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Titel: Interna service recovery strategier inom hotellbranschen 	
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Författare: Tilda Svensson och Gabrielle Wågström	

Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback	

Datum: 2019 - juni	

Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur hotell arbetar med interna service recovery strategier, 

utifrån ett företagsperspektiv.  

Metod: Studien är genomförd enligt kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material är insamlat 

via semistrukturerade intervjuer med hotellpersonal. De semistrukturerade intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att hotell arbetar med flera interna service recovery 

strategier. En strategi är service recovery plan, vilket är en uttalad strategi för hur service failure kan 

hanteras. Planen kan vara nedskriven i form av ett dokument eller muntligt överenskommen. En 

annan strategi är att uppmuntra till klagomål, vilket hotell gör genom att fråga kunden frågor, via 

enkätundersökningar samt att kunden kan framföra klagomål på flera sätt. Att följa upp 

bakomliggande problem är en ytterligare strategi som görs via återkommande möten eller 

noteringar. En sista strategi är att hotell utbildar anställda, detta görs informellt via erfarenhet eller 

formellt via externa utbildningar. 	

Examensarbetets bidrag: Det teoretiska bidraget är en ökad förståelse för hur hotell arbetar med 

intern service recovery. Det praktiska bidraget är att studiens resultat kan ses som ett ramverk och 

hjälpa hotell i arbetet med service recovery och den interna processen. 	

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning är att studera om det eventuellt finns 

andra interna strategier som denna studie kan ha missat. Fortsatt forskning kan även fokusera på en 

annan kontext, en annan bransch eller utifrån ett annat perspektiv. Ett ytterligare förslag till fortsatt 

forskning är att studera effekten av de interna strategierna. 	
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Abstract 	
Title: Internal service recovery strategies within the hotel industry 	

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration	

Author: Tilda Svensson and Gabrielle Wågström	

Supervisor: Akmal Hyder and Michelle Rydback 	

Date: 2019 - June	

Aim: The aim is to create an understanding of how hotels work with internal service recovery 

strategies, from a business perspective.	

Method: The study was conducted with a qualitative research method in which empirical material 

was collected through semi-structured interviews with employees within the hotel industry. The 

semi-structured interviews were recorded, transcribed and then analyzed by using thematic analysis.	

Result & Conclusions: The result show that hotels work with several internal service recovery 

strategies. One strategy is to have a service recovery plan to ensure how service failure can be 

managed. The plan can be written in a document or verbally agreed. Another strategy is to 

encourage complaints, which hotels do by asking the customer questions, through surveys and also 

by making it easy for the customer to complain. Follow up underlying problems is another strategy, 

which is done through meetings or from notes. The final strategy is that hotels educate employees, 

either informally through experience or formally through external education. 	

Contribution of the thesis: The theoretical contribution is an increased understanding of how 

hotels work with internal service recovery. The practical contribution is that the study results can be 

seen as a framework and help hotels in their work with internal service recovery.	

Suggestions for future research: Future research can further focus on studying internal strategies, 

which this study might have missed. Future research can also focus on internal strategies in another 

context such as another industry or from other perspectives. Another suggestion for future research 

is to study the effects of the internal service recovery strategies. 	

	

Key words: Service recovery, internal strategies, service failure, hotel. 
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1. Inledning 
Inledningsvis presenteras en bakgrund för att ge inblick i ämnet, därefter följer en 

problemdiskussion som behandlar vad tidigare litteratur belyst. Med detta som utgångspunkt 

presenteras det teoretiska gapet och vad som anses outforskat. Vidare redogörs studiens syfte som 

följs upp med forskningsfrågor och avslutningsvis nämns studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

De flesta har troligtvis varit med om en felaktig leverans. Där tröjan hade fel färg, bordsskivan var 

trasig eller pizzan var en Capricciosa istället för en Vesuvio. De flesta har troligtvis varit med om 

ett restaurangbesök som inte blev som förväntat. Där servicen var under all kritik, kycklingen var rå 

eller maten var kall. Dessa situationer är service failure och förekommer dagligen inom 

tjänstebranschen. Shin, Ellinger, Mothersbaugh och Reynolds (2017) definierar service failure som 

ett problem eller missöde som uppstår vid utförandet av en tjänst och är baserad på kundens 

upplevelse av företaget och tjänsten.  

