gästens lojalitet (Eger & Mičík, 2017). Endast 75% av respondenterna använde 

sig av NPS för att mäta lojalitet eftersom nyckeltalen sammanställs i programmet.  
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Metod-  och  materialdiskussion  
  

Urval  
  
Det har valts ut fyra olika hotell med olika koncept, geografiskt läge och storlek. 

Uppsatsförfattaren tog kontakt med fem hotell, men fick endast svar från fyra. Dessa fyra 

hotellen som svarade var hotell som uppsatsförfattaren tidigare har haft kontakt med. Därmed 

är det inte första gången som hotellen har haft kontakt med uppsatsförfattaren. Ytterligare ett 

urval är att hotellet kan vara både privatägd eller ett kedjehotell. Alla dessa fyra hotellen som 

har valt att vara med i undersökning tillhör inte i samma bolag, detta för att se om det fanns 

några lik- samt olikheter i deras service recovery. Urvalet som har valts har därmed påverkat 

resultatet till detta examensarbete.  

 

Genomförande    
  
En timmes inspelad material kan ta upp till sex timmar att transkribera, därför har alla 

intervjuer valts att kortas ner till cirka 30 minuter (Bryman, 2011). Tidsbrist har även gjort att 

en intervju valts att genomföras via mejl.  

 

Det optimala hade varit om alla intervjuer gjordes face to face. Där ett fysiskt möte kunnat 

etableras och även möjlighet att få ett fullständigt svar på frågorna. Det är även ett sätt för 

intervjuaren att ha möjligheten att ställa följdfrågor. Pilotstudie genomfördes och 

transkriberades. Under transkribering ändrades några frågor och att ytterligare några frågor 

lades till. Hotellet som valdes ut för pilotstudie är ett hotell som ligger nära till både 

uppsatsskrivarna, detta för att kunna genomföra en pilotstudie så snabbt som möjligt.  

 

Datainsamling  
  
Metoden som användes av Granheim och Lundman (2004) i sin undersökning har även 

använts till detta examensarbete. Transkriberade intervju har med hjälp av Granheim och 

Lundman (2004) metod valts ut relevanta citat för att sedan kondenserar meningar, för att 
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välja ut koder och tema för varje citat. Fokusen var att försöka hitta gemensamma tema som 

både överensstämmer med- samt argumenteras mot varandra. Totalt har tio olika teman tagits 

fram med hjälp av metoden (se tabell 2).  

 

 

Etisk  reflektion  om  studiens  genomförande    
  
Det finns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

som ska följas när undersökningen utförs (Bryman, 2011). Studien uppfyller de fyra etiska 

principer genom att deltagarna har blivit informerad både före och innan intervjutillfället med 

hjälp utav informationsbladet (Se bilaga 2). Deltagarna har gett sitt samtycke för att vara med 

i studien. Deras identitet har anonymiserats och det har gjorts genom att uppsatsskrivarna har 

valt att inte skriva med deltagarnas namn eller hotellets varumärke i hela examensarbete. 

 

 

Forskningsetisk  uppföljning    
  
Majoriteten av materialet som har samlats in för det teoretiska bakgrund är vetenskapliga 

artiklar. För att säkerställa om vetenskapliga artiklarna var relevanta för studien har både 

inklusions- och exklusionskriterier tillämpats. Sökmatrisen (se bilaga 1) visar hur sökningen 

av artiklarna har tagits fram med hjälp av utvalda sökord och från vilka sökmotorer artiklarna 

har tagits ifrån.  

 

 

Slutsatser    
  
Service recovery är viktigt för alla hotellverksamheter och dess vardagliga arbete, för att veta 

hur anställda ska hantera negativa situationer och vända dessa situationer till något positivt. 

Det är med hjälp av tydliga rutiner och strategier som kan underlätta för anställda att utföra 

sitt arbete på ett kvalitetsmässigt sätt. Trots att de flesta hotellen har någon form av rutiner, 
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har studien visat att dessa rutinerna är inte tillräckligt bra för att eliminerar missnöjda gäster 

helt. Majoritet av hotellen behöver se över sina rutiner och utvecklar en process som passar 

deras verksamhet. Vid utformning av en service recovery modell kan hotell ta sina 

grundtankar från Grönroos (2015) åtta stegs modell (se tabell 1). Eftersom modellen är tydligt 

och kan appliceras på både små och stora hotell. Servicerelation är en lönsamhetstrategi för 

hotell. Det är med hjälp av att samla in data om gästen och med hjälp av data erbjuder det 

som efterfrågas. Servicerelation är en process som ingår inom service recovery.  

