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Sammanfattning 

Titel       Det är lättare att hantera en stammis!  

Författare       Joakim Melin, Johan Stjernström och Firaz Srour 

Handledare       Jörgen Eksell och Veronica Åberg 

Nyckelord HRM, Klagomålshantering, Frontpersonal, Handlingsfrihet, 

Intern kommunikation. Emotional labour, Motivation. 

Problem  Efter att genomgående läst Service Management litteratur om 

klagomålshantering menar vi att litteraturen saknar diskussioner 

om interaktionen mellan frontpersonalen och gästen, det vill 

säga hur personalen ska bemöta gästens klagomål och missnöje 

på ett serviceinriktat sätt. 

Syfte   Studiens syfte är att ur ett HRM perspektiv undersöka hur 

frontpersonalen upplever klagomålshantering. 

Frågeställningar – Vilka förutsättningar är viktiga för att frontpersonalen ska 

kunna hantera kundens klagomål? 

  – Vad upplever frontpersonalen som viktigt under 

klagomålshantering? 

– Vilka svårigheter upplever frontpersonalen med att hantera 

klagomål? 

Metod  Vårt empiriska material utgörs av sex intervjuer med 

receptionister samt tre intervjuer med individer i ledarpositioner 

på hotell i Helsingborg. Empirin tillsammans med utvald teori 

kring ledning och klagomålshantering har sedan använts för att 

besvara studiens frågeställningar.  

Slutsatser  Ur ett HRM perspektiv är handlingsfrihet en viktig förutsättning 

för hur personal upplever klagomål. Personalens upplevelse 

grundar sig också i relationen till kunden, deras erfarenhet och 

genom stödet de får av ledningen.   



 
 

Abstract 

Level One Year Master Thesis in Service Management 

Title It’s easier to handle frequent customers!  

Authors Joakim Melin, Johan Stjernström and Firaz Srour 

Supervisors Jörgen Eksell and Veronica Åberg 

Key words HRM, Service Recovery, Front-line personnel, Empowerment, Internal 

communication. Emotional labour, Motivation. 

Problem  After thorough reading of Service Management literature on customer 

complaints, we believe that the literature lacks the discussion of the 

interaction between front-line staff and guests, that is, how staff should 

respond to guests' complaints and discontentment in a service-oriented 

manner. 

 Purpose  The Purpose of the thesis is to investigate how front-line personnel 

experience complaints from a HRM perspective. 

 Questions What prerequisites are important for front-line personell in handling 

customer complaints? 

What do front-line personnel consider important in handling 
complaints? 

What difficulties do front-line personnel experience while handling 
customer complaints? 

Methodology   Our empirical material consists of six interviews with receptionists and 

three interviews with individuals in leadership positions at hotels in 

Helsingborg. Together with selected theory about leadership and 

customer complaints have hence been used to answer the study’s 

questions. 

Conclusions From an HRM perspective, empowerment is an important prerequisite 

for how personnel experience complaints. Their experience is also 

based on the relationship with the customer as well as their work 

experience and the support they receive from management. 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har möjliggjort studiens resultat. Vi vill tacka alla våra 

respondenter, chefer såsom receptionister på Scandic Horisont, Scandic Helsingborg Nord, 

Hotell Kärnan, Comfort Hotel Nouveau, Hotell Linnéa, Clarion Grand Hotel och Best 

Western Hotel Duxiana. De tog sin tid för att bidra med intressanta synpunkter och essentiellt 

underlag för studien. Framförallt vill vi tacka Jörgen Eksell och Veronica Åberg för deras 

insats genom konstruktiv och betydelsefull feedback som haft stort inflytande på studiens 

utformning.   
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1 

DEL I – INLEDNING 
 

I studiens inledning introduceras ämnet. Studiens syfte presenteras tillsammans med tre 

frågeställningar. Därefter behandlas avgränsningar och centrala begrepp. Slutligen beskrivs 

dispositionen över uppsatsen. 

 
1.1 Frontpersonalens betydelse i klagomålshantering 
Tjänster är komplicerade fenomen och har olika betydelser beroende på erbjudandets 

sammanhang. De medför oftast en interaktion av någon form mellan kund och 

serviceleverantören där ett flertal mindre möten med kunden skapar tjänstens helhet 

(Grönroos, 2007: s 51-52). Det skapar, till skillnad från varor, ”en direkt relation mellan 

företag och kund” (Eksell, 2005: s 14). På grund av tjänsternas natur att vara en serie 

subjektivt uppfattade aktiviteter som produceras och konsumeras samtidigt skapar det 

svårigheter att kontrollera kvaliteten vilket leder till att servicefel kan uppstå. Det är därmed 

också svårt att upprätthålla en konsekvent standard på tjänster vilket är ett problem inom 

Service Management (Grönroos, 2007: s 53-55). 

På grund av att servicemötet handlar om mänskliga interaktioner och personliga uppfattningar 

skapas utrymme för kritiska händelser. En kritisk händelse kan vara en tillfredsställande eller 

otillfredsställande interaktion mellan personal och kund (Eksell, 2005: s 20-21). Personalens 

agerande är av avgörande betydelse när ett tjänsteföretag ska hantera en kritisk händelse, då 

forskning visar att 65 % av ett tjänsteföretags klagomål hamnar hos just frontpersonalen (Tax 

& Brown, 1998: s 81). Bland annat har Human Resource Management en påverkan på hur 

personalen agerar under servicemötet. Enligt detta perspektiv ska ledningen förse personalen 

med förutsättningarna för att effektivt kunna bemöta kunder och utnyttja deras kompetens för 

att fullfölja företagets strategi (Korzcynski, 2002: s 117).   

Klagomålshanteringen inom tjänsteföretag kan ses som en process där företaget ställs inför 

dess verkliga eldprov där utfallet blir resultatet av personalens och kundens samspel 

(Grönroos, 2002: s 128). Essensen av servicemötet kan beskrivas som ett ”sanningens 

ögonblick” vilket är ett tillfälle där företaget har möjlighet att visa kunden vilken kvalité 

tjänsten har. Om tjänstekvaliteten brister måste företaget skapa nya ”sanningens ögonblick” 

genom exempelvis klagomålshantering för att åtgärda problemen (Grönroos, 2002: s 85).  
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Vi anser därför att det är viktigt att veta hur frontpersonal inom tjänsteföretag upplever 

klagomålshantering och vilka förutsättningar de tilldelas av företaget för att kunna hantera 

och bemöta en missnöjd kund.    

 

1.2 Problembeskrivning  
Servicefel är omöjliga att undvika. Även om tjänsteföretag har som mål att förebygga misstag 

och hålla hög tjänstekvalité kan det förekomma misstag och fel under servicemötet. Detta då 

interaktionen består av både personal och gäst, där båda är benägna att agera på oförutsägbara 

sätt vilket kan leda till att tjänstekvaliteten kan minska och missnöje kan skapas (Hart m.fl., 

1990: s 148).   

Teoribildningen om klagomålshantering har introducerats för att hjälpa företag att på ett 

serviceinriktat sätt bemöta klagomål och missnöje från kunden. Genom en lyckad 

klagomålshantering kan kundrelationer stärkas, kunder behållas samt generera långsiktig 

lönsamhet för verksamheten. Uppkommer ett fel i en tjänsteprocess kan tjänsteföretaget på 

nytt skapa ”sanningens ögonblick” och då få en ny chans att rätta till misstaget. Forskning 

visar på att om felen hanteras på ett korrekt och positivt sätt kan situationen leda till ett 

positivt utfall för gästen, i vissa fall mer positiv än den var innan missnöjet uppstod. Genom 

att hantera klagomål på ett bra sätt kan således kundrelationer stärkas och konkurrensfördelar 

skapas (Grönroos, 2002: s 128-129). Ur ett annat perspektiv blir det också mer lönsamt för ett 

företag att lägga ner resurser på att hantera klagomål då det kostar fem gånger mer att 

attrahera nya kunder än vad det kostar att behålla de gamla (Osborne, 2004: s 5). Ur ett 

medarbetarperspektiv är det också intressant att arbeta med klagomålshantering då processen 

innebär att frontpersonalen tilldelas befogenheter och ansvarsområden, vilket forskning visar 

kan vara motivationshöjande för personalen samtidigt som det kan skapa bättre relationer 

mellan ledning och personal (Chernish, 2001: s 235). Dock ligger stort ansvar på 

frontpersonalen i serviceföretag vilket också gör det viktigt att ha rimliga förväntningar och 

tillge personalen korrekta förutsättningar för att de ska lyckas i sitt arbete (Svingstedt, 2005: s 

40).  

Vi menar att det uppstår en problematik i ett tjänsteföretags klagomålshantering då 

klagomålen framförallt bemöts av frontpersonalen. Både företaget och kunden har 

förväntningar på hur frontpersonalen ska agera och att de ska agera efter respektive 

intentioner. Det ställs således höga krav på frontlinjepersonalens agerande för att tillfredställa 

kund såsom arbetsgivare. Vi påstår också att det finns en problematik kring hur 
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frontpersonalen ska lyckas hantera kunders klagomål och missnöjen för att åtgärderna ska 

skapa en positiv upplevelse för kunden. Vi ser även att det finns begränsat med 

undersökningar kring detta ämne och därför är det intressant att specifikt se på 

frontpersonalens upplevelse av interaktionen med kunden.  

Klagomålsinteraktionen vi valt att beröra som empiriskt material är med frontpersonalen inom 

hotellbranschen. Det intressanta är att fokusera på frontpersonalens perspektiv i arbetet med 

klagomålshantering och bemötande av gästernas missnöjen. Anledningen till valet av ämne 

grundar sig i inspirationskällan Servicemötet (Corvellec & Lindqvist, 2005) där det 

understryks att det finns brist i litteratur gällande svårigheterna att få personalen att bemöta 

gästers klagomål och missnöje på ett serviceinriktat sätt (Svingstedt, 2005: s 43). 

Anledningarna till att vi valt hotellbranschen som vårt empiriska material grundar sig i det 

faktum att det är verksamheter där det kontinuerligt förekommer servicemöten mellan gäst 

och frontpersonal. Dessutom påverkas gästens tjänsteupplevelse till högsta grad av 

frontpersonalens agerande och bemötande, vilket gör att problematiken blir än mer intressant 

att undersöka.  

Av teorin att tolka kan klagomålshanteringens kvalité vara av betydande vikt för en 

organisation. Denna studie vill fokusera på problematiken som kan uppstå under servicemötet 

i interaktionen mellan frontpersonalen och gästen. Vi menar att det är viktigt att 

frontpersonalen kan hantera klagomål och missnöje på ett för gästen positivt sätt då det 

framförallt är med frontpersonalen gästen har sin kontakt.  Efter att genomgående läst Service 

Management litteratur om klagomålshantering menar vi att litteraturen saknar diskussioner 

om interaktionen mellan frontpersonalen och gästen, det vill säga hur personalen ska bemöta 

och hantera gästens klagomål och missnöje. 

Diskussionen kring klagomålshantering i studien kommer dock enbart fokusera på vårt 

utvalda empiriska material men i och med det presenterade resultatet blir studiens 

vetenskapliga bidrag bredare än så och riktar sig till stora delar av servicebranschen. 

 

 



 
4 

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Studiens syfte är att ur ett Human Resource Management perspektiv undersöka hur 

frontpersonalen upplever klagomålshantering. Utifrån detta syfte kommer vi att utgå från 

följande tre frågeställningar: 

 

 Vilka förutsättningar är viktiga för att frontpersonalen ska kunna hantera kundens 

klagomål? 

 

 Vad upplever frontpersonalen som viktigt under klagomålshantering? 

 

 Vilka svårigheter upplever frontpersonalen med att hantera klagomål? 

 

1.4 Studiens avgränsningar 
Studien är avgränsad för att innefatta frontpersonalens perspektiv av klagomålshantering inom 

hotellverksamheter i Helsingborg. Fokus ligger på hur frontpersonalen ställer sig till arbetet 

kring klagomål och missnöjen och hur arbetet bör utföras. Ledningens roll kommer att beröras 

eftersom de har en direkt påverkan på hur frontpersonalen arbetar. Det kommer dock inte vara 

djupgående eftersom vi anser att studien blir för omfattande samtidigt som det inte faller inom 

ramen för studiens syfte. Vi vill också påpeka att studiens syfte inte är att jämföra hotellens 

arbete efter deras storlek, beläggningsgrad och kedjetillhörighet. Det vi presenterar är 

huvudsakliga fenomen som uppkommer i klagomålshanteringen oberoende dessa faktorer. 

 

1.5 Disposition 
I studiens inledande del introduceras ämnet för uppsatsen. Studiens syfte presenteras 

tillsammans med tre frågeställningar. Därefter behandlas avgränsningar samt dispositionen 

över uppsatsen. 

 

Studiens andra del behandlar vårt metodologiska tillvägagångssätt. Här argumenterar vi varför 

vi valt kvalitativa intervjuer som metodval för att införskaffa vårt empiriska material. Vi 

förklarar också i denna del hur våra intervjuer utförts. Delen avslutas med en diskussion kring 

vårt metodologiska tillvägagångssätt. 
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I del tre tar vi upp det teoretiska ramverk vi valt att använda. Vi presenterar olika forskares 

teorier och utvecklar exempelvis begreppen klagomålshantering och handlingsfrihet.  

 

I del fyra presenteras det empiriska material som vi samlat in från vårt fältarbete. Denna del är 

uppdelad i tre olika avsnitt. I varje avsnitt analyseras det empiriska materialet med stöd av det 

teoretiska ramverket. Efter varje avsnitt framförs en avslutning över det som analyserats.  

 

I den avslutande och femte delen drar vi slutsatser från studiens resultat. Slutsatserna ska 

besvara studiens frågeställningar och därmed fullfölja studiens syfte. Sedan framförs en 

diskussion där egna reflektioner framhäver problematiken med studien, dess resultat och 

möjliga lösningar. Vi återkopplar studiens resultat till andra branscher och föreslår vidare 

forskning. 

 
 

DEL II – METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

I denna del kommer vi att presentera hur vi gått till väga med insamling av empiriskt 

material. Vi presenterar vårt val av kvalitativ metod samt förklarar hur våra intervjuer 

utförts. Vi presenterar också vårt val av studieobjekt och avslutar delen med en diskussion 

kring vårt tillvägagångssätt.  

 

2.1 Valet av kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är en forskningsstrategi som lägger mer tonvikt på ord än på 

insamling och analys av data. Det som framförallt kännetecknar den kvalitativa metoden är att 

den har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik samt en kunskapsteoretisk 

och ontologisk ståndpunkt (Bryman, 202: s 249-250).   

 

Den kvalitativa metod som vi ansåg lämpa sig bäst till vår studie och dess frågeställning var 

den kvalitativa intervjun. Detta val grundade sig i att vi ville fånga respondenternas personliga 

känslor, tankar och åsikter kring klagomålshantering. Genom att använda oss av en kvalitativ 

intervju ville vi fånga respondentens upplevelser och erfarenheter då vi ansåg att vi också 
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kunde få information genom respondenternas kroppsspråk och känslor (Bryman, 2002: s 250).  

Den kvalitativa intervjun ger också respondenten möjligheten att mer fritt och öppet svara på 

frågorna, samtidigt som vi kan anpassa våra frågor efter respondentens svar (Bryman, 2002: s 

300).  

2.2 Den kvalitativa Intervjun 
Magnus Öhlander definierar empiri ”som en erfarenhetsbaserad beskrivning av verkligheten” 

(Öhlander, 1999: s 18). Det handlar om att som forskare utifrån exempelvis intervjuer samla 

in information om företeelser i praktiken (Öhlander, 1999: s 18). För att frambringa relevant 

empirisk information för studien har vi valt att under bestämda formella ramar utföra 

intervjuer för att få fram synpunkter, tankar och erfarenheter från respondenter (Fägerborg, 

1999: s 57).  

 

Intervjuguiderna strukturerades efter Steinar Kvales (1997) sju stadier. Dessa stadier 

underlättade arbetet innan och efter intervjuerna för att det skulle skapa en tydlig struktur i 

processen. De sju stadierna delas in i kategorierna före, under och efter intervjun (Kvale. 

1997: s 79). I kategorin ”före” finns stadierna tematisering och planering. Vi har använt syftet 

och frågeställningar för att planera hur intervjuerna ska utföras och vad de ska innehålla. 

Denna kategori är den viktigaste eftersom den har betydelse i utformningen av hela intervjun. 

Kategorin ”under” innefattar intervjuns utförande och det redovisas ytterligare under 

avsnittet; utfallet av intervjuer med respondenter (Kvale, 1997: s 85). 

 

En kvalitativ intervju handlar om att framhäva information hos respondenten som kanske är 

svåröverkommen om rätt frågor inte ställs. Därför har vi utformat en intervjuguide med frågor 

som ska framföra dold information hos respondenten (Kvale, 1997: s 11). För att underlätta 

arbetet var vi två intervjuare vid varje intervjutillfälle där en förde intervjun samtidigt som 

den andra antecknade och hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

  

Alan Bryman presenterar två sätt att utföra en intervju, den strukturerade och den 

ostrukturerade. Den strukturerade intervjuaren utgår från en färdigställd intervjuguide för att 

alla respondenter ska intervjuas under samma förutsättningar. Det underlättar i och med att 

svaren från de olika respondenterna ska jämföras och användas för en rättvisande analys. 

Skillnaden med den ostrukturerade intervjuaren är att den inte följer någon specificerad guide 

utan intervjuaren ställer spontana frågor. Vi valde att tillämpa en kombination av dessa genom 
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en semi-strukturerad intervjuform som innebar att vi följde intervjuguider samtidigt som vi 

lämnade utrymme för att ställa relevanta följdfrågor (Bryman, 2001: s 122-123).  