 

Enligt Antrop (u.å) är kostnaden tio gånger högre, både vad gäller tid och pengar, när företag 

behöver erhålla nya kunder istället för att reparera relationen med befintliga. På liknande sätt 

resonerar Guchait, Han, Wang, Abbott och Liu (2019) som menar att det är mer kostsamt att bygga 

nya relationer än att reparera befintliga. Gällande situationerna som beskrivs i stycket ovan är det 

sannolikt att företaget vidtar åtgärder för att reparera relationen med kunden. Företaget ber 

möjligtvis om ursäkt för det trasiga bordet och skickar ett nytt och den råa kycklingen leder 

eventuellt till 20 procent rabatt på notan eller gratis efterrätt.  

 

Att reparera relationen och vända en missnöjd kund till nöjd igen kallas service recovery (Antrop, 

u.å). Service recovery definieras som en process där företaget engagerar sig i aktiviteter för att ta itu 

med klagomål från kunder som upplevt service failure (Grönroos, 1988). Joosten, Bloemer och 

Hillebrand (2017) resonerar på liknande sätt och menar att service recovery är företagets hantering 

av klagomål.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Det är svårt för tjänsteföretag att undvika service failure på grund av flera anledningar. En 

anledning är att tjänster är heterogena och unika (Zeithaml, Parasuraman & Leonard, 1985; Hübner, 

Wagner & Kurpjuweit, 2018), dessutom kan tjänstens immateriella egenskaper bidra till service 

failure (Zeithaml et al., 1985; Palmer, Beggs & Keown-McMullan, 2000). En ytterligare aspekt är 
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att produktion och konsumtion sker samtidigt och inte separat, vilket också gör det svårt för företag 

att undvika service failure (Grönroos, 1984; Tang, Chang, Huang, & Zhang, 2018). Inom 

tjänsteindustrin krävs kontakt mellan tjänsteleverantören och kunden vilket också gör det svårt för 

tjänsteföretag att undvika service failure, detta är specifikt vanligt inom hotellbranschen (Tsao, 

2018). Anledningen till att det är vanligt inom hotellbranschen beror på att kundens förväntningar 

kan variera, det blir därför obalans i utbud och efterfråga vilket gör att sannolikheten för service 

failure ökar (ibid). 

 

I samband med service failure finns det flera aspekter som påverkar kundens tillfredsställelse. En 

påverkansfaktor är enligt Singh (1991) det ursprungliga mötet, dessutom har kundens upplevelse 

vad gäller företagets sätt att arbeta med service recovery en påverkan på kundens tillfredsställelse 

(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991). Forskning visar även att arbetet med service recovery kan 

ha större betydelse för kundens tillfredsställelse än service failure och den ursprungliga negativa 

upplevelsen (Hart, Heskett, & Sasser, 1990; Bitner, Booms & Tetreault, 1990).  

 

Då service recovery påverkar kundens tillfredsställelse är det viktigt att företag utvecklar och aktivt 

arbetar med service recovery strategier (Spreng, Harrell & Mackoy 1995; Battaglia, Borchardt, 

Sellitto & Pereira, 2012). Det finns både externa och interna service recovery strategier som företag 

kan arbeta med. I arbetet för att uppnå service recovery är externa strategier synliga för kunden 

medan de interna strategierna enbart är synliga inom företaget. De interna strategierna och de 

bestämmelser företaget har internt får dock ett externt utfall och påverkar kunden i slutändan. 

Externa strategier kan vara responshastighet (Tang et al., 2018), ursäkt (Hübner et al., 2018) och 

kompensation (Roschk & Gelbrich, 2014; Bambauer-Sachse & Rabeson, 2015). Interna strategier 

kan vara att följa upp bakomliggande problem (Mostafa, Lages & Sääksjärvi, 2014; Fan & Niu, 

2016), att ha en uttalad service recovery plan (Hübner et al., 2018) och att utveckla medarbetarens 

kompetenser (Johnston & Michael, 2008).  

 

Befintlig litteratur menar att interna strategier är betydelsefulla då exempelvis anställda har en 

viktig roll vid service failure och i arbetet för att uppnå service recovery (Fernandes, Morgado & 

Rodrigues, 2018). Befintlig forskning som enbart fokuserar på interna service recovery strategier är 

bristfällig och fokuserar i allmänhet på tjänsteföretags externa service recovery strategier (Tang et 

al., 2018; Hübner et al., 2018). Fernandes et al. (2018) poängterar detta och konstaterar att det råder 

brist på forskning gällande bland annat medarbetarnas kompetenser och dess påverkan på service 

recovery. Studier som berör interna strategier är bristfällig specifikt inom hotellbranschen, befintlig 
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litteratur har istället fokuserat på vilka externa service recovery strategier hotell kan arbeta med 

(Lewis & McCann, 2004).  