 

 

Praktisk  användning  och  vidare  forskning  
  
Praktisk användning inom ämnet är att hotell kan använda sig av detta examensarbete för att 

se över sina nuvarande rutiner eller om rutiner saknas kunna utforma en ny service recovery 

rutin. Eftersom tydliga rutiner underlättar arbetet för anställda samt även standardiserar 

aktiviteter, så att det görs enligt hotellets standard. Att utgå ifrån magkänsla vid hantering av 

service recovery försvårar för hotell att långsiktigt kunna kontrollera servicekvalitén.  

För vidare forskning inom ämnet service recovery kan vara lämpligt är att undersöka den 

mänskliga interaktionen mellan gäst och hotellpersonal. Då tydliga service recovery modell 

finns idag, men det fokuserar mest på aktiviteterna än det personliga mötet. Det kan därmed 

vara intressant att undersöka det mänskliga faktorer som påverkar service recovery.   

Likaså ett område som skulle vara aktuell att undersöka är hur mycket resurser det krävs för 

ett hotell att kunna implementera en lyckad service recovery.   
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Datum	   Databas	   Sökord	   Antal	  
ref.	  

Kombina
tion	  

Antal	  
referenser	   i	  
kombination	  

Antal	  
lästa	  
abstract	  

Antal	  
lästa	  
artiklar	  

Använda	  
artiklar	  

2017-‐03-‐
21	  

Summon	   Service	  
recovery	  

642	  
970	  

1	   	   2	   2	   1	  

2017-‐03-‐
21	  

Summon	   Service	  
recovery	  +	  
hospitality	  

	   1+2	   6536	   4	   	   	  
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4	   	   	   	   	   	  
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21	  
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service	  
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	   9+1	   9865	   3	   2	   1	  
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service	  
recovery	  
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Bilaga  2  -  Informationsbrev  
  

Restaurang- och hotellhögskolan 
Örebro Universitet 
 

Informationsblad för examensarbete om service recovery 
  
Hej, 
  
Vi är två studenter som söker er hjälp till vårt examensarbete om att undersöka hur ser service 
recovery på ett hotell ut idag. 
  
Studiernas syfte är att undersöka vilka strategier har hotell när de arbetar med service 
recovery. Samt hur ser processhantering ut och finns det något tydligt samarbete mellan 
chefer och medarbetare som hanterar klagomålshantering på ett hotell. 
  
All deltagande är frivillig och ni har möjligheten att avbryta intervjun om så önskas. 
Informationen som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Ert deltagande kommer att 
vara anonyma vilket betyder både namn och inte heller kedjan kommer att redovisas i arbetet. 
Informationen kommer att endast används för undersökningens syfte. 
  
Undersökningen kan ta maximalt en timme.  
  
Finns det önskemål att läsa den färdiga arbete, så kan ni ta kontakt med någon av studenterna 
nedan.  
  
Tack för att ni har valt att delta i vårt undersökningen! 
Hälsningar, 
Elrener Törnquist & Kitija Ruksa 
 
Kontaktinformation: 
Elrener Törnquist       Kitija Ruksa 
elrenertornquist@gmail.com      kitija.ruksa@gmail.com  
072 306 91 94        070 356 88 21 
 
Handledare för examensarbete: 
Mats Carlbäck, lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan 
Mats.Carlback@oru.se  
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Bilaga  3  -  Frågeformulär    
  
Service  recovery  beskriver  hur  ett  företag  hanterar  ett  problem  (Levesque  &  McDougall,  2000).  Hotellindustrin  
arbetar  i  stora  grad  med  att  utveckla  interaktionen  mellan  gäst  och  personal  (Lewis  &  McCann,  2004).  Service  
failure  beror  på  hur  allvarlig  problemet  är  och  situation  för  att  kunna  tillämpa  en  lämplig  service  recovery  strategi  
(De  Matos,  Henrique  &  Alberto  Vargas  Rossi,  2007)  
 
Bakgrund   
 

1.   Hur  länge  har  du  jobbat  inom  hotellbranschen?    
2.   Vad  har  du  för  roll  nu  och  hur  länge  har  du  arbetat  inom  rollen?    
3.   Kan  du  berätta  lite  om  hotellet?  Såsom  när  det  grundades,  hur  stort,  vad  är  det  typ  av  hotell,  
4.   Hur  många  fast  respektive  extra  anställda  som  arbetar  inom  service  recovery?  