 

Vi valde att formulera öppna respektive slutna frågor för att få fram olika former av svar från 

respondenterna. Det finns både fördelar och nackdelar med de olika sätten att formulera 

frågorna. Anledningar varför vi valde en del öppna frågor var för att respondenterna utförligt 

kan utveckla ett visst tema med sina egna ord och tankar. Det ger utrymme för ett obegränsat 

svarsalternativ och möjligtvis oförutsägbara svar. Slutna frågor är lättare att bearbeta och 

jämföra mellan respondenterna samtidigt som det kan bekräfta en del förväntningar vi har 

inom ämnet (Bryman, 2001: s 158-161). Svårigheterna och nackdelarna har också varit i 

åtanke under utformningen av intervjuguiderna och kommer att presenteras vidare under vår 

diskussion kring metodologiskt tillvägagångssätt.   

 

Alla intervjuer dokumenterades och spelades in med mikrofon motsvarande en diktafon. Efter 

intervjuerna transkriberades exakt det som hade spelats in och materialet förbereddes för 

analys (jfr. Fägerborg, 1999: s 69). Vi använde oss av ad-hoc metoden vid analysen av 

fältmaterialet. Analysmetoden innebär ett utrymme för författarnas tolkning av vilket material 

som ska analyseras (Kvale, 1997: s 184). Därför kunde materialet granskas och rensas för att 

framföra det som är intressant ur analyssynpunkt.  

 

2.3 Coachande förhållningssätt under intervjuerna 
Vi ville under våra intervjuer skapa en bra relation mellan oss och respondenten för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Vi valde således att använda oss av ett coachande 

förhållningssätt när vi intervjuade respondenterna. Vi studerade boken The Co-active 

Coaching Model. I denna bok som är skriven av Laura Whitworth m.fl. presenteras fem 

punkter en coach ska följa under ett samtal med en klient: Listening, Intuition, 

Forward/Deepen, Self-Management och Curiosity (Whitworth m.fl., 2007: s 7).  

 

Vi ser vissa likheter mellan coachande förhållningssätt och en kvalitativ intervju. Kvale 

skriver att intervjuaren ska vara empatisk, kritisk och styrande under intervjun (Kvale, 1997: s 

138-139). Dessa krav benämner även Whitworth m.fl. då de förklarar att coachen ska lyssna 

noga, inte vara rädd för att vara kritisk och ta ansvar för att styra samtalet (Whitworth m.fl., 

2007: s 10-13). Vi inser att coachning fokuserar på att utveckla och skapa en balans hos 



 
8 

klienten och att detta inte är vårt syfte med intervjuerna. Vi anser dock att ett coachande 

förhållningssätt under en kvalitativ intervju kan hjälpa oss få ut mer utav intervjun.  

 

2.4 Beskrivning av empiriskt studieobjekt  
Vi har valt att använda oss av olika hotell som vårt empiriska material. Hotellen vi använder 

oss av i studien är alla belägna i Helsingborg. Hotellen är specifikt utvalda för att representera 

en bred bild av Helsingborgs hotellverksamheter. Detta genom att vi valt hotell av olika 

storlekar, samt hotell med och utan kedjetillhörighet. Vi har valt sju olika hotell som 

empiriskt material. Dessa hotell har renderat i nio intervjuer med såväl receptionister som 

chefer. Hotellen som representeras i studien är Scandic Horisont (Horisont), Scandic 

Helsingborg Nord (Nord), Hotell Kärnan (Kärnan), Comfort Hotel Nouveau (Nouveau), 

Hotell Linnéa (Linnéa), Clarion Grand Hotel (Grand) och Best Western Hotel Duxiana 

(Duxiana).  

 

2.5 Val av respondenter 
Då studiens syfte är att belysa hur frontpersonalen bemöter och hanterar klagomål blev det 

intressant att intervjua personal som arbetar i receptionen på olika hotell i 

Helsingborgsområdet. Vi ansåg utifrån egna erfarenheter och litteraturen att personer som 

arbetar i receptionen är de som är ansiktet utåt för hotellen och oftast de som tar emot 

klagomål. Vi förde kvalitativa intervjuer med sex stycken receptionister från olika hotell. För 

att det empiriska materialet skulle föra en hög grad av validitet valde vi att föra ett flertal 

kvalitativa intervjuer för att stärka förtroendet för utfallet (jfr. Kvale, 1997: s 213). Vi har 

även valt att föra kvalitativa intervjuer med tre chefer inom hotellbranschen i Helsingborg. 

Detta ansåg vi var lämpligt då vi ville få en bättre bild över vilka förutsättningar 

frontpersonalen får av ledningen.   

 

2.6 Utfallet av Intervjuer med respondenter 
Vid första kontakten med respondenten (på telefon) förklarade vi studiens syfte. Detta gjorde 

vi även i inledningen av intervjun för att respondenten skulle veta vad intervjun skulle belysa. 

Under vår första intervju var alla tre gruppmedlemmar närvarande. Vi hade bestämt i förväg 

att två medlemmar skulle ställa frågor medan den tredje skulle anteckna. Efter intervjun kände 

vi att det endast behövdes två gruppmedlemmar som närvarade på intervjun, detta för att 
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respondenten skulle känna sig minde utsatt. Vi valde att på de resterande intervjuerna endast 

vara två stycken som närvarade, där båda skulle vara intervjuare. Vi ansåg att två intervjuare 

var lämpligt för att på ett bättre sätt fånga upp varje möjlighet till att ställa följdfrågor. 

Följdfrågorna var viktiga då de är till för att kunna fördjupa sig inom ett visst ämne och skapa 

möjligheter till mer detaljerade svar (Bryman, 2001: s 310).  

Under alla intervjutillfällen använde vi oss av en laptop för att spela in intervjuerna. Vi var 

medvetna om att någon respondent kanske inte ville bli inspelad då det kan kännas obekvämt 

och oroande att ens ord kommer att bevaras (jfr. Bryman, 2001: s 311). Ifall detta skulle ske 

var vi beredda på att vara flexibla. Detta innebar att vi fortfarande hade genomfört intervjun 

men då istället fört anteckningar (jfr. Bryman, 2001: s 312). Lyckligtvis verkade ingen av 

respondenterna särskilt oroade över att vi spelade in intervjun och vi tilläts utföra denna 

metod på alla intervjuer. Vi valde att spela in intervjun för att på ett bättre sätt kunna ställa 

följdfrågor och fånga upp allt det som sades, utan behovet och störningen av att föra 

anteckningar (jfr. Bryman, 2001: s 310).  

Vi lyssnade noga på vad respondenten sade, lät dem tala till punkt och gav dem den tiden de 

behövde för att tänka igenom sina svar. Vi försökte vara så tydliga som möjligt med våra 

frågor och inte använda akademiska termer som kan vara svåra för respondenten att förstå (jfr. 

Bryman, 2001: s 306). I slutet på varje intervju avrundade vi diskussionen med att fråga ifall 

respondenten hade några frågor angående studien eller intervjun. Under intervjun valde vi att 

till viss del agera efter Whitworths m.fl. fem punkter. Vi valde framförallt att lita på vår 

intuition under intervjuerna, detta då vi vid tillfällen kunde agera utanför intervjuguiden och 

djupare analysera intressanta detaljer i respondentens svar (jfr. Whitworth m.fl., 2007: s 57-

58). Det var även viktigt under intervjuerna att föra intervjun i den riktning vi ville för att få 

en struktur på samtalet (Whitworth m.fl., 2007: s 71). Detta även om vi stundvis avvek från 

intervjuns riktning för att medvetet behålla en inställning att söka efter djupare mening i 

svaren (Whitworth m.fl., 2007: s 91). 

Vi valde att låta respondenterna själva välja platsen för utförandet av intervjun. Anledningen 

var att vi ville att respondenten skulle välja en miljö som de var vana vid och då känner sig 

mer avslappnade under intervjun. Det blev oftast att respondenten valde att sitta i lobbyn eller 

i restaurangen då dessa platser var närmast receptionsdisken.  
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Vi genomförde en transkribering efter varje genomförd intervju och förberedde den för en 

analys. Transkriberingen är en tidskrävande uppgift och att göra det direkt efter varje intervju 

anser vi underlättade för analysarbetet (jfr. Bryman, 2001: s 311-312).  

 

2.7 Diskussion kring metodologiskt tillvägagångssätt 
På hotellen vi genomförde intervjuer befann sig även annan personal samt gäster. Detta ledde 

till att det fanns många störningsobjekt vilket ledde till att intervjun inte fick det flöde som vi 

hade velat. Exempelvis på Hotell Linnéa var receptionisten tvungen att övervaka receptionen 

samtidigt som intervjun ägde rum, vilket innebar att intervjun avbröts ett antal gånger. Under 

dessa förhållanden blev det viktigt att ha förmågan att återuppta kontakten med respondenten 

och inte förlora fokus under samtalet. Detta i liknelse med begreppet “Self-Management” som 

styrker vikten av att coachen såsom klienten måste vara kapabel att återupptar fokus efter en 

distraktion för att kunna föra samtalet vidare (Whitworth m.fl., 2007: s 113). Trots detta kan 

en del följdfrågor undankommit på grund av störningsmomenten.  

Vi drog fördel av att vi fick tillåtelse till användning av inspelningsmetoder eftersom det 

underlättade i sammanställningen av resultaten. På grund av andra störningsmoment än det vi 

nämnt fanns det problem med att kodifiera en del av inspelningarna eftersom samtalen inte 

alltid var hörbara. Kvaliteten på inspelningen fördärvades på grund av störande aktiviteter 

som exempelvis oljud i bakgrunden.  

Under intervjuerna var vi ibland tvungna att ställa mycket följdfrågor för att förtydliga eller 

utveckla en del av respondenternas svar. Respondenterna kunde ta en del kunskaper och 

personliga erfarenheter för givet vilket innebar att vi behövde agera aktivt för att få 

respondenterna att framföra dessa. Detta berodde dock inte på att vi ställde känsliga frågor 

eller att respondenterna reagerade tillbakadraget.  

2.8 Etik 
Alla respondenter var informerade om syftet med arbetet samt hur upplägget av arbetet skulle 

se ut. För att skydda deras integritet använde vi oss utav ett skriftligt informerat samtycke 

(bilaga 2) där deltagandets villkor förklarades. Detta gjorde vi för att visa att respondenterna 

friviligt deltog i våra intervjuer. Respondenterna fick skriva på ett informationsbrev som 

undertecknandes med signatur. Samtliga respondenter godkände även inspelning av 

intervjuerna samt användningen av deras namn och hotellnamn i studien. 
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2.9 Källkritik 
I studien använder vi oss av akademiska avhandlingar och liknande artiklar som hämtats 

elektroniskt. Vi har under studiens gång använt information baserat till största del på källornas 

trovärdighet samt deras förutsättningar och egenskaper. Dessa elektroniska källor är hämtade 

ifrån Lunds Universitets referensdatabas (@Elin). Vi anser att dessa medel är trovärdiga 

eftersom dessa är publicerade av Lunds Universitet (jfr. Thurén, 2005: s 19). En huvudregel är 

att ju mer samtida en källa är desto trovärdigare är den (Thurén, 2005: s 30). På grund av detta 

har vi varit mer kritiska mot äldre publicerade källor och på ett bredare plan analyserat deras 

validitet.  

 

 

DEL III – TEORETISK GRUND 
 

Denna del kommer redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Vi börjar med att 

presentera HRM utifrån klagomålshantering samt hur klagomålshantering kan vara lönsamt 

vid en lyckad implementering. Därefter presenteras viktiga begrepp såsom handlingsfrihet, 

intern kommunikation, emotional labour och motivation.  

 

3.1 Klagomålshantering ur ett Human Resource Management perspektiv 
Human Resource Management (HRM) är en fundamental aktivitet i alla organisationer som 

innefattar ledning av arbete och människor i en önskad riktning. Peter Boxall m.fl. presenterar 

ett område inom HRM som behandlar bland annat rekrytering, träning och utveckling, samt 

motivation. Dessa innefattar ekonomiskt dyra processer som i sin tur skapar möjligheter att 

förbättra företagets prestationsförmåga (Boxall m.fl., 2009: s 1-3). Forskarna menar, för att ha 

möjlighet att uppnå företagets mål handlar det om att såväl inkludera de anställdas som 

företagets intressen (Boxall m.fl., 2009: s 6-7). 

Ur ett Service Management perspektiv på HRM förklarar Rosemary Batt att det finns en 

relation mellan personal och ledning som innefattar en strategi där anställda bör ha rätt 

kunskap, kompetens och förmåga att fullfölja strategin. (Batt, 2009:  s 429-430). Batt 

poängterar även vikten av HRM, att styra frontpersonalen i sin roll och kritiserar hur arbetet 

sker i verkligheten (Batt, 2009: s 444). På liknande sätt menar Richard Teare att ledningen bör 
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sätta upp mål inom HRM för att hjälpa frontpersonal att utbilda sig och utvecklas inom arbetet 

(Teare, 2001: s 309) Batt ser dock att frontpersonal ofta fastnar mellan önskemålen ledningen 

ställer och de som kunden ställer, som i sin tur leder till konflikter och stress (Batt, 2009: s 

435). Batt anser även att det måste ske en förändring i hur HRM arbetet utformas eftersom 

dynamiken inom servicebranschen kontinuerligt förändras (Batt, 2009: s 445).  

Jay Kandampully medger att traditionella förhållningssätt till management inte längre 

fungerar för att företag ska överleva på en konkurrenskraftig marknad. Kandampully uttrycker 

istället att utnyttjandet av den mänskliga faktorn är essentiell för serviceföretagens framgång. 

Detta eftersom frontpersonalen erhåller stor vikt i interaktionen med kunder under 

servicemöten. Hanterandet av personal underlättar skapandet av överlägsen servicekvalitet för 

att främja varaktiga konkurrensfördelar. För att denna affärsstrategi ska tillämpas styrker 

Kandampully vikten av att fokusera på bland annat handlingsfrihet, klagomålshantering och 

tjänstelojalitet (Kandampully, 1999: s 37 - 38).  

  

3.2 Klagomålshantering ur ett ledningsperspektiv 
Christian Grönroos skriver i sin bok Service Management och Marknadsföring att begreppet 

service recovery (klagomålshantering) myntades för att hjälpa företag att på ett serviceinriktat 

sätt hantera kunders missnöje och klagomål. Begreppet har framförallt blivit intressant för 

olika tjänsteföretag då forskning visat på att klagomålshanteringen har ett stort inflytande på 

kundens uppfattning av företagets ”serviceanda” och kan således vara skillnaden mellan en 

nöjd eller missnöjd kund (Grönroos, 2002: s 128-129).  

Stephen S. Tax och Stephen W. Brown presenterar olika steg ett företag bör vidta när de ska 

arbeta med klagomålshantering. De menar att ett företags första steg är att identifiera 

klagomålen, där frontpersonalen får en viktig roll. Det andra steget är att hantera klagomålen. 

Detta handlar om att bland annat kompensera och hantera den missnöjda gästen på ett rättvist 

sätt. Detta steg innebär också att träna och utbilda personalen i hur de ska hantera klagomål. 

Det tredje och fjärde steget handlar om att företaget ska dokumentera och analysera servicefel 

som inträffat samt hur detta kan skapa lönsamhet (Tax & Brown, 1998: s 76-ff).  

Inom Service Management finns två dominerande synsätt på klagomålshantering. Det ena 

synsättet grundar sig i att misstag och klagomål alltid kommer vara en del av 

serviceföretagens arbete och inte går att eliminera helt (Hart m.fl., 1990: s 148). Även de 
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bästa serviceföretagen kan inte förhindra att servicefel uppkommer, vilket framförallt beror på 

den mänskliga faktorn. Istället för att tänka på vad det kostar att göra kunden nöjd bör fokus 

ligga på värdet av att göra kunden nöjd.  Företag bör därför implementera strategier i deras 

organisation där fokus ska ligga på att utbilda frontpersonalen i hur de ska hantera klagomål 

och missnöje (Hart m.fl., 1990: s 155-156). Frederick F. Reichheld och Earl W. Sasser Jr. 

presenterar ett annat synätt på klagomålshantering och menar tillskillnad från Hart m.fl., att 

det går att eliminera servicefel helt från en organisation och på detta sätt blir en organisation 

fri från klagomål och missnöje. Detta görs framförallt genom att skapa en organisation som 

präglas av en kultur där fokus ligger på att eliminera klagomål (Reichheld & Sasser, 1990: s 

110). 

3.2.1 Klagomålshantering av ekonomiska skäl  
Forskning pekar på att det finns olika ekonomiska skäl för företag att utveckla sin 

klagomålshantering. För det första menar Liz Osborne att det kostar ett företag minst fem 

gånger mer att attrahera nya kunder än att behålla de gamla (Osborne, 2004: s 5). Utöver detta 

menar Grönroos att en lyckad klagomålshantering kan förbättra relationen mellan företaget 

och kunden (Grönroos, 2002: s 128-129). Tax och Brown menar likt Grönroos men diskuterar 

att företagets lönsamhet grundar sig i kundens lojalitet gentemot företaget. Lojaliteten menar 

de i sin tur resulterar från kundens tillfredställelse, vilket forskning visar i högsta grad kan 

härstämma från bra klagomålshantering (Tax & Brown, 1998: s 75). Reichheld och Sasser 

påpekar också vikten av att behålla en kund och menar att ju längre än kund är hos ett företag, 

desto mer lönsam blir kunden (Reichheld & Sasser, 1990: s 107).   

Klagomålshantering bör inte ses som en kostnad utan snarare en investering i kunden menar 

Reichheld och Sasser (1990: s 107). Att se klagomålshantering som en kostnad menar 

Grönroos är det traditionella tillvägagångssättet att hantera klagomål. Detta handlar om att 

uppnå intern kostnadseffektivitet genom att hålla kostnaderna och kompensationerna så låga 

som möjligt. Likt Reichheld och Sasser menar Grönroos att klagomålshantering bör ses som 

en investering där målet istället är att uppnå långsiktig lönsamhet (Grönroos, 2002: s 129).   

I Service Management litteraturen diskuteras också betydelsen av att ett företags frontpersonal 

kan hantera en kunds klagomål och missnöje. Detta är framförallt viktigt då en kunds 

interaktion med företaget ofta sker via frontpersonalen. Att ge personalen verktygen att på ett 

serviceinriktat sätt lösa eventuella problem direkt under interaktionen med kunden motiverar 

både personalen samtidigt som problemet kan lösas snabbt (Tax & Brown, 1998: s 81). 
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Grönroos diskuterar också vikten av att hantera klagomål snabbt och menar att ju längre tid 

det tar för ett klagomål att hanteras desto mer missnöjd blir kunden och desto hårdare drabbas 

företaget (Grönroos, 2002: s 133).  