 

Vi vill skapa förståelse för interna service recovery strategier och hur hotell arbetar med dem 

eftersom service failure är vanligt förekommande i hotellbranschen (Tsao, 2018) samt att det råder 

brist på forskning gällande interna strategier hos hotell (Lewis & McCann, 2004). Vi anser att det är 

viktigt att studera interna strategier hos hotell med anledning av att interna faktorer såsom 

medarbetare har betydelse för service recovery (Fernandes et al., 2018). Den befintliga litteraturen 

fokuserar på service recovery från kundens perspektiv och hur olika strategier påverkar kunden i 

olika avseenden (Zhang, Dai & He, 2015; Fernandes et al., 2018). Därför anser vi att det är viktigt 

att belysa företagets perspektiv, vilket studien fokuserar på. Hoffman, Kelley och Rotalsky (2016) 

poängterar detta och menar att forskning inom ämnet fokuserar på service recovery utifrån ett 

kundperspektiv, därför behövs studier utifrån företagets perspektiv.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för hur hotell arbetar med interna service recovery strategier, utifrån ett 

företagsperspektiv. 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Hur arbetar hotell med service recovery?  

• Vilka service failure möter hotell som kräver service recovery?  

• Vilka interna service recovery strategier har hotell för att hantera service failure?  

 

1.4 Avgränsning  

Studien avgränsas till interna service recovery strategier vilket innebär att externa service recovery 

strategier utesluts i denna studie. Enligt tidigare forskning är service recovery plan, uppmuntra 

klagomål, följa upp bakomliggande problem och utbilda anställda interna strategier som används 

för att uppnå service recovery (Cranage, 2004; Bijmolt, Huizingh & Krawczyk, 2014; Hoffman et 

al., 2016; Fernandes et al., 2018). Studien avser att avgränsas till och främst fokusera på dessa 

interna strategier, men om det framkommer andra interna strategier via datainsamlingen kommer 

dessa att belysas i uppsatsens empiriska och analytiska del. I och med att service failure är vanligt 

förekommande hos tjänsteföretag (Hübner et al., 2018) och specifikt inom hotellbranschen (Tsao, 

2018) kommer studien avgränsas till att studera interna service recovery strategier hos hotell.  

 



 

 
 

4 

1.5 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt presenteras vanligt förekommande begrepp i uppsatsen (Tabell 1). 

 

Begrepp Definition 
Service recovery  Företagets arbete med att hantera klagomål och vända 

missnöjda kunder till nöjda igen (Joosten et al., 2017). 
 

Service failure   Problem som uppstår vid utförande av tjänst och leder till 
missnöje (Shin et al., 2017).  
 

Front-line personal  Anställda som har personlig kontakt med kunden (Johnston & 
Michael, 2008). 
 

Tredjepartssida Enligt respondenterna är det en webbsida, men inte hotellets 
egna, där kunden kan boka hotellvistelse samt söka efter eller 
skriva recensioner, exempelvis Tripadvisor. 

 
 

Tabell 1. Begreppsdefinitioner för vanligt förekommande begrepp i uppsatsen. 

Källa: Egen illustration (2019). 
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1.6 Disposition  

 
 

Figur 1. Uppsatsens disposition. 

Källa: Egen illustration (2019).   
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning gällande service failure och 

bakomliggande orsaker till det. Därefter presenteras tidigare forskning om service recovery och 

vilka interna strategier företag kan arbeta med. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

kapitlet med en teoretisk modell.  

 

2.1 Service failure  

Shin et al. (2017) menar att service failure uppkommer när problem som uppstår vid utförandet av 

en tjänst leder till missnöje hos kunden. Service failure definieras som problem eller 

missförhållanden som uppstår i praktiken och är baserad på kundens erfarenhet av företaget (ibid).  