  
Service  relation:   
 

1.   Anser  ni  att  det  är  viktig  att  skapa  en  relation  med  era  gäster?  I  så  fall  varför?    
2.   Vad  gör  ni  med  alla  klagomål  som  har  tagits  emot?  Har  ni  någon  statistik  eller  data  på  alla  klagomål?    
3.   Har  ni  något  nyckeltal  som  ni  använder  er  av  för  att  mäta  gästnöjdhet?  Så  som  t.ex.  NPS-(Net  

Promotion  Score).    
 
Service  Recovery:   
 

1.   Vad  är  det  vanligaste  sättet  gästerna  framför  sina  klagomål  på  ert  hotell?    
2.   Är  det  många  gäster  som  för  fram  sitt  klagomål  efteråt  dem  har  lämnat  hotellet?    
3.   Har  ni  något  klagomål  som  uppstår  oftare  än  andra?    
4.   Händer  det  att  gästerna  som  har  klagat  får  bättre  service  än  gästerna  som  upplever  vistelsen  som  felfri?  

Eftersom  fokusen  ligger  på  gästerna  med  problem?  
 
Klagomålshantering  /  Strategier  &  Rutiner 
 

1.   Har  ni  några  strategier  eller  rutiner  för  att  handskas  med  klagomål?    
2.   Hur  ser  ni  till  att  alla  klagomål  hanteras  enligt  hotellets  standard  och  kvalité?  
3.   Vad  är  eran  vanligaste  åtgärd/  kompensation?  (ex.  be  om  ursäkt,  försöka  åtgärda  problemet  eller  

kompensation)  
4.   Vem  har  ansvar  över  alla  klagomål  och  problem  på  hotellet?    
5.   Har  personalen  fått  någon  utbildning  eller  instruktion  om  hur  ett  klagomål  ska  hanteras?  
6.   Har  dina  personal  någon  frihet  för  att  lösa  problemet?  iså  fall  till  hur  stor  del?  (Ex.  Om  åtgärd  handlar  

om  kompensation  får  en  chef  tar  över  eller  har  front  office  agenten  även  möjlighet  att  kompensera?)    
7.   Hur  vet  ni  om  era  gäster  är  nöjda?  Har  ni  någon  uppföljning  och  ja  görs  det  via  telefon,  mail  eller  face  to  

face?  
8.   Har  ni  någon  uppföljning  på  dem  gäster  som  har  varit  missnöjda  eller  dem  som  klagade,  vad  är  det  dem  

tyckte  om  kompensationen  och  hur  dem  tyckte  att  allting  löste  sig?    
9.   Vad  tror  du  konsekvenserna  kan  vara  om  hotellet  inte  lyckats  med  service  recovery?    

 
Avslutning 
 

1.   Hur  lär  ni  er  av  eran  misstag?  Har  ni  några  mål  för  framtiden  eller  önskemål  på  förbättringar?  
2.   Har  ni  något  ni  vill  tillägga  eller  undrar  över  
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Bilaga  4.  
Analys,  från  kondenserade  meningsenheter  till  teman  

  
Intervjuperson  1:  Sara           

Citat   Kondenserade  
meningsenheter  

Koder   Tema  

Rad 24. ”Så ja absolut, och har 
man förmånen att jobba med 
gästerna från fredag till söndag så 
får man relation till dem, och det 
blir mycket trevligare för en själv 
och för gästen.” 

Underlättar arbetet och 
miljön för både gäst och 
personal med service 
relation. 

Relation skapar 
bättre service 

Servicerelation   

Rad 30. ” Det handlar lite om vad 
det är för klagomål, vissa saker 
kan man försöka att lösa direkt 
bara gästen säger till…” 

Att försöka lösa dem 
flesta klagomål direkt. 

Snabb lösning  Effektivitet 

Rad 31. ” Sedan så jobbar vi med 
gästenkäter, så när gästen checkar 
ut så får dem ett mejl med frågor 
gällande service…” 

Mäter service nöjdhet 
med hjälp av kundenkät. 

Kundenkät Nyckeltal 

45. ” Det är väl det att dem säger 
till det i receptionen. Fast oftast 
blir det så att dem säger det när 
dem checkar ut, vilket man kan 
tycka är synd. Om dem hade sagt 
det tidigare så hade vi kunnat 
göra något åt det redans samma 
dag. Alternativt att dem fyller in 
det i gästenkäter.” 

Gästerna framför sina 
klagomål främst i 
receptionen. 

Direkt kontakt Kommunikation 
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Rad 69. ” Ja det är så, man kan ju 
försöka att kompensera dem lite 
med något extra som dem har inte 
förväntat sig.” 