 

3.3 Handlingsfrihet 
Yvonne Guerrier och Amel Adib uttrycker att ett mer konsultativt och deltagande 

förhållningssätt för HRM är att använda sig av strategier som baseras på empowerment 

(handlingsfrihet). Det är ett sätt för tjänsteföretag att medvetet skapa stolthet för frontpersonal 

i servicemötet med gästerna. De konstaterar även att handlingsfrihet ska ge makt och ansvar 

till personalen för att de ska ha möjlighet att lösa problem utan behov av ledarskap (Guerrier 

& Adib, 2000: s 272).  

Den mest symboliska illustrationen över handlingsfrihet för frontpersonal innebär en 

omvändning av den traditionella organisationspyramiden, där frontpersonalen uppfattas som 

ledare som resten av organisationen bör vända sig till. Symboliken är stundvis kritiserad som 

överdriven men emellertid påvisas det att handlingsfrihet är av stor vikt för att frontpersonal 

ska agera mot kunderna framförallt under kortare tidsramar (Korczynski, 2002: s 121-122). 

Handlingsfrihet handlar om att klargöra för personal att de både har auktoriteten och 

resurserna för att utföra arbetet på rätt sätt samt vara ansvariga för deras handlingar (Chernish, 

2001: s 229). Marek Korczynski argumenterar att det finns två sidor av handlingsfrihet för 

frontpersonal. Den första är att frontpersonalen tillhandahåller en bättre förmåga och mer 

makt för att agera mot kunden. Den andra är att frontpersonalen på ett bättre sätt kan 

kontrollera och styra interaktionen med kunden (Korczynski, 2002: s 136). 

William N. Chernish presenterar viktiga verktyg för en lyckad implementering av 

handlingsfrihet i ett företag. Han menar exempelvis att företaget ska ha klara policys, utbilda 

personalen och ha en tydlig informationsdelning. Handlingsfrihet är menat att tillåta 

frontpersonalen att leverera en högre kvalitet under servicemötet och skapa möjligheter att 

agera snabbt med gästers utmaningar på tillhandahållen service. Handlingsfrihet har även en 

rad organisatoriska fördelar såsom potential för förbättrad stämning på arbetsplatsen, 

motiverade anställda och bättre förhållanden mellan personalen inom hela företaget. Chernish 

presenterar Bowen och Lawlers (1995) syn på handlingsfrihet då de uttrycker vikten av 

handlingsfrihet som potential för större och hållbara konkurrensfördelar (Chernish, 2001: s 

234-235). 
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Many organizations have discovered that to be truely responsive to 
customer needs, front-line providers need to be empowered to accomodate 
customer requests and to recover on the spot when things go wrong 
(Zeithaml & Bitner, 1996 rekremendi Korczynski, 2002: s 22). 

 

Citatet indikerar att handlingsfrihet är en viktig komponent i servicearbetet för att 

frontpersonal snabbt och väl ska kunna utföra det som gästen begär. Hart m.fl. uttrycker att 

sanningen ofta är att personal inte förväntas använda eget omdöme eller aktivt delta i ovanliga 

eller oförutsägbara situationer, som gästers klagomål ofta innebär. Istället är frontpersonal inte 

ofta bemyndigade att reagera aktivt och större betoning ligger i användningen av system och 

rutiner för att lösa problemen (Hart m.fl., 1990: s 155). 

 

3.4 Kompensation 
När kunder upplever ett servicefel förväntar dem sig kompensation. De vanligaste sätten att 

kompensera en missnöjd kund är genom att kunden får tillbaka pengar för tjänsten, får kredit 

och så vidare. Forskning visar också att det ibland kan räcka med en ursäkt, samtidigt som 

kunden ofta reagerar positivt om denne själv får välja mellan olika alternativ av 

kompensation. Tax och Brown skriver att det inte enbart räcker med att kompensera kunden. 

Undersökningar visar att personalens attityd när gästen kompenseras också är av betydande 

vikt. Kompenseras kunden av en otrevlig person i personalen återkommer kunden ändå inte 

även ifall kunden var nöjd med kompensationen (Tax & Brown, 1998: s 80-81).   

 

3.5 Den interna kommunikationens betydelse 
Per Echeverri och Bo Edvardsson menar att en bra och effektiv intern kommunikation kan 

leda till att de anställda får en bättre överblick, skapar enighet om mål, ger bättre 

beslutsunderlag samt underlättar samarbeten (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 364). En god 

intern kommunikation skapar en bra grund för effektiva dialoger mellan medarbetarna. En 

effektiv dialog mellan medarbetarna är en förutsättning för en leverans av högkvalitativa 

tjänster (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 371). Candace White m.fl. skriver att en god intern 

kommunikation mellan ledning och personal bidrar till att personalen får ett större förtroende 

för sin ledning. De menar att de personliga relationer som uppstår av en intern 

kommunikation kan motivera personal till att stanna kvar i organisationen. Forskarna menar 
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vidare att intern kommunikation ska ses som ett verktyg för att skapa sunda relationer mellan 

ledning och personal (White m.fl., 2010: s 66-67). Tax och Brown menar också att den interna 

kommunikationen får en viktig roll när företag ska ge handlingsfrihet till sin personal (Tax & 

Brown, 1998: s 82). 

Den som inte är informerad kan inte ta ansvar. Den som har information kan 
inte undvika att ta ansvar (Carlzon, rekremendi Echeverri & Edvardsson, 
2002: s 364). 

 

3.6 Frontpersonalens roll   
Echeverri och Edvardsson uttrycker att hotellbranschen är en personalintensiv tjänstebransch 

där det är lätt att förstå den mänskliga kontaktens betydelse för att företagen ska göra 

framgångar på marknaden. ”Sanningens ögonblick” är det möte mellan kund och gäst som 

innefattar personlig kontakt och det som sker är inte under direkt kontroll av företaget i fråga. 

I stora drag handlar det om att personalens individuella skicklighet och motivation med de 

verktyg de har tillhanda är betydande för hur tjänsteprocessen ska gå till. Sedan är det också 

avgörande beroende på kundens förväntningar och beteende för hur tjänsten produceras och 

konsumeras. Vid ett sådant möte kan ett felaktigt bemötande, ett misstag av personalen eller 

oväntat agerande av gästen resultera i en missnöjd kund. För att servicemöten ska vara 

lyckade medför det kritiska mänskliga element såsom personligt bemötande, ärlighet och 

empati, då service handlar om mer än enbart rutiner och teknik (Echeverri & Edvardsson, 

2002: s 349-350). 

Frontpersonalens agerande spelar stor roll för hur klagomålshanteringen uppfattas av gästen 

(Tax & Brown, 1998, Hart m.fl., 1990, Grönroos, 2002). Det är till största del frontpersonalen 

som gästen uttrycker sitt missnöje till och det är därför viktigt för dem att skapa en 

tillfredställelse hos gästen. Frontpersonalens agerande i dessa situationer påverkar gästens 

uppfattning om hur organisationen hanterar klagomål (Gruber m.fl., 2009: s 638-639). 

Robert Johnston och Stefan Michel uttrycker att ledningen i vissa organisationer låter 

frontpersonalen själva hantera den press som uppstår vid klagomålshanteringen. Detta menar 

de leder till att det inte enbart är kunden som blir missnöjd utan att även personalen känner sig 

stressad och hjälplös och då inte kan bemöta kundens klagomål. Detta kan innebära att 

frontpersonalen istället för att vara tillmötesgående och hjälpsam drar sig tillbaka, uppvisar ett 

passivt beteende och agerar utan kreativitet. (Johnston & Michel, 2008: s 87) Tax och Brown 
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förklarar att stödet från ledningen leder till att frontpersonalens osäkerhet kan försvinna, då de 

i så fall känner sig säkrare i sin arbetsroll (Tax & Brown, 1998: s 82). 

3.6.1 Emotional Labour 
I sin avhandling Identitetsföreställningar skriver Magdalena Petersson att organisationer 

ibland vill att personalen som är i kontakt med kunden ska behandla dem som en god vän. De 

vill att personalen ska spela en roll där de visar kunden att de bryr sig. Personalen ska alltid 

vara glad och le vid kontakten med kunden, men dock är det inte alltid så att personalen 

känner sig säkra i den rollen (Peterson, 2003: s 112-113). En person kan inte alltid vara pigg 

och glad och visa upp ett positivt beteende. Detta sätter då en stor press på personen som även 

om hon inte mår bra måste ta på sig rollen som positiv och glad arbetare (Peterson, 2003: s 

119). Att ta på sig en roll som frontpersonal och då arbeta med emotional labour är något som 

är viktigt för organisationers servicekvalitet (Korczynski, 2002: s 139). Att arbeta med 

emotional labour innebär att frontpersonalen har riktlinjer som styr deras agerande och 

känslomässiga beteende. Personalen kan då inte på samma sätt låta sig styras av sina känslor 

som de kan göra i privatlivet. Detta menar Korczynski leder till att frontpersonalen till stor del 

måste leva sig in i sin roll på arbetsplatsen och dra på sig en fasad som organisationen bestämt 

i förväg (Korczynski, 2002: s 141-142).  

3.7 Motivation och belöning 
Lars Bruzelius och Per-Hugo Skärvad menar att belöningar är viktiga incitament för att öka 

individers prestationer. De menar att det finns många olika drivkrafter som kan motivera en 

individ att öka sin prestation, såsom ekonomiska faktorer, möjlighet till befordran, utökad 

självständighet och större arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2004: s 300). 

Enligt HRM ska belöningssystem ses som en central process vid utveckling och motivation av 

personal. Teorin menar att belöningssystem är den viktigaste faktorn för att motivera 

personalen till att leverera service av hög kvalitet (Lovelock & Wirtz, 2007. s 332-333). 

Vidare menar forskarna att det är viktigt att belöna personal för att de ska känna sig mer 

motiverade att utveckla, skapa och utnyttja ny och existerande kunskap (Allen & Wright, 

2009: s 94).   

Per Arvidsson skriver att belöningssystem ska fungera som ”morötter” för individen och 

presenterar begreppen inre och yttre belöningar. Han menar att yttre belöningar handlar om 

exempelvis bonuslön eller vinstutdelning, medan inre belöningar skapas av individen själv 

genom exempelvis en personlig lyckokänsla efter ett väl utfört arbete (Arvidsson, 2005: s 23). 
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Arvidsson menar också att belöningar kan komma i både materiella och immateriella former, 

där materiella belöningar kan handla om pengar medan immateriella kan vara i form av 

befordran eller ett erkännande (Arvidsson, 2005: s 16). 

John Tschohl menar att personal allt för ofta endast får uppmärksamhet när de gör misstag. 

Tschohl förespråkar betydelsen av verbal belöning när ett företag arbetar med 

klagomålshantering.  Han menar att frontpersonal ständigt ska få verbal belöning när de 

hanterar en situation på ett bra sätt och genom att visa uppskattning över någons agerande 

ökar det personens självförtroende. Tschohl menar att detta är viktigt då personalens 

självkänsla reflekterar sig i hur de hanterar gäster (Tschohl, 2004: s 26-27).        

 

3.8 Summering inför fortsatt läsning 
Efter att genomgående läst igenom litteratur inom området HRM och klagomålshantering har 

vi valt att presentera olika teorier som vi anser är relevanta för studiens syfte. Vi har även valt 

ut teorier som har en direkt koppling till frontpersonalens roll i arbetet med 

klagomålshantering. Huvuddragen inom klagomålshanteringsteorin handlar om att på ett 

serviceinriktat sätt bemöta kunders klagomål och missnöje för att skapa långsiktig lönsamhet 

och lojala kunder för företaget. Litteraturen påvisar att frontpersonalen har en stor roll i 

klagomålshantering och i hur kunden uppfattar tjänstekvaliteten. 

Det vi framförallt finner intressant att belysa är vilka faktorer som blir viktiga för hur 

frontpersonalen upplever klagomål. Studiens fortsättning kommer framförallt fokusera på 

handlingsfrihet, klagomålshantering, intern kommunikation och motivation. Dessa begrepp 

kommer att analyseras ur ett ledningsperspektiv men framförallt ur personalens synvinkel.  
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DEL IV – ANALYS 
 

I denna del analyserar vi tidigare presenterade teorier tillsammans med empirin utifrån 
utförda intervjuer. Vi har delat upp analysen i tre olika avsnitt enligt studiens 
frågeställningar. Dessa avsnitt ska tillsammans skapa en förståelse för hur frontpersonalen 
upplever klagomålshantering. 

 

4.1 – Vilka förutsättningar är viktiga för att frontpersonalen ska kunna 
hantera kundens klagomål? 
Klagomålshanteringen kan ses som ett strategiskt verktyg som företag implementerar för att 

personalen ska hantera klagomål efter företagets intuitioner. Ur ett HRM perspektiv avgörs 

arbetet med klagomålshantering utifrån implementeringen av företagets resurser (Batt, 2009: s 

429-430). För att förstå hur företag lägger fokus på att skapa kompentent personal i syfte att 

uppnå en god klagomålshantering är det först avgörande hur hotellen ställer sig till 

klagomålshantering. Detta avsnitt är indelat i tre delar som ska redogöra för viktiga 

förutsättningarna för frontpersonalens klagomålshantering. 

 

4.1.1 Förutsättningar för att agera självständigt  
Marek Korczynski poängterar vikten av strategier och verktyg för att frontpersonalen ska på 

ett effektivt och serviceinriktat sätt kunna bemöta kunder (Korczynski, 2002: s 80). Ett 

verktyg är att personalen ska känna att de har handlingsfrihet att göra vad som krävs för att 

snabbt hantera en situation (Korczynski, 2002s 136).  

Flera respondenter berättar att klagomålen ska hanteras snabbt och gärna innan gästen lämnar 

hotellet. Hotellchefen Johan på Duxiana, berättar att de uppmuntrar sina anställda att hantera 

klagomål på ett snabbt och flexibelt sätt. Han berättar även att de vill att personalen ska ta 

hand om den missnöjda gästen på plats. Receptionisten Pia på Duxiana berättar: 

Jag anser att mina chefer har gett mig stora befogenheter vad det gäller att 
kompensera gäster, de vill att vi ska handla med sunt förnuft och det 
försöker jag arbeta efter. 

 

Korczynski menar att större handlingsfrihet leder till att personalen får en bättre förmåga att 

agera vid eventuella problem (Korczynski, 2002: s 136). Detta verktyg innebär att personalen 

inte behöver kontakta ledningen när klagomål uppstår utan att de självständigt kan ta hand om 



 
20 

situationen. Handlingsfriheten respondenterna har innebär att de kan ta avgörande beslut för 

att hantera gästers missnöje. På detta sätt hanteras klagomål snabbt och effektivt och chansen 

att gästen blir nöjd ökar avsevärt.  

För att personalen ska kunna hantera klagomål på ett snabbt och effektivt sätt krävs det att 

personalen har tillgång till all den information de behöver för att kunna lösa situationen 

(Grönroos, 2002: s 133). Receptionschefen Annika H. på Horisont berättar att det är viktigt 

för frontpersonalen att de känner att de kan lösa problem på plats och att detta då leder till att 

personalen kan känna sig trygg när en missnöjd gäst klagar. Receptionisten Anna på Grand 

berättar att frontpersonalen inte har några restriktioner vad gäller kompensation vid klagomål. 

Frontpersonalen har tillgång till all information och även tillgång till en databas där många 

tidigare klagomål finns registrerade. I denna databas står det hur klagomål hanterats tidigare 

och hur gäster kompenserats. Christian Grönroos menar att det inte endast räcker med att ge 

personalen handlingsfrihet och befogenheter utan att det även måste tilldelas 

handlingsmöjlighet. En form av handlingsmöjlighet är att personalen får tillgång till den 

information de behöver för att kunna hantera olika situationer (Grönroos, 2002: s 384).  

Handlingsfrihet är ett vanligt förekommande verktyg bland våra respondenter, då de 

poängterar vikten av att klagomål måste lösas snabbt. Detta i form av att frontpersonalen kan 

ta egna beslut utan att behöva kontakta ledningen. Vad som påvisas som viktigt är också att 

agerar frontpersonalen handlingsfritt måste de också ha tillgång till handlingsmöjlighet i form 

av information och kunskap för att kunna fatta ett rationellt beslut. Därmed handlar det om 

mer än handlingsfrihet för att klagomål ska kunna lösas snabbt och självständigt.  

4.1.2 Rekrytering och utveckling av frontpersonal 
Enligt HRM går det inte att träna upp vissa egenskaper hos personal. Per Echeverri och Bo 

Edvardsson understryker vikten av att rekrytera rätt från början. De menar att en individs 

personliga egenskaper ofta utvecklas i tidigt stadie och är svåra att träna upp (Echeverri & 

Edvardsson, 2002: s 229-230). 

Hotellchefen Johan på Duxiana uttrycker: 

Hela verksamheten baseras liksom lite på personligheten och det ska vara en 
individuell bedömning och vi rekryterar personal efter det då, och det har ju 
ibland varit felrekryteringar och då har man ju en person som inte vågar 
fatta egna beslut och då vill ha de här mallarna, och då försöker man ju lära 
upp dem och gå den vägen, men det är ju inte lätt. 
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Johan menar att det är viktigt att rekrytera rätt då man inte kan utbilda personal som inte har 

rätt förutsättningar från början. Johan förklarar vidare att personligheten är en viktig egenskap 

för hur frontpersonalen ska skapa en genuin känsla i klagomålshanteringen. Han menar att 

denna egenskap är svår att utveckla genom utbildning och är något man måste fokusera på 

under rekryteringsprocessen.  