När klagomål uppstår så 
försöka hotellet använda 
kompensation att åtgärda 
situationen 

Kompensation Service recovery 
Klagomålshanterin
g 

Rad 81. ”Men det finns ingen 
självklar rutin för det för att alla 
klagomål är ganska individuellt så 
det är svårt att säga när man 
klagar på det här så får man 500 
kr rabatt?” 

När tydliga rutiner saknar 
så får man utgår utifrån 
känsla och på vilket sätt 
de klagar. 

Agera utifrån 
känsla  

Rutiner 

Rad 86, ”Ja precis, man får gå lite 
på magkänsla så att man tror vad 
är det gästen skulle vilja ha, eller 
så ställer man helt enkelt frågan 
vad är det du önskar att ha eller 
att vi ska göra för att du ska bli 
nöjd.” 

Att personalen läser av 
situationen och går på 
känsla. 

Läsa av situation Klagomålshanterin
g/ Rutiner 

Rad 107 ” Det blir väl egentligen 
alla avdelningschefer, det beror 
på vilken avdelningen klagomålet 
har varit på. 

Avdelningschefer arbetar 
med klagomålet som har 
kommit in på deras 
avdelning. 

Ansvarsområden Klagomålshanteri
ng / Rutiner 

Rad 115 ” Ingen utbildning, det har 
dem inte, det är svårt med 
instruktioner också man får gå lite 
på magkänsla och är det så att 
osäker så får man ringa någon 
kollega och då försöker man 
tillsammans komma fram till ett 
förslag. Eller att man får be att jag 
återkommer och att jag kontaktar 
dem sedan. ” 

  

Det är fortfarande 
magkänslan som styr 
klagomålshanteringen. Är 
personalen osäker så får 
de diskutera med andra 
kollegor eller återkoppla 
till receptionschef. 

Magkänsla som 
styr ageranden 

Klagomålshanteri
ng / Rutiner 
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Rad 133 ” De har frihet att lösa 
problemet, absolut…” 

Frihet att lösa problemet Arbetssätt  Klagomålshanteri
ng / Rutiner 

Rad 148 ”Däremot så kan man 
även i gästenkäter fylla in att dem 
önskar att vi ska kontakta dem så 
då ringer vi upp dem.” 

Återkoppla endast om 
gästen har valt att bli 
kontaktad 

Återkopplas endast 
vid förfrågan 

Rutiner 

Rad 172 “Så bristerna jobbar vi 
med och det kan vara enkla saker 
såsom att byta tygen på fåtölj, be 
personalen att vara glada och le, 
det kommer man väldigt långt 
med, jag tycker att vi egentligen 
är ganska bra på att ta tag i dem 
sakerna som har inte varit bra.”   

Med hjälp av 
kundenkäten har hotellet 
kunna förbättra sig inom 
olika aspekter såsom 
personalens beteende.  

Krav på personal  Personal 

Rad 190 ” Men tidigare hade vi 
inte dem här gästenkäter så då 
hade vi egentligen ingen aning 
när gästerna hade åkt vad är det 
som tyckte så det är verkligen ett 
effektivt verktyg.” 

Kundenkäten har 
förbättrat service 
recovery och rutinen för 
hotellet  

Kundenkät  Klagomålshanterin
g 

  
  
   
Intervjuperson  2:  Peder                 

Citat   Kondenserade  
meningsenheter  

Koder   Tema  

Rad 51 ”…vi delar mycket bilder 
som våra gäster har lagt upp så att 
de ser och känner att vi ser dem 
och ser vad de gör och då bildas 
det en viss relation på ett sätt.” 

Vill att gästerna förstår att 
hotellet ser dem. 

Uppmärksamhet 
skapar relation 

Servicerelation 



4  
  

Rad 59 ”…vi har en 
gästundersökning verktyg som 
kallas för Medalia.” 

Gästundersökning som 
heter Medalia 

Kundenkät Nyckeltal 

Rad 60  ”… men inte så att vi 
specifikt skriver ner varje 
klagomål för varje rum, det är 
någonting som vi kanske borde 
göra men gör inte än.” 

Inga tydliga rutiner för 
datainsamling men 
möjlighet finns 

Datainsamling 
saknas 

Rutiner 
Servicerelation 

Rad 73 ” Vi har NPS i Medalia, 
och det är ju vårt huvudverktyg…” 

Går att läsa NPS i Medalia NPS Nyckeltal 

Rad 74 ”… kollar vi väldigt 
mycket Trip Advisor, booking och 
expedia kollar på delas snitt 
oc2kså.” 

Läsa nyckeltal även hos 
tripadvisor, booking och 
expedia 

OTA kanaler Nyckeltal 

Rad 81 ” Det vanligaste är det att 
dem går fram till receptionen.” 