Utbildning och träning är fortfarande en väsentlig del av HRM eftersom det finns möjligheter 

att anpassa och utveckla personalens egenskaper efter det arbetet kräver (Lovelock & Wirtz, 

2007: s 324). Utbildning är också ett verktyg som kan användas för att förbättra personalens 

förmåga att ta hand om klagomål (Hart m.fl., 1990: s 154). Christopher W. L. Hart m.fl. 

menar att utbildning ger personalen en större lärdom om klagomålshanteringens betydelse och 

ett annat perspektiv i hur klagomål ska hanteras. De menar även att utbildning är ett bra 

komplement till handlingsfrihet för att personalen ska förstå klagomålet och sedan kunna 

agera (Hart m.fl., 1990: s 155). Grönroos likt Hart m.fl. menar att utbildning ger personalen 

de färdigheter som behövs för att hantera klagomål (Grönroos, 2002: s 133). Utav de 

respondenter vi har intervjuat är det ingen som utnyttjar utbildning i stor bemärkelse. 

Receptionschefen Jenny på Comfort berättar att de inte erbjuder personalen någon utbildning 

inom klagomålshantering utan att det endast nämns vid introduktionen för nyanställda. 

Receptionschefen Annika H. på Horisont förklarar att det finns en skola i Stockholm där 

personalen kan gå på utbildning men att de sällan skickar dit personal för att utbilda sig i 

klagomålshantering. Även hon menar att personalen får en manual vid introduktionen.  

Istället för att skicka iväg personalen på utbildning förklarar många respondenter att de 

försöker lära upp sina anställda genom erfarenhet utav verkliga situationer. Hotellchefen 

Johan förklarar:  

Det är en del av receptionsutbildningen. Receptionsutbildningen är att man 
går bredvid receptionister, man är på plats och stöter på det man stöter på 
där och sen kastas man ut i hetluften och stöter man på något där som man 
inte stött på innan så får man kontakta oss. 

 

Johan menar att den nya personalen får följa erfarna receptionister och lära sig utav det som 

sker på plats. Johan förklarar vidare att han känner att det är bättre för frontpersonalen att lära 

sig genom erfarenhet istället för att läsa till sig kunskaperna. Ur kritisk synpunkt menar Eva 

Ellström och Bodil Ekholm att det finns en risk med erfarenhetsbaserat lärande. De menar att 
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detta lärande till högsta grad innebär att personal tar efter mer erfarna kollegors rutiner och 

arbetssätt. Detta leder till att den nya personalens ifrågasättande och alternativa tänkande blir 

begränsat (Ellström & Ekholm, 2004: s 140).  

På de flesta hotellen har de regelbundna möten där personal och ledning diskuterar klagomål, 

hur de har hanterats samt utfallet av situationerna. Detta ger frontpersonalen möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och kommentera situationer. Peter M. Senge menar att all personal har 

sina egna erfarenheter och kunskaper, genom diskussioner sinsemellan kan då ny kunskap 

genereras (Senge, 1995: s 216-217). Receptionisten Anna på Grand förklarar att det endast är 

allvarliga klagomål eller speciella fall som diskuteras. Detta menar hon är för att vanliga 

klagomål såsom hög ljudnivå eller dålig internetuppkopplingen är klagomål som regelbundet 

hanteras utav frontpersonalen utan några problem. Men svåra klagomål är något som inte ofta 

uppstår och blir då viktiga att diskutera. Senge menar att den nya kunskap som bildas vid 

diskussioner leder till att kunskapen förs vidare in i organisationen. På detta sätt kan 

organisationen konvertera denna kunskap till något nytt. (Senge, 1995: s 216-217). Vid 

sådana interaktioner lär sig personalen från andras erfarenheter och detta leder till att de hittar 

andra lösningar. Detta innebär då att personal lär sig från varandra och organisationen 

utvecklas (Senge, 1995: s 135). Echeverri och Edvardsson menar även dem att personer som 

arbetar i grupp skapar nya processer som inte hade kommit till stånd ifall den personen arbetat 

ensam (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 375). 

Respondenterna påpekar att det är viktigt att rekrytera personal med rätt egenskaper då alla 

egenskaper inte går att träna eller utveckla. För att utveckla frontpersonal inom 

klagomålshantering använder sig respondenterna framförallt av erfarenhetsbaserat lärande. 

Att bortse från utbildning är dock riskfyllt eftersom det finns en begränsning för hur pass 

mycket personal kan lära sig av varandra. Frontpersonalens kompetens utvecklas också 

genom en dialog och diskussion.  

4.1.3 Klagomålshantering som strategi 
Enligt forskare inom Service Management bör klagomålshantering vara en prioriterad fråga i 

alla tjänstesammanhang (Tax & Brown, 1998, Hart m.fl., 1990, Grönroos, 2002).  

Hur prioriterad frågan är i praktiken skiljde sig dock mellan studieobjekten. Receptionschefen 

Annika H. på Horisont förklarar att ”Jag tycker hanteringen är mycket mer organiserad idag 

än innan, vilket framförallt beror på att det är en person som håller i det” Hon menar att 

klagomålshanteringsprocessen har blivit mer prioriterad under senare tid. De flesta 
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respondenter anser likt Annika H. att frågan är prioriterad på hotellen. Carolina som är 

receptionist på Kärnan berättar att anledningen till att frågan är viktig på deras hotell grundar 

sig i att hotellet vill ha nöjda och återkommande gäster. Ur ett HRM perspektiv är det viktigt 

att prioritera strategier, i detta fall klagomål, för att företagen ska förbättra 

prestationsförmågan och skapa en genuin förståelse för företagets mål (Boxall m.fl., 2009: s 

1-7). Dessa mål kan som i Carolinas fall exempelvis vara företagets strävan efter nöjda och 

återkommande gäster.  

Det finns en skillnad mellan respondenternas svar gällande klagomålshanteringens strategiska 

implikationer, där vissa respondenter menar att den inte får lika mycket utrymme som 

litteraturen förespråkar. Hotellchefen Johan på Duxiana berättar:  

Vi försöker ha en enkelhet i just de här, skön sömn och personligt 
bemötande. Och sen bygger vi upp allting runt omkring det. Och allt som 
dyker upp kring det ska hanteras men det är inte en prioriterad fråga. 

 

Johan menar således att frågan inte är prioriterad på hotellet men att klagomål ändå måste 

hanteras på ett positivt sätt för att få nöjda gäster. Dessa respondenters svar tyder på att 

klagomålshantering inte är en strategiskt prioriterad fråga utan snarare är en reaktiv åtgärd för 

att hantera problem. Receptionisten Catrin på Nord menar likt Johan att hon inte tror att 

frågan är prioriterad på hotellet. Hon berättar att klagomålshanteringen är något tråkigt som 

bara finns där, men som man måste ta tag i.  

Även ifall klagomålshantering inte är en prioriterad fråga på alla hotell är det ändå en fråga 

som diskuteras och behandlas enligt våra respondenter, bara det att organisering och 

prioritering av processen skiljer sig åt mellan hotellen. Anledningen till att frågan prioriteras 

grundar sig i att gäster berättar för sina vänner om deras missnöje, vilket leder till att hotellet 

förlorar mer gäster än enbart den gäst som först klagade. Grönroos medger att missnöjda 

kunder sprider sina negativa upplevelser vidare och detta kan drabba ett företag i uteblivna 

kunder (Grönroos, 2002: s 312). För att företag ska undvika detta måste det ha tillämpade 

strategier gällandes klagomålshantering. Strategier enligt litteraturen som ska implementeras 

innebär att anställda bör ha korrekt kunskap, kompetens och förmåga att fullfölja strategin 

(Batt, 2009: s 429-430). 

Klagomålshantering är en implementerad strategi hos en del av hotellen. Vare sig 

klagomålshantering är prioriterat eller inte är det en aktivitet som existerar. Det finns riktlinjer 
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som stödjer att hotellen har en strategi för att hantera klagomål. Personalen tilldelas också 

möjligheter för att agera i syfte för att hantera missnöjda kunder.  

4.1.4 Riktlinjer för personalen 

Ur ett HRM perspektiv är det viktigt med riktlinjer från ledningen för att ett företag ska 

lyckas uppnå sina målsättningar (Boxall, m.fl., 2009: s 6-7). På frågan om vilka riktlinjer som 

personalen har fått angående klagomålshanteringen svarade hotellchefen Johan på Duxiana 

att:  

Det ska bemötas omedelbart och det ska inte leda till att rumspriset 
rabatteras utan leda till att man ska försöka få gästen att komma tillbaka 
istället och att de blir kompenserade nästa gång de kommer i princip. 

 

Johan menar vidare att hotellet inte har några mallar eller rutiner där det står hur personalen 

ska agera. Han berättar att de istället har två värdeord och dessa är ”skötsamt” och 

”personlighet”. Han förklarar att personligheten inte går att uppnå ifall personalen ska följa 

mallar för då blir agerandet inte genuint. Receptionisten Pia på Duxiana berättar att hon fått 

muntliga instruktioner att klagomålen ska hanteras så snabbt som möjligt och att hanteringen 

helst ska ske innan gästen lämnar hotellet. Även receptionisten Anna på Grand menar likt Pia 

att klagomål ska hanteras snabbt men att riktlinjer inte behövs för att hon ska agera på det 

sättet, då hon såg det som en självklarhet. Anledningen till att ledningen bör implementera 

riktlinjer grundas i att servicemöten blir svårare att kontrollera när personalen agerar 

handlingsfritt. Detta då ledningen vill att personalen ska arbeta efter företagets strategi och 

målsättning (Korczynski, 2002: s 123). Hart m.fl. styrker detta argument och menar för att 

personalen ska kunna följa de riktlinjer och rutiner som är uppsatta måste personalen få 

handlingsfrihet (Hart m.fl., 1990: s 155). De riktlinjer som ledningen framförallt 

implementerat är att klagomål ska hanteras snabbt. Utöver detta menar respondenterna att 

ledningen har en tillit till frontpersonalen och att de förväntas agera med sunt förnuft.  

Stephen S. Tax och Stephen W. Brown anser att riktlinjer som sätts upp för 

klagomålshanteringen med fokus på att behandla gästen rättvist och öka kundnöjdheten leder 

till en förbättrad prestationsförmåga hos personalen (Tax & Brown, 1998: s 82).  Hart m.fl. 

menar att organisationer som har en god klagomålshantering sätter upp standardrutiner för 

vanligare klagomål. För klagomål som upplevs allvarligare behövs oftast riktlinjer på hur de 

ska hanteras (Hart m.fl., 1990: s 155). Hotellchefen Johan berättar att då allvarligare klagomål 
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uppstår har personalen blivit instruerade att ta kontakt med antigen honom eller den chefen 

som är på plats vid det tillfället. Han menar dock att det i första hand är frontpersonalens 

ansvar att hantera klagomålet.  

Riktlinjer är inte det viktigaste för klagomålshantering. Respondenterna menar då att de hellre 

litar på att sin frontpersonal ska agera utifrån egen erfarenhet och intuition för att hantera 

gästers klagomål. Således har hotellen en tillit för personalen att agera självständigt samtidigt 

som ledningen sätter riktlinjer för hur klagomål ska hanteras.  

4.1.5 Avslutande analys om personalens förutsättningar 
De flesta respondenter anser att klagomålshantering är en prioriterad fråga. Att ge personalen 

olika verktyg för att kunna hantera klagomål på rätt sätt är en bra grund för att 

klagomålshanteringen ska bli lyckad. Genom befogenheten att agera handlingsfritt får 

frontpersonalen möjligheten att agera självständigt och effektivt för att hantera gästers 

missnöje. Dessa förutsättningar är viktiga då de kan motivera och underlätta för personal i sitt 

arbete med klagomålshantering. Det är viktigt att rekrytera kompetent personal från början då 

vissa av frontpersonalens egenskaper är svåra att utveckla. Erfarenhetsbaserat lärande påvisas 

vara betydelsefullt i skapandet av kompetent personal, där även kommunikationen har en 

betydande roll.  Klagomålshantering är en existerande strategi på hotellen där riktlinjer och 

tillit för personalen är viktiga förutsättningar för att personalen ska agera mot gästens 

missnöje. Utan riktlinjer och tillit kan inte ledningen få frontpersonalen att agera 

handlingsfritt. 

 

4.2 Vad upplever frontpersonalen som viktigt under klagomålshantering? 
Under detta avsnitt vill vi redogöra för hur frontpersonalens handlingsfrihet samt hur deras 

befogenheter att kompensera påverkar deras arbete med klagomålshantering. Det som 

analyseras är vilka begränsningar som finns och möjligtvis hindrar personalen från att hantera 

klagomål på ett serviceinriktat sätt. Vi ska även analysera den interna kommunikationens 

betydelse för arbetet med klagomålshanteringen samt vilka faktorer som motiverar 

frontpersonalen. Detta avsnitt ska skapa en förståelse för vad frontpersonalen upplever som 

viktigt under klagomålshanteringen. 
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4.2.1 Upplevelsen att agera fritt 
Hotellchefen Johan på Duxiana betonade att personalen får göra individuella bedömningar av 

situationer. Då de inte klarar av situationen ska de kontakta cheferna men de har fortfarande 

ansvar för sina handlingar under arbetspasset. Förslagsvis kan frontpersonalen lämna fram 

visitkort från cheferna för att gästerna ska ha möjlighet att kontakta dem. Receptionisten Pia 

upplever dock att hennes chef inte försöker sätta några direkta begränsningar för hur 

frontpersonalen kan agera och att de uppmuntras att lösa situationer på plats. Johan förklarar 

vidare, på frågan om det finns personal som inte vågar ta egna beslut:  

Det finns ju, speciellt om man är ny och inte riktigt vet hur man ska göra, 
men då tar man upp diskussionen med oss och får vår syn på det. Är det 
fortfarande så efter ett halvår att personen inte vågar ta egna beslut så får 
man ju inse att det var en felrekrytering. Vi känner att vår personal ska våga 
fatta beslut och inte vara rädda för att göra det. 

 

Receptionisten Pia uttryckte också att den nyare personalen kan ha problem med att hantera 

handlingsfriheten men att det oftast finns möjlighet för dem att få hjälp av mer erfaren 

personal. Det kan diskuteras om hotellchefen Johan framförde en hård föreställning över hur 

den nya personalen ska agera men han menar att med erfarenhet bör personalen förstå att de 

måste använda eget omdöme eller aktivt delta i ovanliga eller oförutsägbara situationer (jfr. 

Hart, 1990). Pia anser att som receptionist ska hon handla med sunt förnuft och försöka 

hantera problem utefter det. Hon upplever handlingsfrihet som något positivt och uppskattar 

sitt ansvar i och med att hon har förtroendet av hennes chefer att ta egna beslut och att de litar 

på hennes omdöme.  

På Kärnan arbetar frontpersonalen på ett likartat sätt där cheferna inte sätter några speciella 

begränsningar över vad personalen kan göra, utan förlitar sig på personalens omdöme att lösa 

situationer. Receptionisten Carolina vågar ta egna beslut eftersom hennes chef litar på att hon 

fattar rätt beslut för att lösa en situation. Det återkommer dock i intervjuerna att det finns 

begränsningar för i vilken utsträckning frontpersonalen kan hantera klagomål innan en chef 

måste involveras. Frontpersonalen upplever det som viktigt att veta var gränserna för 

handlingsfrihet dras. I liknelse presenterar William N. Chernish en syn som visar på att det är 

viktigt för personalen att veta var dessa gränser går eftersom det är avgörande i om personalen 

ska veta hur de kan utföra sitt arbete och ta ansvar för deras handlingar (Chernish, 2001: s 

229). I likhet förklarar receptionisten Anna på Grand att det inte finns några gränser för vad 

hon får göra till det att hon själv känner osäkerhet och måste konsultera med en chef. Vidare 
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förklarar hon att de som receptionister har fria händer att agera när det hanterar en missnöjd 

gäst, men enligt henne har de befogenhet att åtgärda dessa på ett ”rimligt sätt”. Återigen 

påvisas det hur chefer inte sätter några tydliga gränser för hur personal får agera och hur 

frontpersonalen heller inte fullständigt förstår när de ska agera självständigt. 

Receptionschefen Annika H. på Horisont beskriver att personalen har fria händer att utföra 

sina arbetsuppgifter. I grunden menar hon dock att det handlar om sunt förnuft och eget 

rationellt omdöme för att lösa situationer med missnöjda gäster. Exempelvis förklaras det till 

personal under upplärning att det är accepterat att kompensera missnöjda gäster. Från 

ledningens håll kan utbildning vara en viktig strategi för att lyckas skapa en trygghet hos 

frontpersonalen att utföra sina arbetsuppgifter handlingsfritt (Hart m.fl., 1990: s 155). Å andra 

sidan upplever frontpersonalen att eget omdöme och egna erfarenheter är viktigare i 

klagomålshantering. Enbart en utav respondenterna har tidigare utbildning inom 

klagomålshantering vilket påvisar betydelsen av erfarenhetsbaserat lärande. 

Receptionisten Catrin på Nord har inga problem att ta egna beslut när hon bemöter en 

missnöjd gäst. Hon förklarar att det till viss del är erfarenheten som avgör självförtroendet i 

klagomålshantering men även att frontpersonalen har så pass fria händer att agera 

självständigt. På samma sätt kände receptionisten Linda att hon hade fullständig 

handlingsfrihet på Horisont, att hon absolut vågar ta egna beslut när det gäller gästens 

klagomål.  

På grund av ett ägarbyte, som skett under det senaste året, finner frontpersonalen på Linnéa en 

större frihet över hur de kan agera. Receptionisten Annika F. förklarar: 

Det känns bättre på så vis att nu har vi alltid något att göra, man är aldrig 
sysslolös så att säga. Tidigare var det att ägarna skötte det mesta och de ville 
ha det så. De ville inte släppa taget om det. Det känns så att då fullföljer 
man allt och behöver inte gå och fråga cheferna om allt. Det är skönare och 
roligare att slippa springa till chefen hela tiden. 

 

Citatet påvisar att frontpersonalen upplever handlingsfrihet som motiverande och inspirerande 

i arbetet med klagomålshantering. Utan handlingsfriheten blir frontpersonalens beslutstagande 

begränsat och företaget går miste om den kompetens personalen besitter, vilket skedde under 

de tidigare ägarna. Litteraturen menar att frontpersonal ofta besitter den kompetens och 

motivation som krävs men att det är handlingsfrihet som möjliggör att detta utnyttjas i deras 

arbete (Chernish, 2001: s 229). Annika F. upplever att friheten cheferna tilldelar skapar 
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möjligheter att snabbare hantera gästers krav och behov samtidigt som det leder till ett mer 

stimulerande arbete. Utöver att skapa möjligheter och stimulerande arbete leder 

handlingsfrihet också till att personal upplever stolthet över deras arbetsroll, vilket också är en 

viktig del för frontpersonalens trivsel på arbetsplatsen (Guerrier & Adib, 2001: s 272).  

På näst intill samtliga hotell upplever frontpersonalen att de har handlingsfrihet och ansvar för 

att utföra sina arbetsuppgifter och även lösa problem när de uppstår. De upplever 

handlingsfrihet som viktigt då de har möjlighet att lösa problem själva och kunna åtgärda 

gästers missnöjen. När det gäller handlingsfrihet handlar det dock om mer än att våga agera 

när en situation uppstår, det beror också på begränsningen av vad personalen kan göra under 

oförväntade situationer. Det handlar om att frontpersonalen ska uppleva att de både har 

auktoriteten och resurserna för att utföra arbetet på rätt sätt och vara ansvariga för deras 

handlingar. 

 

4.2.2 Befogenheter att kompensera 
Vad som redovisats i föregående avsnitt arbetar större delen av hotellen med att ge personalen 

stor handlingsfrihet i deras servicemöten. Frontpersonalen upplever denna handlingsfrihet 

som viktig och som en förutsättning för att kunna hantera en missnöjd gäst på ett bra sätt.  

Detta avsnitt kommer behandla hur frontpersonalens handlingsfrihet kan användas för att 

kompensera en missnöjd gäst, samt vad frontpersonalen upplever som viktigt med 

befogenheterna att kompensera.   

Enligt våra respondenter finns det olika sätt att kompensera en missnöjd gäst på. Det 

vanligaste sättet att kompensera är genom rabatterade rumspriser, presentkort och genom att 

bjuda på en förrätt eller lunch, allt beroende på situationen. Receptionisten Catrin på Nord 

berättar att hon har befogenhet att kompensera gästen på olika sätt, och menar likt de andra 

respondenterna att beroende på hur stor kompensationen blir grundar sig i gästens missnöje 

och vad som krävs för att få gästen nöjd. 

Vad kompensationen ska innehålla skiljer sig dock åt mellan hotellen, då vissa hotell har 

striktare regler på hur gästen får kompenseras än andra. På Grand förklarar receptionisten 

Anna:  
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Det kan vara allt från att gå upp med en liten fruktkorg, flaska vin och nötter 
till dem eller vill gästen ha halva priset på notan kan dem få de/.../man får 
känna av, är det rimligt? 

 

På Duxiana berättar hotellchefen Johan att gästerna inte får kompenseras med rabatterade 

priser på rummen utan istället kan de kompenseras med presentkort eller en fri övernattning 

nästa gång gästen besöker hotellet. Detta menar Johan leder till att den missnöjda gästen 

kommer tillbaka, och hotellet får då en ny chans att göra gästen nöjd. Tillskillnad från Johan 

berättar receptionschefen Annika H. på Horisont att det oftast är lättast att kompensera genom 

att reducera rumspriset. ”Får de pengar på en gång blir gästerna oftast nöjda”. Således finns 

det olika riktlinjer på hotellen angående vilket sätt missnöjda gäster ska kompenseras. 

 

Det kan vara besvärligt att tillfredsställa gästens behov och att kompensera gästen kan 

upplevas som jobbigt då frontpersonalen måste ta ett beslut som tillfredsställer ledningens 

direktiv såväl som den missnöjda gästen. Lovelock och Wirtz menar att detta är ett 

förekommande dilemma när frontpersonalen har en roll som representanter för företaget som 

länkar samman kundens tillfredsställelse och företagets mål. Konflikten skapas ofta när 

frontpersonalen ska tillfredsställa kunden samtidigt som de ska utföra sina arbetsuppgifter på 

ett effektivt och lönsamt sätt (Lovelock & Wirtz, 2007: s 313-314).  

Carolina som är receptionist på Kärnan förklarar att frontpersonalen har den befogenhet att 

kompensera gäster men att hon inte alltid använder sig av denna handlingsfrihet. Hon berättar: 

Det beror helt på vad det är för typ av klagomål. Om det känns som att 
gästen klagar bara för att se om det går och något som inte är befogat så 
brukar jag bara be om ursäkt, men jag kompenserar inte. I vissa fall kan jag 
till och med säga att jag inte har befogenheten att kompensera fast jag har 
det. Det gäller att känna av situationen.  

 

Carolina upplever att det är viktigt att veta vart gränsen går för att gästen har rätt till 

kompensation. Visserligen har Carolina befogenheter att kompensera men i vissa fall då 

kundens klagomål inte är befogat väljer hon att bortse från möjligheterna med hennes 

handlingsfrihet. Detta för att hon upplever att materiell kompensation inte är rätt åtgärd för 

situationen även om det är den kompensation kunden kräver. Tax och Brown beskriver att när 

kunden upplever servicefel förväntar de sig också kompensation (Tax & Brown, 1998: s 80) 
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men det som Carolina upplever är att det inte alltid är servicefel som ligger till grund för 

klagomål. Hon anser därmed att det är viktigt att inte kompensera för liberalt i situationer där 

hon vet att kunden obefogat söker efter kompensation.   

Enligt våra intervjuer skiljer det sig också åt mellan vilka befogenheter frontpersonalen har att 

ge kompensation till gästerna. Receptionisten Anna berättar att frontpersonalen på Grand 

upplever att de har fria händer när det gäller att kompensera en missnöjd gäst. Hon menar 

samtidigt att det är viktigt att ha befogenheter i receptionen att kompensera missnöjda gäster, 

då det är viktigt att klagomål ska hanteras snabbt och effektivt. Tax och Brown påpekar också 

frontpersonalens betydelse i klagomålshanteringen genom att förklara att 65 % av alla 

klagomål lämnas till frontpersonalen. De menar också att forskning visar på att nästan alla 

kunder vill att klagomålet ska lösas snabbt, av den person gästen först klagar till (Tax & 

Brown, 1998: s 81). 

Receptionisten Pia på Duxiana berättar likt Anna att hennes chefer har gett henne 

befogenheter att kompensera en missnöjd gäst och menar att det framförallt handlar om att 

agera med sunt förnuft angående hur en gäst ska kompenseras. Grönroos medger att det är av 

betydande vikt att personalen som hanterar missnöjda gäster har befogenheter att fatta egna 

beslut gällandes hur mycket de får kompensera. Har personalen denna befogenhet kan således 

klagomålen på ett snabbt och effektivt sätt både hanteras och lösas under servicemötet, vilket 

är en viktig faktor i ett tjänsteföretags klagomålshantering (Grönroos, 2002: s 133). På 

Comfort berättar receptionschefen Jenny att frontpersonalen har befogenheter till att 

kompensera missnöjda gäster, dock menar hon tillskillnad från receptionisten Anna att 

frontpersonalen inte har befogenheten att kompensera i form av pengar eller presentkort. Vill 

gästen kompenseras i denna form måste personalen kontakta henne. Hart m.fl. menar att den 

vanligaste anledningen till att företag inte vill ge personalen befogenheten att ge ut pengar 

grundar sig i rädslan att kompensationerna kan bli för höga. Vad forskarna menar är dock att 

kostnaden för att kompensera en kund är mindre än kostnaden av att förlora en (Hart m.fl., 

1990: s 156). Receptionschefen Annika H. som uppmuntrar sin personal att kompensera i 

reducerade priser medger att kompensationerna ibland kan bli för höga, men berättar 

samtidigt att ”om det blir lite för mycket, då blir det för mycket den gången men de gör 

ingenting, gästen är nöjd”.  

Sker det något missnöje under en helg berättar receptionschefen Jenny att gästen kan tvingas 

vänta till måndagen för att få sitt missnöje bemött, då hon kommer tillbaka till hotellet. 
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Grönroos menar att tvingas kunden vänta på sin hantering av klagomålet kan det skada 

tjänstekvalitén. Således menar Grönroos att har inte personalen rätt befogenheter tvingas 

gästen vänta på kompensationen vilket leder till att missnöjet ökar (Grönroos, 2002: s 133). I 

enlighet med Grönroos berättar receptionisten Anna att på Grand har all frontpersonal den 

befogenhet som krävs för att även kunna lösa ett eventuellt missnöje under helgen, så att 

ärendet är avklarat innan måndagen. Anna berättar också att när en gäst kommer fram till 

receptionen för att framföra ett befogat klagomål brukar personalen ge gästen alternativ på hur 

de vill kompenseras. Detta upplever Anna som ett viktigt agerande då det ibland kan vara 

svårt att veta vad gästen är ute efter. Enligt Tax och Brown reagerar missnöjda kunder positivt 

när de erbjuds alternativ på hur de ska kompenseras (Tax och Brown, 1998: s 80).  

Hotellens arbete skiljer sig mellan både hur kompensationen kan ske samt vilka befogenheter 

frontpersonalen har till att kompensera. Frontpersonalen upplever det som viktigt att de har 

handlingsfrihet att kompensera. Detta då de kan agera snabbt och själva avgöra hur de ska 

lösa klagomål. Dock visar det sig att frontpersonalen också kan uppleva handlingsfrihet som 

något jobbigt då det kan skapa konflikter mellan det gästen kräver och de direktiv ledningen 

har ställt. Då en viktig faktor i klagomålshanteringen är att klagomålet ska hanteras snabbt 

och effektivt blir det således ett hinder i processen ifall personalen inte har verktygen och 

handlingsfriheten till att hantera den missnöjda gästen.  

4.2.3 Den interna kommunikationens betydelse 
I tidigare avsnitt har vi analyserat betydelsen av handlingsfrihet samt andra verktyg som 

frontpersonalen upplever som viktiga för klagomålshanteringen. Men att förverkliga dessa är 

oftast mer problematiskt än teorin påvisar. Echeverri och Edvardsson menar att god intern 

kommunikation underlättar genom att ge anställda en överblick, skapar enighet om mål, 

skapar en vi-anda samt underlättar delegeringen av befogenheter (Echeverri & Edvardsson, 

2002: s 364-366).  

Receptionisten Linda på Horisont berättar att hon upplever kommunikationen om klagomål 

som god på hotellet och att informationen är tillräcklig. Hon förklarar vidare att hennes chef 

följer upp klagomål och ger personalen både positiv och negativ feedback som de får via mail. 

Hotellchefen Johan på Duxiana berättar att uppföljningen av klagomål inte skrivs ner utan att 

det istället diskuteras muntligt under receptionsmöten. Echeverri och Edvardsson styrker 

behovet av kommunikation där medarbetare kan återkoppla och diskutera sinsemellan. De 

menar att kommunikationen minskar risken för bland annat missuppfattningar, oklara 
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befogenheter samt oklarheter i rollbeteendet hos de anställda (Echeverri & Edvardsson, 2002: 

s 378). Johan förklarar vidare att efter mötet dokumenteras diskussionen för att sedan kunna 

användas som återkopplande underlag för frontpersonalen. Echeverri och Edvardsson medger 

att muntlig och skriftlig kommunikation är kompletterande former av intern kommunikation 

som underlättar informationsspridandet (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 364).  

Receptionisten Anna på Grand berättar att dokumentation av alla klagomål är viktigt. 

Klagomålen förs in i en databas (C2) som även innehåller bland annat gästsynpunkter, 

personalsynpunkter och beröm. Hon berättar vidare att detta är till för att kunna föra statistik 

men även för att kunna följa upp det som har hänt. Allvarliga klagomål som uppstått följs då 

upp och diskuteras på receptionsmöten. Tax och Brown anser att kommunikationen och 

uppföljningen av klagomål blir bättre då de både diskuteras och dokumenteras. Detta menar 

forskarna leder till att informationen inte försvinner och att personalen får en form av 

informationskälla som de kan vända sig till vid behov (Tax & Brown, 1998: s 84).  

Av våra intervjuer att tolka upplever frontpersonalen att det framförallt är kommunikationen 

efter klagomålshanteringen som är betydelsefull. Att kommunicera efter att ett klagomål ägt 

rum är ett vanligt fenomen bland våra respondenter. Receptionisten Pia på Duxiana berättar:  

 

Vi brukar diskutera igenom vad gästen klagade om, hur kompensationen 
gick till och sedan om det var rimligt eller ej. Mina chefer har aldrig blivit 
arga för att jag har kompenserat en gäst, utan det har bara uppstått en 
diskussion som ska hjälpa mig vid andra klagomål.  

 

Mats Heide m.fl. betonar vikten av att det ska finnas en tvåvägskommunikation mellan 

anställd och chef. Författarna menar att tvåvägskommunikationens syfte är att skapa en 

gemensam betydelse för informationen. De menar således att en dialog mellan chef och 

anställd är viktig för att dela erfarenheter och kunskaper och då få en ny djupare form av 

förståelse för situationen (Heide m.fl., 2005: s 108-109). Receptionisten Catrin på Nord menar 

dock till skillnad från Pia att hon inte upplever kommunikationen som lika betydelsefull. Hon 

förklarar att de inte ofta diskuterade hanteringen utav ett klagomål och menar att efter ett 

klagomål ägt rum är processen slutförd.   

Receptionisten Anna på Grand förklarar att hennes chef oftast samtalar med personal som 

tagit emot allvarliga klagomål och ger dem stöd för deras handlingar. Hon berättar att när det 
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dyker upp ett klagomål som varit svårt att hantera kan hon diskutera med chefen och fråga 

ifall hon agerat på rätt sätt. Candace White m.fl. menar att en god intern kommunikation och 

ett bra förhållande mellan chef och anställd kan leda till en motivationshöjning vilket i sin tur 

leder till att personalen stannar kvar längre inom organisationen. De menar även att denna typ 

av kommunikation bidrar till att tillit och förtroende skapas (White m.fl., 2010: s 67). 

Av de flesta respondenters svar att tolka är en tvåvägskommunikation med chefen viktig efter 

att ett klagomåls hanterats. Detta för att reflektera över hur de har agerat och hur de kan agera 

vid framtida klagomål. Dock fanns det undantag som menade att när ett klagomål hanterats är 

processen avslutad. Den skriftliga kommunikationen används framförallt som ett underlag och 

i förebyggande syfte för att sprida information om hur klagomål kan hanteras. Genom en god 

intern kommunikation upplever majoriteten av frontpersonalen att de bättre kan förstå hur de 

ska agera när klagomål uppstår.  

4.2.4 Motivera frontlinjen 
Denna del ska analysera hur frontpersonalens upplevelse av klagomålshantering kan påverkas 

genom motivation. Per Arvidsson menar att belöningssystem är viktiga fundament för att höja 

motivationen hos anställda, och presenterar motivationsfaktorerna som inre och yttre 

belöningar (Arvidsson, 2005: s 23). 

Hotellchefen Johan på Duxiana berättar att de inte har något belöningssystem på hotellet 

kopplat till klagomålshantering. Dock menar han att en bra hantering av en missnöjd gäst kan 

leda till belöning i form av positiv feedback. Receptionschefen Annika H. på Horisont berättar 

att de heller inte har något belöningssystem som är kopplat till klagomålshanteringen. 

Samtidigt påpekar receptionisten Anna på Grand att hon inte tror att ett belöningssystem 

kopplat till klagomålshantering hade varit motiverande, då det redan finns andra 

belöningssystem inom hotellet.  Dock menar Annika H. att vissa utfall renderar i belöning. 

Hon menar likt Johan att det kan handla om belöning i form av positiv feedback, men också 

genom att lyfta fram en given situation. Hon berättar att:  

Vi försöker lyfta upp det, vi sätter upp det på väggen, skickar ut på mailen 
eller så, tar upp det på stormöten som vi har några gånger om året. ”Det där 
var bra gjort, snyggt jobbat”. Det kan hända att vi ger en flaska vin för att 
göra något festligt av det. Så försöker man med smågrejer. Men det är inget 
man har rutin på. Är det bra så vill man att de högsta ska få reda på det och 
att direktören ska få reda på det/...  
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Arvidsson medger att belöningssystemet måste vara utformat efter hur individen föredrar att 

bli belönad, annars kan belöningssystemet bli ineffektivt då det inte är anpassat efter 

individens behov. (Arvidsson, 2005: s 26) Vidare kan Johan och Annikas arbetssätt med 

motivation tolkas som en form av inre belöningar, då de anpassar sin belöning efter vad 

personalen föredrar. Lovelock diskuterar också inre belöningar och påpekar dess vikt för att 

motivera personalen på ett psykologiskt plan. Han menar att individer strävar efter att få ett 

erkännande och verbal belöning, vilket bland annat kan komma från positiv feedback 

(Lovelock & Wirtz, 2007: s 333). Arvidsson förklarar att belöningar både kan komma i 

materiella och immateriella former för att skapa inre och yttre belöning och menar att båda 

dessa former är motivationshöjande (Arvidsson, 2005: s 16).  Vidare berättar receptionschefen 

Annika H.: 

.../Så därför ska man sprida det inom avdelningen och sen även i andra 
avdelningar för att visa hur man kan lösa problem bättre. För då ser man att 
det kan vara ganska roligt faktiskt. Men just ett belöningssystem har vi inte 
tyvärr. 

 

Av Annikas svar att tolka blir den interna kommunikationen också ett verktyg för att motivera 

frontpersonalen, då personalen vet att om de hanterar en missnöjd gäst på ett positivt sätt 

kommer de få ett erkännande från hela hotellet. Annika H. menar att frontpersonalen upplever 

denna form av belöning för klagomålshantering som motivationshöjande (jfr.White m.fl., 

2010: s 67). Detta menar Tschohl är viktigt bland frontpersonal då personalens självkänsla 

och inre känslor uppmärksammas av gästen under ett servicemöte eller vid ett hanterande av 

ett klagomål (Tschohl, 2004: s 26-27). 