Klagomålsätt framförs 
vanligast direkt till 
receptionen 

Direkt kontakt Kommunikation 

Rad 97 ”…så svarar vi på alla 
kommentarer, om är det ett 
klagomål så lämnar vi en 
mejladress så de kan kontakta oss, 
så vi kan inte kontakta dem om det 
är inte så att vi känner igen 
klagomålet…” 

Gör en uppföljning Försöker lösa 
problemet 

Klagomålshanterin
g 

Rad 113 ” Där har vi alltid 
kontaktuppgifter, det går inte att 
vara anonym där. Då svarar jag på 
alla och kanske erbjuder någon 
form av kompensation erbjuder en 
uppgradering vid nästa vistelse, så 
dem tar jag alltid personlig kontakt 
med dem.” 

Medalia kan inte gästerna 
vara anonyma vilket 
underlättar för uppföljning 

Lösa problemet Service recovery 
Klagomålshanterin
g 
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Rad 131 ”… har tidigare klagat så 
skriver vi en notis i systemet om 
det och man kanske vippar den 
eller ställer upp ett fruktfat eller 
choklad…” 

Missnöjda gäster från 
tidigare vistelse får lite 
uppmärksamhet vid nästa 
tillfälle. 

Service recovery 
paradox kan uppstå 
beroende på 
tillfälle 

Service recovery 
Rutiner 

Rad 150 ” Här är det inte liksom 
uttalat på samma sätt. Men ofta så 
löser receptionister det ändå och 
om gästen känner sig inte nöjd 
ändå då kan man säga min chef 
kan ta kontakt med dig. Men vi har 
faktiskt ingen skriftlig rutin.” 
  

Ingen uttalat eller skriftliga 
rutiner om 
klagomålshantering 

Inga rutiner Rutiner 

Rad 158 ” Men det här med att be 
om ursäkt som du säger ska ju 
komma först. Men det är oftast 
som det går till att man pratar med 
gäster och frågar men vad tycker 
du? Vad är det du vill att jag ska 
göra för dig för att du ska vara 
nöjd? Det handlar om att lyssna på 
gästen och se vad dem behöver 
och vill ha.” 

Be alltid om ursäkt sedan 
frågar man vad gästen vill 
och lyssnar på gästen. 

Be om ursäkt och 
sedan åtgärda 
problemet 

Klagomålshanterin
g 

Rad 162 ”… är man helt ny i en 
reception så kanske inte riktigt vet 
och det är det hade varit super om 
vi hade rutin, det tar jag med mig. 
” 

Rutin saknas men det hade 
kunnat underlätta för nya 
medarbetare 

Införa rutiner Rutiner 

Rad 215 ” Det finns ingen fast 
gräns hur mycket dem får 
kompensera utan man får gå som 
du säger på magkänsla…” 

Ingen direkt gräns för 
rimlig kompensation och 
det verktyg som används är 
magkänsla 

Verktyg magkänsla Klagomålshanterin
g 
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Rad 284 ” Vi lär oss hela tiden, får 
vi ett klagomål i stor form, så 
pratar vi en mötesform om vad är 
det vi kan göra för att förbättra och 
fixa till.” 

Hotellet lär sig från sina 
klagomål och utvecklas 

Utvecklingspotenti
al 

Rutiner & Strategi 

  
 
    

Respondent: Maria	         

Citat	   Kondenserade 

meningsenheter	  
Koder	   Tema	  

”Relationer är viktigt för 
affärerna och återkommande 
gäster” 
  

Viktig att skapa relation 
eftersom är det just inom 
hotellbranschen man 
arbetar med service relation 

Skapa en relation 
för att kunna 
driva en 
verksamhet 

Service relation 

”…i varje klagomål kan det 
finnas en möjlighet till ny affär 
om man kan vända gästen på ett 
bra sätt så att gästen känner sig 
lyssnad på och att han ser att vi 
tar det på allvar så vet han att vi 
är ett bra företag och väljer oss 
igen.” 
  

Genom att vända på 
situationen finns det en 
möjlighet till 
återkommande köp. 

Strategisk 
tänkande och 
även långsiktigt. 

Service recovery 

”Vi sparar alla klagomål vi får i 
en pärm och vi har egen 
gästenkät som skickas ut till alla 
gäster ca 250 svar i månaden). 
Där har vi statistik som vi jobbar 
efter och bygger våra 
avdelningsmål runt för att bli 
bättre.” 
  