Flertalet av våra respondenter menar att de har belöningssystem inom hotellet men inget som 

är kopplat till klagomålshanteringen. Istället använder sig flertalet av hotellen av verbala 

belöningar i form av beröm och feedback efter en lyckad hantering av ett klagomål. Carolina 

som är receptionist på Kärnan upplever det som motiverande att få beröm vid en lyckad 

klagomålshantering. ”Att få höra att man fattat rätt beslut från chefen bidrar ju till att jag 

känner att jag kan agera liknande en annan gång” förklarar hon. John Tschohl menar att när en 

person får beröm känner sig personen sedd och uppskattad (Tschohl, 2004: s 26-27). 

Stefan Michel m.fl. belyser att dålig klagomålshantering ska leda till negativa konsekvenser 

för personalen (Michel m.fl., 2009: s 266). Hotellchefen Johan på Duxiana berättar dock att 



 
35 

misslyckas hans personal att hantera en missnöjd gäst leder detta inte till några negativa 

konsekvenser för den anställde. Han förklarar:  

Man kan inte förstöra friheten genom att säga att dem har gjort fel, då vågar 
man inte fatta beslut nästa gång. Istället kan man diskutera hur hantering 
gick till och berätta vad personen ska tänka på till nästa gång. 

 

Istället för att en misslyckad klagomålshantering ska leda till negativa konsekvenser menar 

respondenterna att de behandlar situation genom att ge konstruktiv kritik. Detta i liknelse med 

det som analyserades under föregående avsnitt, där en dialog och tvåvägskommunikation 

presenterades som viktiga verktyg efter klagomålshanteringen. Respondenterna menar att 

även då personalen misslyckats under en hantering av ett klagomål är det ändå viktigt att 

fokusera på de positiva delarna för att motivera frontpersonalen till att prestera bättre under 

framtida klagomålshantering.  

Belöningssystem är ingen vanlig strategi för att motivera frontpersonalens arbete med 

klagomålshantering. Av våra respondenters svar att tolka upplever frontpersonalen att de 

framförallt blir motiverade genom inre belöning som sker i immateriella former. Detta 

framgår framförallt genom positiv feedback och beröm. För att personalen ska bli 

motiverande visar det sig också att belöningen måste vara anpassad efter personalens behov.  

4.2.5 Avslutande analys om vad frontpersonalen upplever som viktigt 
Analysen visar på att frontpersonalen upplever det som viktigt att kunna agera handlingsfritt 

för att hantera en missnöjd gäst. Möjligheten till kompensation är ett viktigt verktyg som 

underlättar frontpersonalens arbete med klagomål men befogenheten att kompensera skiljer 

sig åt mellan hotellen. För att personalen ska kunna agera handlingsfritt måste de också ha 

tillgång till rätt och kontinuerlig information om hur de ska och får agera. Denna interna 

kommunikation sker oftast genom skriftlig eller muntlig kommunikation, i form av 

dokumentation och diskussion. Frontpersonalen upplever framförallt den muntliga 

kommunikationen efter ett klagomål som viktig. Våra respondenter använder sig inte av något 

strukturerat belöningssystem när det gäller att hantera klagomål. Frontpersonalen motiveras 

istället framförallt genom immateriella och verbala belöningar. Frontpersonalen upplever 

detta som viktigt då det är motivationshöjande och en bekräftelse på att de hanterar klagomål 

på rätt sätt.  
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4.3 – Vilka svårigheter upplever frontpersonalen med att hantera klagomål? 
Vi vill under detta avsnitt förtydliga de svårigheter frontpersonalen upplever när de hanterar 

klagomål. Detta ska redogöras genom en analys över hur personalen upplever klagomål och 

sedan agerar för att behandla dem. Vi analyserar även vad som händer när situationer urartar i 

form av hot och personliga angrepp från gästen och undersöker arbetsrollens känslomässiga 

påfrestningar och dess inverkan på frontpersonalen. 

4.3.1 Är klagomål jobbiga? 
Receptionisten Anna på Grand kan ibland uppleva det som jobbigt att behöva hantera 

klagomål. Hon berättar att även då hon har handlingsfrihet och befogenheter att hantera 

missnöjda gäster vill hon egentligen inte hantera klagomålen. Dock menar Anna att hennes 

erfarenhet bidragit till att hon idag har en bättre relation till klagomål än hon hade innan. Hon 

förklarar det som: 

 
 
Man var så osäker, det är verkligen det. Nu är ju detta min borg alltså det är 
min trygghetszon detta. Man vet vad man har, vad man kan och vad man 
törs.  Även om man haft befogenheter under hela tiden så törs man mer när 
man är trygg i det.  
 

Andra respondenter menar likt Anna att de genom arbetserfarenhet upplever gästens klagomål 

på ett annorlunda sätt. Dock menar receptionisten Catrin på Nord att även då hon har mycket 

erfarenhet tycker hon fortfarande att det är frustrerande när hon måste bemöta en missnöjd 

gäst.  David E. Bowen och Robert Johnston medger att personal som tar emot ett klagomål 

kan känna en viss frustration och irritation och att detta inte endast beror på klagomålet utan 

även det faktum att de måste hantera den missnöjda kunden (Bowen & Johnston, 1999: s121-

122). Även då frontpersonalens erfarenhet har gett dem en större lärdom om 

klagomålshantering upplever de fortfarande klagomål som något jobbigt och frustrerande.  

Ett antal respondenter menar att vissa klagomål upplevs vara enklare och viktigare än andra. 

De uppfattar skillnader mellan ett klagomål från en stamgäst och ett klagomål från en individ 

som inte har någon tidigare gästhistorik på hotellet. På liknande sätt förklarar Jerrold K. 

Leong m.fl. att det finns en betydande skillnad mellan ett företags klagomålshantering av 

affärsresenärer och privatresenärer. De menar att snabb hantering av problemet är effektivare 

för att behandla affärsresenärer medan materiell kompensation och dialog är mest effektivt 

mot privatresenärerna (Leong m.fl.,2002: s 72). Likt litteraturen upplevde också 
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respondenterna att stamgäster som klagade, ofta var mer förstående och tillmötesgående 

tillskillnad från förstagångsgästen som helst ville ha kompensation för att bli nöjd.  

Receptionisten Linda på Horisont berättar att hon också upplever stamgästers klagomål som 

viktigare då de oftast är mer förlåtande än förstagångsgäster. Receptionschefen Annika H. 

förtydligade sin uppfattning när hon berättar: 

Det är lättare på något sätt att hantera en stammis, för du känner ju oftast 
dem. Du vet ofta vad han vill ha och vad han tycker om, och du kan prata 
med dem på ett annat sätt.  ”Vi ordnar detta nästa gång du kommer” och” 
jaja” säger han ”det blir jätte bra”. ”Nästa gång du kommer så får du kanske 
en huvudrätt”. Vi vet om att han kommer och då kan vi kompensera han på 
plats och det blir ju mycket roligare och då kommer han ju tillbaka igen/...   
 

Citatet påvisar att den personliga relationen mellan gäst och personal är en bidragande faktor 

till hur frontpersonalen upplever ett klagomål. Enligt Kevin P. Gwinner m.fl. är detta vanligt 

förekommande i tjänster där det finns en personlig kontakt mellan kund och personal. De 

menar att personalen oftast behandlar och uppskattar kunder mer om det finns en relation 

mellan parterna (Gwinner m.fl., 1998: s 104). För att ytterligare påvisa skillnaden mellan 

stamgäst och förstagångsgäst förklarar receptionschefen Annika H.: 

.../Medans förstagångsgästen kan du ju förlora mycket lättare. Även om du 
kompenserar förstagångsgästen med 100 kronor eller ett presentkort på 
Scandic, så kan han använda detta kort vart som helst och du kan då ha 
förlorat gästen. Den personen har ju enbart upplevt något dåligt och det kan 
då bli svårare att få gästen nöjd. Medans stammisen är van att det brukar 
fungera.  

 

Detta kan tolkas som att frontpersonalen upplever förstgångsgästens klagomål som svårare då 

risken att förlora den gästen är större. Således krävs det mer ansträngning utav 

frontpersonalen för att tillfredställa förstagångsgästens behov, vilket personalen upplever som 

besvärligare. Detta upplever även receptionisten Carolina då hon berättar att en 

förstagångsgästs klagomål är petigare och mer gnälliga.  

Receptionisten Catrin förklarar att på Nord tar de stamgästers klagomål på större allvar för att 

de vet att gästen kommer tillbaka till hotellet. Av respondenternas svar att tolka är relationen 

mellan personal och gäst viktig för hur personalen upplever ett klagomål, där en stamgäst 

värderas högre än en förstagångsgäst. Existerande kunder är viktiga poängterar Grönroos, han 

menar att nya kunder blir allt svårare att hitta. Därför är det viktigt för organisationer att 
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arbeta med att behålla och utveckla de befintliga kunderna (Grönroos, 2002: s 34). Detta kan 

tolkas som att alla gäster, oavsett tidigare relation med företaget ska bemötas och hanteras 

likartat.   

Receptionisten Linda på Horisont berättar att hon i vissa fall upplever klagomålshanteringen 

som svår då hon förklarar: 

Jag kan tycka att det är svårt om man bemöter en gäst och inte riktigt kan 
känna av vad den tycker är ok, hur mycket man ska dra eller hur mycket det 
ska få. En kan glädjas över en kopp kaffe medan den andra kan vilja halva 
rumsnotan för att bli nöjd. Vilken nivå man ska lägga sig på kan jag tycka är 
svårast att känna av hur mycket som är nog. Man vill ge en gäst så lite som 
möjligt men ändå göra dem nöjda. Så var man ska lägga sig, vilken prisnivå 
eller så. 

Av Lindas svar att tolka upplever hon framförallt handlingsfriheten och befogenheten att 

kompensera gästen som svår då hon inte vet hur hon ska kompensera. Grönroos skriver att en 

av förutsättningarna för att en anställd ska kunna agera handlingsfritt grundar sig i att de 

måste besitta kunskap. Han menar att personalen måste besitta kunskap och färdigheter för att 

kunna analysera och hantera en situation och sedan kunna fatta ett beslut. Innehar inte 

personalen denna kunskap skapar det istället frustration och förvirring, och handlingsfrihet 

kan då istället upplevas som något jobbigt (Grönroos, 2002: s 384).   

Enligt analysen upplevs klagomål generellt som jobbiga. Vad som framförallt påverkar 

frontpersonalens uppfattning av klagomål grundar sig i deras erfarenhet, där mer erfarna 

receptionister är mer trygga i hanteringen av klagomål. Det påvisas att uppfattningen av 

klagomål kan skilja sig beroende på relationen till gästen. Detta eftersom frontpersonalen 

anser att det är lättare att veta hur de ska bemöta en gäst om de redan har en relation med 

gästen. Av analysen att tolka kan klagomål upplevas som svårt att hantera ifall personalen inte 

besitter rätt kunskaper för att kunna agera handlingsfritt. 

4.3.2 Svårigheter i frontpersonalens agerande  
Vilket presenterats i föregående delar av studien har frontpersonalen en viktig roll när gästers 

klagomål ska bemötas och hanteras. Då 65 % av ett företags klagomål lämnas till 

frontpersonalen blir således personalens agerande viktigt för hur gästen tillslut kommer 

uppleva företagets klagomålshantering (Tax & Brown, 1998: s 81). 

Receptionisten Linda på Horisont menar att det viktigaste en receptionist måste göra när de 

ska bemöta ett klagomål är att lyssna på den missnöjda gästen. Hon berättar att ”Lyssna på 
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vad de har att säga, beklaga det som har hänt och hantera situationen på bästa sätt”. Förutom 

att lyssna på den missnöjda gästen anser respondenterna också att en viktig faktor är att hålla 

sig lugn. Receptionisten Annika F. på Linnéa förklarar detta som den viktigaste faktorn att 

tänka på när en missnöjd gäst hanteras. Receptionschefen Annika H. på Horisont benämner 

fler faktorer då hon berättar: 

…/du måste alltid visa att du lyssnar du kan ju inte bara nonchalera. Du blir 
ju förbannad själv om du ska gå fram och klaga och personen säger ”ja Ja!” 
Lite sunt förnuft helt klart och du ska absolut vara trevlig, lyssna och ta till 
dig det och sen ge ett svar./---/ Det är jätteviktigt att gästen förstår att du 
lyssnar på honom eller henne och vill göra något åt det. Du ska definitivt 
alltid vara trevlig mot gästen det är självklart. Så det är dem tre grejerna och 
så återkopplingen den är nästan viktigast. Du måste alltid återkomma till 
gästen med vad som hände, vad du gjorde, gjorde du något åt det. 

 

Echeverri och Edvardsson medger att de viktigaste faktorerna i personalens agerande 

gentemot en kund är att lyssna på kunden, ta ansvar för klagomålet och agera snabbt 

(Echeverri & Edvardsson, 2002: s 484). Hotellchefen Johan på Duxiana menar att snabb 

hantering är ett av deras ledord när det kommer till personalens hantering av ett klagomål.  

Thorsten Gruber m.fl. förklarar att frontpersonalens agerande är en avgörande faktor i hur 

kunden upplever företagets klagomålshantering. De menar att när ett företag har identifierat 

vilka förväntningar kunden har på hur klagomålet ska hanteras måste personalen utbildas i hur 

de ska agera för att stämma överens med kundens förväntningar (Gruber m.fl., 2009: s 638). 

Det flesta av våra respondenter menar dock tillskillnad från författarna att personalens 

agerande framförallt kommer från erfarenhet, och inte genom utbildning.  Receptionisten 

Catrin på Nord påpekar att det är personalens erfarenhet som blir avgörande i hur klagomålet 

bemöts. Hon berättar att ”... du kan inte komma som ny, för du kan aldrig veta vad du kan 

förvänta dig, människor är så olika”.  Receptionisten Annika F. på Linnéa berättar att hon 

också trodde att erfarenheten hade störst betydelse då hon berättar att ”… jag tror inte man 

kan träna sig i hur man kan bemöta en otrevlig gäst”. Echeverri och Edvardsson medger att 

det i vissa aspekter kan vara svårt att utbilda personalen (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 

350).  Egenskaper som att vara trevlig och omtänksam menar författarna utvecklas vid ung 

ålder och blir då svår att utveckla genom träning (Echeverri & Edvardsson, 2002: s 229-230). 

Hotellchefen Johan anser också tillskillnad från Gruber m.fl. att frontpersonalen inte ska agera 

efter någon mall under klagomålshanteringen. Han berättar att alla gäster är unika och genom 
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att arbeta efter en mall blir servicemötena mindre personliga. Istället menar han att personalen 

ska agera med sunt förnuft och anpassa sig efter situationen. 

Även då respondenterna är överens om att det är viktigt att agera lugnt, att lyssna och vara 

trevlig mot den missnöjda gästen kan det ändå uppkomma svårigheter. Receptionisten Catrin 

menar att även om det är viktigt att vara lugn när hon hanterar ett klagomål är det inte alltid 

lätt att behålla lugnet, då vissa gäster kan vara svåra att hantera. Catrin förklarar det som; 

Det svåraste är nog om gästen är extremt otrevlig. Då har jag jävligt svårt att 
hålla mig. Alltså om gästen är riktigt fruktansvärt otrevlig (mycket känsla 
och inlevelse). Så ska man då vara lugn, du vet när man ”dunk, dunk, dunk i 
bröstet” hjärtat det bankar och kinderna blir röda och kokar, pyser ur öronen 
och så ska man ändå försöka hålla sig. Det är skitjobbigt. Men det går. Men 
sen när han har gått går man in och hu, hu, hu (apliknande ljud), sparkar 
man i väggen på baksidan.  

 

Receptionisten Anna på Grand menar likt Catrin att det ibland kan vara svårt att behålla 

lugnet i vissa situationer.  Hon menar att det framförallt kan vara svårt när det är mycket folk 

som ska checka ut samtidigt. Anette Svingstedt medger att stressiga situationer kan vara ett 

problem i serviceorganisationer. Hon menar att frontpersonalen ska agera snabbt och effektivt 

men samtidigt vara omtänksam och vänlig mot gästen. Detta menar hon kan försvåras när 

receptionisten känner sig stressad och det är hög intensitet i frontlinjearbetet. Dessutom 

skriver Svingstedt att dessa situationer även kan göra det svårt för en missnöjd gäst att få sitt 

klagomål hanterat, då receptionisten är stressad och upptagen (Svingstedt, 2005: s 44-45). 

Receptionisten Anna på Grand medger att det kan vara stressande och svårt att bemöta en 

missnöjd gäst när det är mycket andra gäster i frontlinjen. Även Osman M. Karatepe belyser 

det faktum att frontpersonal som utsätts för en stressig arbetsmiljö inte kan förväntas behandla 

klagomål på ett bra sätt (Karatepe, 2006: s 40).  För att då på bästa sätt besvara gästens 

missnöje under en stressad situation menar Anna att hon klev ut från receptionen och istället 

bemötte gästens klagomål utanför receptionens gränser.  Genom att agera på detta sätt menar 

Anna leder till att gästen får mer uppmärksamhet samt att gästen då känner att denne blir 

hörd. Genom Annas agerande kan det tolkas att hon inte endast uttrycker genom tal under 

servicemötet utan även genom positivt kroppsspråk. D. S. Sundaram och Cynthia Webster 

påpekar att just under ett klagomål är kunden speciellt analytisk över personalens kroppsspråk 

och därför blir det viktigt för frontpersonalen att agera i en positiv bemärkelse. Kommunicerar 
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inte personalen på ett positivt sätt med sitt kroppsspråk menar författarna att kunderna får 

starkare negativa känslor kring situationen (Sundaram & Webster, 2000: s 386). 

Frontpersonalens agerande genom emotional labour kan också bli viktigt då klagomål ska 

identifieras. På Grand berättar receptionisten Anna att frontpersonalen aktivt arbetar med att 

identifiera klagomålen i receptionen när gästen ska checka ut. Receptionisterna ska vid 

utcheckningen fråga gästen hur vistelsen har varit. Detta menar Anna öppnar upp för gästen 

att berätta om ett eventuellt missnöje, som de kanske annars inte valt att ta upp. Hon förklarar 

det som att personalen ber gästen om ett klagomål. Hart m.fl. medger att det är viktigt att 

identifiera missnöje i ett tidigt stadie innan gästen lämnar hotellet, då en tumregel är att en 

gäst som lämnar hotellet berättar för minst 11 andra personer om sitt missnöje (Hart m.fl., 

2000: s 153). Receptionschefen Jenny på Comfort menar att detta kan vara ett bra sätt att 

identifiera klagomål på men påpekar att de inte arbetar så då det kan vara väldigt 

tidskrävande, i ett redan tidskrävande och stressande arbete. Svingstedt skriver att 

frontpersonalens uppgift är att identifiera missnöje i receptionen men menar likt Jenny att 

personalen ofta finner svårigheter i att agera på detta sätt då de ofta är stressade och 

tidspressade (Svingstedt, 2005: s 45). 

Respondenterna är överens om att frontpersonalens agerande är viktigt då klagomål ska 

bemötas. De påpekar att viktiga faktorer i agerandet är att vara lugn, lyssna på gästen, vara 

trevlig och hantera klagomålet snabbt. Av analysen att tolka uppstår dock svårigheter i 

personalens agerande då frontlinjearbetet är en stressad miljö bestående av irrationella gäster.   

4.3.3 Hot och personliga angrepp 
Som tidigare nämnt presenterar Korczynski att handlingsfrihet är viktigt för frontpersonalen i 

hur de kontrollerar och styr gäster i interaktionen (Korczynski, 2002: s 136). Denna ideologi 

tillsammans med det Guerrier och Adib beskriver om att handlingsfrihet ska skapa 

möjligheter för frontpersonal att lösa problem utan ledarskap har visserligen sina gränser. 

(Guerrier & Adib, 2000: s 272) Detta då situationer med klagande gäster kan leda till hot och 

personliga angrepp vilket begränsar hur personalen kan styra gästen för att lösa situationen. 

Frontpersonal som utbildas att förstå att kunden alltid har rätt kan uppleva det som 

påfrestande när de bemöter en kund som faktiskt har fel (Michel m.fl., 2009: s 260). 

Det svåraste frontpersonalen upplevde med att hantera klagomål var just när gästen blev 

otrevlig och hotfull.  Receptionisten Annika F. på Linnéa berättar att hon sällan får otrevliga 

gäster men att det var en person som hon speciellt mindes. ”Han blev lite otrevlig, han stod 
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och skrek i receptionen” förklarar hon och påpekar att det viktigaste i en sådan situation är att 

inte ta det personligt. Receptionisten Catrin på Nord menar också att hon ibland upplever 

gästers agerande som obehagligt och att detta kan få henne ur balans. Korzcynski medger att 

irriterade kunder kan ha en negativ och skadande effekt på frontpersonalen. Detta grundar sig 

i att personalen har fått direktiv att tillsammans med gästen skapa ett positivt servicemöte. När 

kunden inte längre agerar efter personalens intentioner och istället på ett otrevligt sätt kan det 

leda det till att personalen upplever mötet som obehagligt. De vet då inte längre hur de ska 

agera för att tillfredsställa kunden (Korzcynski, 2002: s 76). En anledning till att detta 

problem uppstår menar Bowen och Johnston är att frontpersonal oftast inte har fullständig 

träning och rätta resurser för att utföra klagomålshantering vilket innebär att personalen till 

följd får känslan av hjälplöshet (Bowen & Johnston, 1999: s119). Receptionisten Annika F. 

förklarar att det är viktigt att veta när en gäst måste avvisas och inse att situationen är utanför 

ens kontroll. Annika F. menar dock att denna lärdom inte erhållits genom hennes utbildning 

inom klagomålshantering utan att den grundar sig i hennes erfarenhet av liknande situationer.  

Receptionisten Catrin anser annars att det är lätt att komma undan ett personligt angrepp 

genom att be om ursäkt och låta gästen prata av sig. Catrin tar inte klagomål personligt men 

förklarar att det finns en del gäster som ”… har den här förmågan att göra det obehagligt”. För 

att förtydliga Catrins påstående menar Bowen och Johnstons att frontpersonalen ofta blir 

måltavlan för gästers missnöje och även ibland ilska (Bowen & Johnston, 1999: s 122). 

Frontpersonalen upplever att gäster tror att de står skyldiga för misstag även då de inte har 

orsakat problemet. Svårigheten handlar om att frontpersonalen förväntas bemöta missnöjda 

gäster vare sig klagomålen är befogade eller inte och oberoende av gästens temperament.   

Receptionisten Linda på Horisont har upplevt hotfulla och personliga angrepp från gäster och 

berättar: 

.../ibland så kan det bli riktigt, de kan hoppa på en personligen men då gäller 
det att man är så. Det är inte lätt att man är så stark i sig själv så att man kan 
säga till att det är inte ok att du talar till mig på det här viset./ --- / Vi kan ju 
få alla möjliga sorters och bli kallade allt möjligt. 

 

Linda anser att det är viktigt för frontpersonal att vara starka i sig själva och förklara för 

aggressiva gäster att det inte är accepterat att bli tilltalad på ett sådant sätt. För att underlätta 

en påfrestande situation arbetar de oftast två receptionister i frontlinjen och har då möjlighet 

att stötta varandra för att lyckas hantera situationen. För att dra liknelsen till det Bowen och 
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Johnston menar med att ledningen ska stötta personalen i sin svåra roll även efter 

klagomålshanteringen har upplösts, är det viktigt att medarbetarna samt ledningen stödjer 

personalen som är utsatt. Detta för att frontpersonalen ofta behöver kontrollera sina känslor 

under ett påfrestande klagomål som sedan leder till negativa känslor efteråt (Bowen & 

Johnston, 1999: s 122). Receptionisten Linda påvisar att det även är viktigt att frontpersonalen 

stödjer varandra för att lyckas lösa situationer med otrevliga gäster för att de ska känna sig 

mindre utsatta. Receptionisten Anna på Grand menar på ett liknande sätt att det är viktigt att 

ta ett steg tillbaka och låta en medarbetare ta över diskussionen ifall något sådant skulle 

inträffa. Hon poängterade även vikten av att backa upp den utsatte. Om inte den behandlingen 

sker är risken såsom Johnston och Clarke beskriver, att personal blir stressade och känner sig 

maktlösa i att hantera klagomål (Johnston & Clarke, 2005 referat i Johnston & Michel: 2008 s 

87). 

Receptionschefen Annika H. på Horisont uppmuntrar sin frontpersonal att inte ta någon 

diskussion i situationer där gästen blir hotfull. Hon inser också vikten av att stödja varandra 

under och efter ett sådant möte. Hon förstår när hon måste ingripa i vissa situationer för att 

frontpersonalen inte ska ”tända till” och befinna sig i samma tillstånd som gästen. Johnston 

och Clarke förklarar risken med att låta frontpersonalen ta mycket belastning från påfrestande 

situationer som något som leder dem till att agera passivt istället för kreativt (Johnston & 

Michel s 87). Claes-Otto Hammarlund beskriver att ett personligt angrepp påverkar individer i 

att utveckla försvarspositioner för att undvika situationer. Individer kan i detta skede undvika 

situationen för att också avstå från de känslor som förknippas med påhoppet (Hammarlund, 

2006: s 92). Alternativt finns risken för att frontpersonalen låter sina verkliga känslor gå ut 

över den klagande gästen (Kinman, 2009: s 120). Receptionisten Linda inser att viss personal 

har det svårt att arbeta utan att ta klagomål personligt och har också förståelse för 

belastningens konsekvenser för frontpersonalen, såsom för hotellet. Därför menar Annika H. 

att det är viktigt att frontpersonalen har möjligheter att avreagera sig och få stöd från chefen 

då de kan uppleva dessa situationer som jobbiga och svåra att hantera. 

 

Det påvisas utifrån intervjuerna att frontpersonalens arbete med klagomålshantering stundvis 

kan vara mycket påfrestande. Det handlar om att klagomål kan leda till situationer som 

tvingar frontpersonalen att lämna deras bekvämlighetszon. Gäster kan bli irriterade och visa 

sitt missnöje på ett irrationellt sätt genom personliga angrepp och hotfulla anklagelser mot 

frontpersonalen. Frontpersonalen har en viktig roll att fylla i klagomålshanteringsprocessen 
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men det är oklart i litteraturen till vilket pris frontpersonalen bör åtgärda situationer. Det 

påvisas av intervjuerna att frontpersonalen ofta inte förstår varför gästerna beter sig på ett 

otrevligt sätt och därför bildas en situation som är svår att åtgärda. 

4.3.4 Känslornas betydelse 
De flesta respondenter har tidigare berättat att det är viktigt att frontpersonalen är lugn vid 

hanteringen av en missnöjd gäst. Vissa menar att ifall personalen är lugn och samlad vid 

klagomålshanteringen innebär det även att gästen agerar på ett liknande sätt. Receptionisten 

Catrin på Nord förklarar dock att det inte alltid är så enkelt, speciellt då gäster anklagar henne 

personligen och är extremt otrevliga. Hon berättar att sådana situationer är påfrestande men 

försöker ändå behålla ett lugn för att även lugna gästen. Receptionschefen Annika F. på 

Horisont menar likt Catrin att det inte går att skrika tillbaka på en otrevlig gäst utan att man 

istället måste vara behärskad i situationen. Nikos Bozionelos och Konstantina Kiamou 

beskriver att känslorna som visas utav personalen är en avgörande faktor för hur kvalitén på 

servicemötet uppfattas av kunden (Bozionelos & Kiamou, 2008: s 1108). Gail Kinman 

förklarar att det grundläggande målet för service är att göra interaktionen med kunden vänlig 

och förhindra att personalens frustration och bekymmer går ut över kunden. För detta krävs 

stor emotionell kontroll från personalen för att bevara den positiva relationen med kunden 

(Kinman, 2009: s 120). 

 

Receptionschefen Jenny på Comfort menar att hennes personal fått direktiv att alltid försöka 

hålla sig lugna under servicemötet och speciellt vid situationer där en missnöjd gäst klagar. 

Detta blir desto svårare när gästen är aggressiv och hotfull, vilket vi analyserade i föregående 

avsnitt. Hotellchefen Johan på Duxiana förklarar att personalen ska hantera gäster skötsamt 

och personligt samtidigt som de ska skapa ett genuint intryck. Bozionelos och Kiamou menar 

att för att skapa ett genuint intryck under alla servicemöten måste personalen modifiera eller 

omvandla sina verkliga känslor och istället visa de känslor som krävs av sin arbetsroll 

(Bozionelos & Kiamou, 2008: s 1109). Receptionisten Pia på Duxiana förklarar att detta 

ibland kan vara svårt genom att berätta: 

 
Om man redan är ledsen eller nedstämd för någonting så anser jag att det är 
svårare att ta emot klagomål för då är man mer känslig och kan ta åt sig 
personligen, där av kan det bli svårare att ta på sig en "roll" och känner jag 
så, så brukar jag lämna över till någon annan då jag anser att jag inte kan 
möta klagomålet så bra. 
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Magdalena Petersson förklarar att organisationer oftast vill att personalen ska ta på sig en roll 

där de visar kunden att de bryr sig. Denna roll innebär att personalen ska utrycka sig genom 

ett positivt beteende i både kroppsspråk och talsätt. Petersson förklarar att detta ställer krav på 

personalen då de måste inta arbetsrollen oavsett personliga känslor (Petersson, 2003: s 112-

113;119). Kinman menar likt Petersson att denna reglering av personliga känslor som krävs 

av arbetsrollen kan leda till känslomässig utmattning och missnöje med arbetet (Kinman, 

2009: s 118).   

Receptionisterna vi intervjuat är enade om att de måste inta sin arbetsroll vid ett servicemöte, 

och speciellt när dem hanterar ett klagomål. De vet om att dem måste hålla sig till arbetsrollen 

för att kunna ta rationella beslut och inte ta missnöjet personligt. Detta förtydligade 

receptionisten Anna på Grand genom att förklara att hon såg sin arbetsplats som ”... min borg 

alltså det är min trygghetszon detta. Man vet vad man har, vad man kan och vad man törs.” 

Även då personalen agerar lugnt i sin arbetsroll under servicemötet och utstrålar en positivitet 

gentemot gästen, kan ändå interaktionen ibland vara svår att kontrollera.  Receptionschefen 

Jenny på Comfort berättar att frontpersonalen i vissa fall kan uppleva svårigheter i att förhålla 

sig till sin arbetsroll genom att förklara: 

   
Skillnaden är ju att detta är ett jobb och jag måste göra så här och inte då 
tända till. Det är ju klart det gör vi allihop det spelar ingen roll om man blir 
irriterad. Utan man ska försöka ta det och så bara låta det rinna av. De 
tycker jag är det svåraste för dem. 

 

Jenny menar således att även om personalen blir irriterade över situationen får de inte ta 

klagomålet personligt. Hon har en förståelse för att frontpersonalen kan uppleva klagomålet 

som personligt samtidigt som hon poängterar vikten av att fortsatt besitta sin arbetsroll även 

om situationen kan upplevas som påfrestande. Receptionisten Catrin på Nord har å andra 

sidan inställningen att hon enbart är en anställd som arbetar på hotellet och inte har något 

personligt att göra med gästens missnöje.  

 

Frontpersonalen upplever det som viktigt att inta en arbetsroll när de ska hantera ett klagomål. 

Dock menar flertalet respondenter att det upplever det som problematiskt att inta rollen då de 

ibland är svårt att inte visa sina personliga känslor.  

4.3.5 Avslutande analys om personalens upplevda svårigheter 
Respondenterna är överens om att de upplever svårigheter med klagomålshantering. 

Svårigheterna frontpersonalen upplever påverkas av deras erfarenhet, relation till gästen och 
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deras handlingsfrihet. Respondenterna påpekar att viktiga faktorer i agerandet är att vara lugn, 

lyssna på gästen, vara trevlig samt hantera klagomålet snabbt. Dock ligger svårigheterna i att 

under stressade situationer och med otrevliga gäster ha möjlighet att agera på samma sätt. 

Otrevliga och hotfulla gäster upplevs som det svåraste med klagomålshantering eftersom 

situationerna är påfrestande och svåra att kontrollera. Ett sätt att kontrollera situationen är för 

personalen att inta sig den arbetsroll som arbetet kräver. Dock kan frontpersonalen uppleva 

detta som svårt då de måste dölja sina verkliga känslor.  
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DEL V – SLUTSATS & DISKUSSION 

 
Under den avslutande delen presenteras våra slutsatser och de tre frågeställningarna 
besvaras. Detta för att redogöra för studiens resultat och fullfölja studiens syfte. Sedan 
kommer studiens helhet granskas och diskuteras. Slutligen presenteras en exkurs med idéer 
för vidare forskning. 

5.1 – Slutsatser 
För  att  återkoppla  till  studiens  syfte,  att ur ett HRM perspektiv undersöka hur 

frontpersonalen upplever klagomålshantering, har vi delat upp slutsatserna enligt studiens 

frågeställningar. 

5.1.1 – Vilka förutsättningar är viktiga för att frontpersonalen ska kunna hantera 
kundens klagomål? 
För att frontpersonalen ska kunna hantera kundens klagomål kan ledningen på serviceföretag 

ställa viktiga förutsättningar för att förverkliga detta. Förutsättningarna för att frontpersonal 

ska kunna hantera kundens klagomål är grundläggande för att arbetet ska utföras på ett 

effektivt och serviceinriktat sätt för att skapa lojala och lönsamma kunder. De förutsättningar 

som är speciellt viktiga innefattar ledningens strategiska utgångspunkt för att styra och 

hantera frontpersonalen. Detta är viktigt i förberedande syfte för framtida klagomål. Det har 

påvisats av studien att tjänsteföretagen har en implementerad strategi för att behandla 

klagomål vare sig det är under bestämda former eller inte. För att frontpersonalen ska kunna 

hantera kunders klagomål är förutsättningarna viktiga för att både underlätta och motivera för 

personalen i sitt arbete.  

För att frontpersonal ska kunna hantera kundens klagomål snabbt och effektivt är personalens 

handlingsfrihet en fundamental förutsättning. Det innebär möjligheten för frontpersonal att 

självständigt och effektivt hantera gästers missnöje. Frontpersonal måste ha möjlighet att ta 

egna beslut utan behovet av att kontakta ledningen. För att ta självständiga beslut behöver 

dock frontpersonalen ha handlingsmöjlighet i form av information och kunskap. Detta är 

något som av studien sker i en begränsad form, under möten och diskussioner. För att 

frontpersonalen ska ha möjlighet att vara självständiga i sitt arbete styrker ledningen å andra 

sidan vikten av erfarenhetsbaserat lärande för att förstå hur de ska utnyttja handlingsfriheten 

på ett effektivt sätt. Studien har därmed påvisat att det handlar om mycket mer än enbart 

handlingsfrihet som viktig förutsättning för att frontpersonalen ska hantera kunders klagomål.  
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Handlingsfrihet är en centralt viktig förutsättning för att frontpersonalen ska kunna hantera 

kundens klagomål men det finns andra faktorer som underlättar för att frontpersonalen ska 

förstå hur de ska agera handlingsfritt. Exempelvis är rekrytering en viktig förutsättning 

eftersom en del egenskaper frontpersonalen besitter är svåra att utveckla. Därmed är det 

viktigt att från början anställa personal som har kompetens och möjlighet att förstå hur de på 

bästa sätt kan agera när de hanterar klagomål. Utbildning är dock inte en förutsättning för 

frontpersonalens arbete utan det är återigen erfarenhetsbaserat lärande som har stor vikt 

gällande klagomålshantering. Utveckling av kompetens sker istället utifrån intern 

informationsspridning samt reflektion över hur klagomål kan hanteras. Att ledningen bortser 

från utbildning är dock riskfyllt eftersom det finns begränsningar för vad erfarenhetsbaserat 

lärande kan bidra med för att frontpersonalen ska kunna hantera klagomål. 