Hotellet sparar alla 
klagomål för att kunna 
arbetar med dessa 
förbättringar och ser till att 
varje avdelning utvecklas. 

Tydliga rutiner 
som inkluderar 
avdelningschefer 
på hotellet. 

Rutiner 
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” Vi mäter allt vi kan och vi 
svarar på alla som har haft en 
kommentar.” 

  
  

Arbetar med att försöka 
mäta alla aspekter inom 
verksamheten. De har även 
ett program som mäter 
processen. 

För att få en 
bättre bild så 
tillämpar dem 
nyckeltal. NPS 
och Guest 
satisfaction index 
och Guest 
experience index. 

Nyckeltal 

”… så en icke nöjd gäst ska man 
göra nöjd så fort det går. Då 
pratar gästen endast något 
positivt istället.” 
  

Att försöka vända på 
situationen så fort som 
möjligt för att förhindra 
negativt WOM. 

Snabba lösningar Service Recovery 
Klagomålshanteri
ng 

”…vi håller god kontakt med 
varandra” 

Klagomålsansvariga har 
god kontakt med varandra. 

Kommunikation 
är viktig när man 
arbetar med 
klagomål. 

Kommunikation 
Rutin 

”…Personalen som har hanterat 
klagomål vet till slut var gränsen 
går. Personalen ska aldrig får 
skäll om de har kompenserat 
”fel” utan vi tycker att det är bra 
att de har försökt. Dem flesta 
brukar känna sig trygga efter de 
har varit här ett tag.” 

  
  

Personalen ska få frihet att 
lösa problemet och det är 
genom att få hantera 
liknande problem några 
gånger som personalen vet 
vad som ska göras. 

Att få arbetar 
med klagomål 
några gånger för 
att få en känsla 
om hur det ska 
hanteras. 

Rutin 
Klagomålshanteri
ng 
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” Det kan få stora konsekvenser i 
sociala medier, bokningskanaler, 
kollegor…Vilket leder till att vi 
förlorar nya gäster. Dåligt rykte 
gör massor som man inte kan 
påverka.” 
  

Att inte kan påverka dåligt 
rykte på internet. 

Dåligt rykte på 
sociala media 

Konsekvenser 

”genom att inte göra om 
misstagen och istället med hjälp 
av möte som man diskuterar 
fram till en lösning. Önskemål är 
att man hade mera tid för att ta 
hand om varje gäst.” 

Tidsbrist och högt tryck gör 
att personalen känner att de 
inte hinner med allting. 

Högt tryckt hos 
receptionsavdelni
ngen 

Tidsbrist 
Klagomålshanteri
ng 

    
  
  
Intervjuperson  4:  Jonna                 

Citat	   Kondenserade 

meningsenheter	  
Koder	   Tema	  

Rad 89 ” Gästerna är anledningen 
vi är här så dem är dem viktigaste. 
I vår organisation service är en 
jättestor del av produkten, då vi 
ligger inte mest centralt eller har 
dem nyaste rummen så service är 
någonting vi verkligen säljer.” 

Gästerna är anledningen till 
att hotellet finns. Hotellet 
kompenserar att de inte har 
det senaste rum med service. 

Att satsa på att 
skapa relationer 
med sina gäster. 

Service relation 
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Rad 97 ”… har vi en tjänst som 
heter gäst relation manager, och 
denne person jobbar just med gäst 
frågor. Så ja det är jätteviktigt, vi 
försöker sälja inte bara ett 
hotellrum men också en 
upplevelse…” 

En gäst relation assistent 
arbetar endast med gäst 
frågor. Eftersom hotellet 
anser att de vill sälja 
upplevelse och inte endast ett 
hotellrum. 

Har någon 
ansvarig som 
endast arbetar med 
gäst frågor och 
upplevelser. 

Upplevelser/ 
Gästansvarig 

Rad 103 ” Vi använder oss av ett 
företag som mäter gästens nöjdhet 
och lojalitet. De skickar ut enkäter 
till gästerna som har checkat. 
Svaren varierar men vi får ca 3-5 
svar per dag. Och i enkäten kan 
gästerna välja att svara på tre sätt 
overall, per avdelning eller en 
fritext.” 

De använder sig av ett 
externt företag som skickar 
ut gästenkäter till hotellets 
gästers. 
  
De får cirka 3–5 svar per 
dag. 

Outsourca 
gästenkät 
insamling med ett 
företag. 

Gästenkät 

Rad 107 ”…statistiken sparas då 
och den kan vi se hur långt tillbaka 
som helst, vi kan till och med söka 
på sökord eller drar rapporter…” 

Data sparas i systemet och 
kan kommas åt så långt 
tillbaka om så önskas. Finns 
även sökords funktion. 

System med alla 
datainsamlingar 
om hotellets 
gäster. 

Servicerelation 

Rad 114 ”Systemet kan även 
användas via app som sparar alla 
recensioner vi får både från vår 
enkät men också från Tripadvisor, 
Facebook och andra sociala 
medier. Det som är så piffigt är att 
i den här app:en kan vi se när och 
var gästen bodde på. Vår gäst 
relation manager arbetar med alla 
dessa recensioner, hen svarar på 
alla recensioner och kollar igenom 
det gästerna har skrivit om 
hotellet.” 

Systemet som hotellet 
använder inte endast samlar 
inte gästenkäter. Den gör 
även en sammanställning 
över alla recensioner på 
andra sociala medier sida. 
Hotellet kan då gå in på 
appen och får en notis över 
allting som kan kopplas till 
hotellet. 

En 
sammanställning 
av alla recensioner 
på sociala medier. 

Rutiner 
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Rad 123 ” Men det som är speciellt 
för oss är att vi mäter gästnöjdhet i 
procent från dem gäster som har 
varit helt nöjda. Alltså gästerna har 
möjlighet att ge oss betygsskala 
från 1–10 och när de ger oss 9 eller 
10 då är dem helt nöjda och det är 
endast från betyget 9: or och 10: or 
som gästnöjdhet mäts. Vi kommer 
alltid att ha 1: or och 2: or, något 
som har gjort att dem super 
missnöjda. Men det jag tycker är 
viktigt är att vi i receptionen 
jobbar med att få dem som ger oss 
7–8 vända dessa till nior och tior.” 

Betyg som är under 9 på en 
skala av 1 till 10 mäts inte i 
gästnöjdhet. Det är endast 
betyget 9 och 10 som 
sammanställs. 
  
Receptionen arbetar därmed 
aktiv med att försöka 
omvandla gästerna som är en 
7: a eller 8: a till 9:or och 
10:or. 
  
  

Arbetar aktivt med 
att vända på 
situationen. 

Service recovery/ 
Personal 

Rad 130 ” Och eftersom vi tillhör 
en kedja så finns det möjlighet att 
kontakta andra hotell och kolla hur 
det går för dem, i fall det går 
likadant eller om det går bättre i så 
fall vad är det dem gör osv. Så det 
finns många andra som man kan 
jämföra sig med men också få 
hjälp av för att bli bättre.” 
  

Ta hjälp av hotell inom 
samma kedja för att diskutera 
lösningar och jämföra om 
resultat. Hotellet är inte 
ensamt utan kan jobba internt 
för att utvecklas. 

Kommunikation 
intern för att 
diskutera och 
jämföra nyckeltal. 

Strategier 
Service recovery 
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Rad 141 ”Det tycker jag också har 
tyvärr lite med nationaliteter att 
göra. Internationella gäster är 
jätteduktiga på att berätta vad som 
är fel och ringer ofta ner till 
receptionen så snabbt de kommer 
till rummet.” 

Alla gäster är olika vissa 
säger gärna till när något är 
fel medan andra inte. Viktig 
som hotell att kunna lära 
känna dessa typer av gäster. 

Gäster som gärna 
klagar. 

Konsekvenser 

Rad 148 ” Svenska gäster är inte så 
duktiga på att säga till på en gång, 
dem ofta brukar säga till vid 
utcheckning, då frågar man om 
allting har varit bra med din 
vistelse och då kan dem säga 
nej…” 

Något hotell har märkt är att 
beroende på nationalitet kan 
påverka deras sätt att klaga. 

Gäster som inte 
gilla att klaga. 

Konsekvenser 

Rad 156 ” Sedan så har vi på 
receptionen någonting som kallas 
för artighets samtal, och det 
innebär att när gästen har checkat 
in och efter cirka en kvart ringer vi 
upp gästen och frågar om allting är 
bra…” 

Att dubbelkolla med gästen 
att allt är som det ska vara. 
Så att det inte uppstår 
missförstånd. 

Artighets Samtal 
för att förhindra 
missförstånd. 

Rutiner 
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Rad 200 ”…beroende på vad är det 
du har klagat på. Eller servicen blir 
nog inte bättre men man kanske 
kan få en uppgradering eller 
någonting sådant.  Vi har haft 
gäster där det har verkligen gått 
snett som vi har då bjudit tillbaka 
och då har vi extra koll på dem, 
housekeeping vet att dem kommer, 
frukosten kanske redan fixar ett 
eget bord till dem, jag och en av 
mina kollegor går upp och kollar 
deras rum så att allting är bra.” 