Riktlinjer för hur frontpersonalen ska agera är heller inte någon viktig förutsättning. Av 

studien påvisas det att ledningen har en tillit för frontpersonalen för att de ska hantera kunders 

klagomål. Riktlinjer är visserligen en aspekt som existerar men större vikt ligger i tilliten 

mellan frontpersonal och ledning för att frontpersonalen ska agera handlingsfritt och med stöd 

av ledningen. Det är dock viktigt att en del riktlinjer ställs för att frontpersonalen ska veta 

utgångspunkten för hur de ska agera utifrån egna erfarenheter och intuitioner för att hantera 

gästers klagomål. Utan tillit och riktlinjer har inte frontpersonalen möjlighet att agera 

handlingsfritt. Därmed är riktlinjer och tillit tillsammans viktiga förutsättningar för att 

frontpersonalen ska kunna hantera kunders klagomål. 

Vi har således i detta avsnitt framställt de viktigaste förutsättningarna för att frontpersonalen 

ska kunna hantera kundens klagomål. Slutsatserna påvisar att handlingsfrihet är en centralt 

viktig förutsättning för frontpersonalens arbete med klagomålshantering. Dock har 

slutsatserna även påvisat att utbildning och riktlinjer inte spelar en lika viktig roll i hur 

frontpersonalen ska hantera klagomål.  

5.1.2 – Vad upplever frontpersonalen som viktigt under klagomålshantering? 
Det som frontpersonalen upplever som viktigast för att de ska kunna hantera klagomål är 

framförallt att de har handlingsfrihet i sitt arbete. Frontpersonalen upplever detta som viktigt 

då detta ger dem möjligheten att agera snabbt och effektivt mot klagomålet. Genom att få 

möjligheten och resurserna att agera handlingsfritt upplever personalen att ledningen litar på 

dem och de tar då ett större ansvar. Frontpersonalen upplever handlingsfriheten som roligt 

men påpekar samtidigt att det är viktigt för dem att veta vart gränsen för deras handlingsfrihet 
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går. Det påvisas dock att erfarenheten hos frontpersonalen är viktig när de ska agera 

handlingsfritt. Studien visar på att handlingsfrihet innebär att personalen ska agera utifrån eget 

omdöme och intuition och dessa egenskaper erhålls genom erfarenhet.  

En del i handlingsfriheten som frontpersonalen upplever som viktig är att de tilldelas 

befogenheten att kompensera gästen. Det påvisas att personalen upplever detta som viktigt då 

de kan hantera klagomålet snabbt och själva avgöra hur situationen ska lösas. Att ha 

befogenheten att kompensera är viktigt men det är samtidigt viktigt att inte kompensera i för 

stora utsträckningar och då klagomålet inte är befogat.  

Studien har dock konstaterat att för att kunna kompensera eller överhuvudtaget agera 

handlingsfritt är det viktigt att personalen har rätt information om vad och hur de får agera. 

Det påvisas att den interna kommunikationen upplevs som viktig för frontpersonalen då den 

hjälper frontpersonalen att bättre förstå hur de ska agera när ett klagomål uppstår. Muntlig 

kommunikation i form av tvåvägskommunikation med chefen är viktig för frontpersonalen då 

de kan diskutera och reflektera över hur de agerat under ett klagomål och hur de då kan 

utveckla sitt agerande inför framtiden.  

Den muntliga kommunikationen har även påvisats vara viktig för motivationen av 

frontpersonalen. Då det inte existerar någon form av belöningssystem kopplat till 

klagomålshantering blir verbala belöningarna allt viktigare för frontpersonalen. Det 

konstateras i studien att belöningssystem inte påvisas ha någon större motiverande effekt på 

frontpersonalen. Vad som däremot upplevs som viktig är den verbala belöningen som oftast 

kommer i form av positiv feedback eller erkännande. Denna form av immateriell belöning ger 

upphov till en inre belöning hos frontpersonalen vilket personalen upplever är viktigt och 

motiverande i klagomålshanteringen.  

 
Vi har således i detta avsnitt framställt de faktorer som frontpersonalen upplever som viktigast 

under klagomålshanteringen. Slutsatserna påvisar återigen handlingsfrihet som viktigt. Dock 

upplever frontpersonalen att det är viktigast med en väl fungerande muntlig kommunikation 

och en inre belöning för deras arbete med klagomålshantering.  

 

5.1.3 – Vilka svårigheter upplever frontpersonalen med att hantera klagomål? 
Frontpersonal inom tjänsteföretag kan uppleva svårigheter med att hantera ett klagomål. De 

svårigheter som upplevs uppkommer under frontlinjearbetet genom interaktion med en kund. 
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Vad studien påvisar upplever frontpersonal olika svårigheter beroende på vem det är som 

klagar. Frontpersonal upplever det som svårare att hantera en kund som de inte har någon 

personlig relation till. Detta grundar sig framför allt i att det då inte vet vad kunden vill ha och 

vad som krävs för att få kunden nöjd. Risken ökar då att klagomålshanteringen inte får ett 

positivt utfall.  

Vad som också påvisas av studien är att frontpersonal upplever svårigheter i att hantera 

klagomål då det inte besitter tillräcklig kunskap och information. Denna svårighet utspelar sig 

framförallt när en kund ska kompenseras och personalen inte då vågar ta ett beslut angående 

hur stor kompensationen får bli, i rädsla för att kompensationen ska bli för stor. Detta anser 

frontpersonalen är påfrestande då de känner pressen av att både tillfredställa kunden så väl 

som ledningen.   

Frontpersonal inom tjänsteföretag upplever det också som svårt när de måste hantera gäster 

under en stressande miljö. Dessa svårigheter visar sig framförallt när de befinner sig mycket 

kunder i frontlinjen. Det blir då svårt för personalen att ge den missnöjda kunden den tiden 

som krävs för att hantera klagomålet. Detta kan då leda till obehagliga situationer med 

irriterande och otrevliga kunder. När kunder blir irriterade och otrevliga känner 

frontpersonalen ett obehag. Då personalen i frontlinjen oftast är den enda som har kontakt 

med kunden är det oftast dem som får stå till svars för gästens ilska mot företaget. När en 

kund agerar på ett irrationellt och otrevligt sätt upplever frontpersonalen att det kan vara svårt 

att hantera situationen. 

Vid sådana situationer påvisar studien att det framförallt blir viktigt för frontpersonalen att 

inte ta klagomålen personligt. Detta kan dock upplevas som svårt och påfrestande då många 

kunder på ett personligt plan anklagar personalen för den bristen i service eller för det 

missnöje de upplevt. Att inta sig en arbetsroll har visat sig vara lika viktigt som det är svårt 

när ett klagomål ska bemötas. Vad frontpersonal framförallt upplever som svårt är att fortsatt 

inneha sin arbetsroll när de hanterar en otrevlig kund som visar sitt missnöje genom 

personliga angrepp.  Studien har också påvisat att denna roll kan uppfattas som än svårare att 

beträda om frontpersonalens personliga känslor inte stämmer överens med arbetsrollens 

intentioner.   

I detta avsnitt har vi presenterat svårigheterna frontpersonalen upplever med att hantera 

klagomål. Vad som presenterats är att finns det ingen relation till gästen upplever 

frontpersonal klagomål som betydligt jobbigare och svårare att hantera. Detta kan rendera till 
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än mer svåra situationer i form av otrevliga och hotfulla gäster där frontpersonalen då måste 

inta sin arbetsroll och inte visa sina personliga känslor.   

5.2 – Diskussion 
Syftet med studien är att ur ett Human Resource Management perspektiv undersöka hur 

frontpersonalen upplever klagomålshantering. Studiens resultat har påvisat att den centrala 

förutsättningen för att frontpersonal ska kunna hantera kunders klagomål är genom 

handlingsfrihet. Dock upplever frontpersonalen att det främst handlar om att utifrån egna 

erfarenheter och kunskap kunna anpassa sitt agerande efter kunden för att hantera kundens 

missnöje.   

Studien har även framfört att hur frontpersonalen upplever klagomål handlar om vilken kund 

det är som klagar. Det har visat sig vara en stor påverkan på hur frontpersonalen upplever och 

hanterar situationen. Upplevelsen som vi framförallt vill uppmärksamma för är betydelsen av 

den personliga relationen mellan frontpersonal och kunderna. En bra relation med en kund 

underlättar frontpersonalens klagomålshantering i en anmärkningsvärd utsträckning. Studien 

har påvisat att det finns en del oklarheter i frontpersonalens dagliga arbete som är avgörande i 

relationen till kunden. Vi ser att relationen till kunden är avgörande i den bemärkelsen att 

frontpersonalen kan få en bättre förståelse för hur kunder ska behandlas och kompenseras. 

 

Vi anser att studien har lyckats fylla diskussionen kring interaktionen mellan frontpersonalen 

och kunden. Vi anser att kunskapsluckan har kompletterats genom att presentera 

nedanstående åtgärder. För att hjälpa personalen bemöta kundens klagomål och missnöje på 

ett serviceinriktat sätt har vi delat upp processen i fyra steg ur ett HRM perspektiv som 

ledningen ska tillgodose: 

 

 Eliminera svårigheterna frontpersonal upplever med klagomålshantering. – Vår 

studie har visat att när frontpersonalen upplever ett klagomål som svår att hantera 

uppkommer svårigheter i att agera efter deras förutbestämda roll. Irritation och 

förvirring från personalens sida reflekteras då lätt till gästen och processen kan då 

upplevas som något negativt från båda parterna.  

 

 Stödja och utveckla personalen. – Genom att ha en kontinuerlig och välfungerande 

kommunikation mellan ledning och personal påvisas att arbetet med klagomål 

underlättas för personalen. När klagomålshantering misslyckas är det viktigt att tillge 
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personalen stöd och konstruktiv kritik för hur framtida situationer ska hanteras. Detta 

ska leda till att personalens agerande vid klagomålshanteringen ska utvecklas. 

 

 Utnyttja erfarenhet. – Genom möten, diskussioner och upplevelser av klagomål bör 

personalen dela sina upplevelser för att sprida kunskap om hur klagomål kan hanteras. 

Utbildning kan visa frontpersonal hur de kan agera men erfarenhet framhäver hur de 

ska agera vid kunders klagomål.   

 

 Tillit för frontpersonalens agerande. – För att kunna bemöta gäster på ett 

serviceinriktat sätt bör personalen agera handlingsfritt. De måste både ha tillit från 

ledningen och självförtroendet att våga ta egna beslut. Detta är betydelsefullt då 

kunder förväntar sig effektiva och kvalitativa åtgärder för sitt missnöje.  

 

Vi hävdar att studien kan appliceras på andra branscher, speciellt inom tjänstesektorn men 

inser att det kan finnas en begränsning för hur det kan tillämpas på andra platser i världen. I 

och med studiens begränsade geografiska utgångspunkt finns det en begränsning för 

trovärdigheten på andra platser. Vi anser att detta beror på att kundens uppfattning av 

tjänstekvalitet varierar på grund av kulturella skillnader samt kunders behov och 

förväntningar. Det behövs ett större empiriskt underlag för att en studie ska appliceras i ett 

vidare perspektiv. Vi ser även att kundens synpunkter är viktiga för att vidareutveckla hur 

frontpersonal ska bemöta kunders klagomål och missnöje på ett serviceinriktat sätt. 

 

Vi ser även att vår tolkning av litteraturen har skapat en del begränsningar för utfallet av 

studien. Vår tolkning av klagomålshantering kan ha en påverkan på hur resultatet av studien 

har utformats. Vår tolkning kan ha inneburit att vi utelämnat en del litteratur som skulle kunna 

anses vara relevant för vår studie. 
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5.3 – Exkurs 
På grund av att studien har begränsningar för tillämpning i serviceverksamheter poängterar vi 

vikten av ytterligare forskning inom fältet. Detta eftersom forskning i hur frontpersonalen 

verkligen upplever klagomålshantering också är begränsat. Vi skulle framförallt vilja 

uppmana till vidare forskning kring frontpersonalens uppfattning av relationer till kunder. Hur 

personal kan förstå kundens behov utan att det finns en personlig relation mellan de båda 

parterna. Vi vill även uppmana till vidare forskning inom belöningssystem kopplat till 

motivation. Även om vår studie visar på att belöningssystem inte är en motiverande faktor för 

klagomålshantering skulle vi vilja fördjupa oss i de bakomliggande anledningarna till detta 

faktum.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguider 

För ledningen 

 

Om dig 

Hur länge har du arbetat inom hotellbranschen? 

Position? 

Arbetsuppgifter? 

Ansvar? 

Utbildning? 

Hotellets arbete med klagomålshantering 

1- Har er kedja/hotell har någon policy/rutin för hantering av klagomål? 

2- Får ni ofta klagomål? Vad brukar de handla om? 

3- På vilket sätt anser du är viktigast att agera när personalen ska hantera klagomål? 

4- Hur brukar gästerna klaga? 

5- Vilka typer av klagomål brukar hotellet få? 

Verktyg för att hantera klagomål 

6- Hur hotellet någon policy för att kompensera klagomål? Vilka befogenheter har 

personalen att kompensera missnöjda kunder? Exempel? 

7- Hur långt sträcker sig personalens befogenheter?  

8- Är hanterandet av en stamgästs klagomål annorlunda? 

9- Vilka direktiv ger ni till personalen om hur de ska hantera klagomål? 

10- Hur ser uppföljningen ut efter att ett klagomål hanterats? Vart tar klagomålet vägen? 

11- Arbetar ni med uppföljningen för att förbättra klagomålshanteringen? 

12- Erbjuder hotellet någon utbildning eller träning med klagomålshantering till 

personalen? Vad innefattar utbildningen? 

13- Anser du att klagomålshantering är en prioriterad fråga? 

14- Ger ni frontpersonalen feedback efter dem hanterar klagomål? 
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15- Hur reagerar du på om frontpersonalen lyckas lösa klagomål? Belöning? 

16- Hur reagerar du på om frontpersonalen misslyckas lösa klagomål? 

17- Känner du att gästens relation till hotellet stärks beroende på hur klagomål hanteras? 

18- Har ni några riktlinjer på hur snabbt klagomål ska hanteras? 

 

För frontpersonal 

Om dig 

Hur länge har du arbetat inom hotellbranschen? 

Position? 

Arbetsuppgifter? 

Ansvar? 

Utbildning? 

Ditt arbete med klagomålshantering 

1- Känner du till om er kedja/hotell har någon policy/rutin för hantering av klagomål? 

2- Får ni ofta klagomål? Vad brukar de handla om? 

3- På vilket sätt anser du är viktigast att agera när du ska hantera ett klagomål? 

4- Hur brukar gästerna klaga? 

5- Vilka typer av klagomål brukar du få? 

6- Kan du berätta om någon situation du tagit emot ett klagomål eller missnöje? Vad 

hände? Vad sa gästen? Hur bemötte du klagomålet?  

7- Hur reagerade gästen efter ditt bemötande av klagomålet? Blev gästen nöjd? 

Verktyg för att hantera klagomål 

8- Hur kompenserar du klagomål? Vilka befogenheter har du att kompensera missnöjda 

kunder? Exempel? 

9- Hur långt sträcker sig dina befogenheter? När måste du kontakta din chef? Exempel? 

10- Är hanterandet av en stamgästs klagomål annorlunda? 

11- Vågar du ta egna beslut när en kund är missnöjd? Varför/ varför inte? 

12- Vilka direktiv har du fått från ledningen om hur du ska hantera klagomål? 
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13- Hur ser uppföljningen ut efter att ett klagomål hanterats? Vart tar klagomålet vägen? 

14- Arbetar ni med uppföljningen för att förbättra klagomålshanteringen? 

15- Vad anser du är svårast med att hantera klagomål? 

16- Vad tycker du personligen är svårast med klagomål? 

17- Är det svårt att ta på sig en roll när du inte mår så bra? (när du ska hantera klagomål) 

18- Hur påverkar klagomålen dig personligen? 

19- Vad är det som avgör om gästen blir nöjd efter att klagomålet hanterats? 

20- Har du fått någon utbildning från hotellet gällandes klagomålshantering? Vad 

innefattade utbildningen? 

21- Känner du att utbildningen hjälpt dig att hantera klagomål på ett bättre sätt? 

22- Anser du att klagomålshantering är en prioriterad fråga från ledningens håll? 

23- Anser du att du får tillräckligt mycket information om hur klagomål ska hanteras? 

24- Hur reagerar ledningen när du förklarar att du kompenserat och hanterat en gästs 

missnöje? Är reaktionen olika beroende om kompensationen varit i pengar eller 

ursäkt? 

25- Har det hänt att efter en gästs klagomål hanterats, så har gästens relation till hotellet 

stärkts?  

26- Har ni några riktlinjer på hur snabbt klagomål ska hanteras? 

27- Diskuterar ni klagomål mellan er? 

28- Tror du att belöning för lyckad hantering av klagomål hade motiverat dig att bemöta 

ett klagomål annorlunda? 

29- På vilket sätt hade du agerat annorlunda? 
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Bilaga 2 

 
 
 
Informerat samtycke till deltagande i undersökning.  
  
 
Vi är tre studenter vid Lunds Universitet som, under vår sista termin på Service Management, 
ska skriva en Magisteruppsats om klagomålshantering. Vi ska inom denna kurs utföra en 
studie på D-nivå. Syftet med studien är att ur ett Human Resource Management perspektiv 
undersöka hur frontpersonalen upplever klagomålshantering.  
 
Vi kommer att utgå ifrån klagomålshantering som sker på olika hotell i Helsingborgsområdet. 
Vi anser att detta är ett gott exempel för att påvisa hur klagomålshantering kan ske inom 
hotell- och även servicebranschen. Resultatet av fältarbetet är uppbyggd utifrån 
frontpersonalens perspektiv där erfarenheter av klagomålshantering kan jämforas. 
  
Vi vill genom intervju med frontpersonal (receptionister) och ett antal chefer på plats få en 
inblick i hur klagomål hanteras ur frontpersonalens perspektiv.  
 
Deltagandet är frivilligt och det material vi tillhandahåller kommer att hanteras varsamt. Ni 
har när som helst möjligheten att, utan vidare förklaring, avböja frågor eller att välja att inte 
besvara våra frågor.  
 
 
Jag har tagit del av informationen och godkänner att ni i samråd med mig använder 
intervjumaterial och muntliga utsagor vid analysering och bearbetning under studien.  
 
 
 
 
_______________________________             _______________________________  
Signatur                    Namnförtydligande  
  
Tack för din medverkan!  
Joakim Melin, Firaz Srour, Johan Stjernström  
 