Servicen är fortfarande 
detsamma för både 
missnöjda och nöjda gäster. 
Men hotellet har gett sina 
missnöjda gäster någon sort 
av kompensation. 
  
Hotellet bjuder även tillbaka 
missnöjda gäster för att 
vända på situationen. 

Kompensation och 
service recovery. 

Klagomålshanteri
ng 
  

Rad 221 ” Vi har väldigt mycket 
kurser som man måste gå på ... och 
sedan finns det också en 
klassrumsträning 90 dagar efter att 
man är fastanställs ska man gå den 
och går på utbildning varje månad 
eller varannan beroende på hur 
många nya personer det anställs. 
Det är jag och HR som håller i den 
och den är ca 3-3,5 timmar lång. 
Det handlar bland annat om 
service recovery och rutiner som 
ska följas. Vi använder oss av en 
modell som heter HEART. 
Modellen handlar om hur anställda 
ska ta emot gästklagomål. Hear, 
Empathy, Apologise, React eller 
Respond och Thank. 

Hotellet har utbildningar som 
anställda måste gå på för att 
kunna utbildar sig om bland 
annat service recovery och 
gästhantering som är enligt 
hotellets standard. 
  
HEART modellen är bland 
annat det hotellet använder 
sig av. 

Utbildningar och 
rutiner för att 
försäkra anställda 
arbetar enligt 
hotellets standard. 

Utbildningar/ 
Rutiner 
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Rad 229 ” Även om jag själv 
tycker inte att det är en big deal 
men gästen kanske inte känner så. 
Man ber om ursäkt, man fixar 
problemet och sedan tackar man 
att dem har klagat. Sen börjar man 
kolla om man behöver någon typ 
av kompensation, att man 
verkligen gå igenom det här för att 
vi inte vill att det ska vara så att. 
  
Det har gjorts en undersökning 
inom kedjan där det deltog ca 16 
000 gäster och ca 80% svarade vad 
de tycker är: show me you care.” 

Att förstå gästen och tänka ur 
gästernas perspektiv. Be om 
ursäkt, tacka för att de har 
klagat. Lösa problemet i 
form av kompensation för att 
arbeta mot missnöjdhet. 
  
Enligt studier har det visat att 
gästerna anser det som är 
viktigast för dem är att 
hotellet visar att de bryr sig. 

Visar för gästen 
att hotellet bryr sig 
och arbetar med 
att försöka lösa 
gästernas problem. 

Klagomålshanteri
ng 

Rad 234 ” Sedan så har vi ett 
papper när man går igenom det här 
träningen där det står, we trust 
your judgement. Vi kanske 
kommer att fråga varför du gjorde 
som du gjorde, men vi kommer 
alltid att backa upp dig inom 
teamet” 

Anställda på hotellet får stöd 
från sina chefer och team. 
  

Att få stöd för sina 
handlingar. 

Personal 

Rad 247 ” Det finns väldigt 
mycket saker som måste göras som 
kedjan sätter krav på, det är både 
positivt och negativt, men det 
positiva är att vi har så mycket 
kurser som vi kan gå, att vi har 
många checklistor så om vi ska 
lära upp en ny person i receptionen 
så kan vi visa dem dag ett ska du 
gå denna kurs och gå igenom dem 
här saker. Så det underlättar för att 
det finns på papper men då blir det 
också att vi verkligen måste följa 
dem.” 

Tydliga rutiner för 
nyanställda inom Frontline. 
Vilket underlättar under 
upplärning veckan. 

Rutiner finns för 
att underlätta för 
både chefer och 
anställda. 

Rutiner 
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Rad 254 ” Sedan så finns det en 
avdelning på centralbokningen där 
gästen kan vända sig till om dem 
är inte nöjda med det hur vi på 
hotellet löste situationen, så kan 
dem gå över huvudet på oss och 
rabatterar och då får vi en faktura 
på slutet av månaden.” 

Kedjan har en centralbokning 
som gästerna kan vända till 
om de inte är nöjda med 
hotellets lösning. 

Ytterligare ett 
annat sätt som 
gästerna kan 
vända sig till. 

Klagomålshanteri
ng 

Rad 259 ”Och det är också där 
som vår gäst relation manager kan 
ta hjälp av ifall hen behöver bolla 
idéer fram och tillbaka angående 
en kompensation eller något 
annat.” 
  

Centralbokning kan även 
vara där Gäst relations 
manager kan vända sig till 
för att få hjälp 

Internt arbete och 
stöd 

Kommunikation 

  
  