 

2.1.1 Misslyckas med att utföra tjänsten 

Service failure kan uppkomma när företaget misslyckas med att utföra tjänsten korrekt eller 

effektivt (Zhu & Zolkiewski, 2015). Även McCole (2004) menar att fel i tjänsteleveransen kan 

orsaka service failure. Bitner et al. (1990) presenterar orsaker till service failure och hävdar att en 

otillgänglig tjänst är en sådan, även McCole (2004) menar att en otillgänglig tjänst kan orsaka 

service failure. Det kan handla om att det bokade hotellrummet inte är tillgängligt på grund av 

dubbelbokning (Bitner et al., 1990). På liknande sätt resonerar Qui, Li, Mattila och Yang (2018) och 

förklarar att service failure kan uppstå om hotellrummet inte finns tillgängligt. Vidare kan också 

långsam tjänsteleverans orsaka service failure (McCole, 2004; Zhu & Zolkiewski, 2015), vilket 

uppstår när tjänsten eller anställdas prestationer uppfattas som långsamma av kunden. Enligt Bitner 

et al. (1990) är en ytterligare orsak till service failure att kärntjänsten inte uppfyller standardkrav. 

Exempelvis att maten på restaurangen serveras kall eller att hotellrummet inte är städat när kunden 

anländer (Qui et al., 2018).  

 

2.1.2 Misslyckas med att besvara kundens förväntningar  

Service failure kan uppstå när företaget misslyckas med att möta och tillgodose kundens 

förväntningar (Lewis & McCann, 2004; Liat, Mansori, Chuan & Imrie, 2017; Azemia, Ozuem, 

Howell & Lancaster, 2019). Zhu och Zolkiewski (2015) resonerar på liknande sätt och hävdar att 

service failure kan uppstå när företaget misslyckas med att lyssna på kunden och därför agerar på ett 

olämpligt sätt. Även McCole (2004) resonerar på liknande sätt och menar att om företaget inte 

levererar löften eller möter kundens förväntningar kan service failure uppstå. Bitner et al. (1990) 

förklarar att en annan orsak till service failure kan vara om företaget misslyckas med att tillgodose 
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särskilda behov. Författarna menar även att företaget behöver möta kundens preferenser, om 

medarbetaren inte är lyhörd och anpassningsbar tillgodoses inte kundens preferenser och service 

failure uppstår. 

 

2.1.3 Misslyckade handlingar av anställda  

En ytterligare orsak till service failure handlar enligt Bitner et al. (1990) om att medarbetaren utför 

oväntade och oönskade handlingar som kunden inte är förberedd på. Författarna menar att det kan 

leda till att kunden reagerar negativt vilket kan orsaka service failure. Qui et al. (2018) menar också 

att front-line personalens handlingar kan bidra till service failure, exempelvis om medarbetaren inte 

är uppmärksam eller oartig. Oväntade och oönskade handlingar kan uppstå i situationer där kunden 

upplever diskriminering eller känner sig ignorerad (Bitner et al., 1990). Denna typ av service 

failure, där anställda utför misslyckade handlingar, är enligt författarna svår att undvika på grund av 

att medarbetaren är mänsklig och kan som alla andra individer ha en dålig dag.  

 

2.2 Intern service recovery  

Service recovery handlar om att reparera eller kompensera för service failure (Brown, Cowles & 

Tuten, 1996). Service recovery kan ses som en process och innefattar företagets arbete med att 

hantera klagomål från kunden (Grönroos, 1988; Joosten et al., 2017). Enligt Liat et al. (2017) 

innebär service recovery åtgärder som företaget vidtar för att åtgärda och förmildra skadan som 

uppstår för kunden vid service failure. Författarna menar vidare att en kund som företaget lyckats 

vända från missnöjd till nöjd efter service failure bidrar till ökad lönsamhet, därför bör alla företag 

integrera service recovery i sin organisationskultur. Företag kan arbeta med interna strategier såsom 

service recovery plan, uppmuntra klagomål, uppföljning av bakomliggande problem och utbilda 

anställda. Strategierna presenteras mer ingående under rubrikerna i avsnitt 2.2.  

 

2.2.1 Service recovery plan  

En strategi för att underlätta service recovery är att företag utvecklar interna planer. Cranage (2004) 

menar att företaget internt kan planera och genomföra åtgärder för att undvika service failure. En 

intern plan är att företaget pratar med kunden för att få förståelse för vilka behov och förväntningar 

kunden har (Cranage, 2004). När företaget har vetskap om kundens behov och förväntningar kan 

företaget lättare möta förväntningarna och därigenom undvika att service failure uppstår (ibid).  
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Att företaget har interna planer för hur personal hanterar pågående service failure är enligt Hübner 

et al. (2018) en annan strategi för att uppnå service recovery. Även Liat et al. (2017) menar att 

hotell bör ha en service recovery plan då det bidrar till en snabbare återhämtning och minimerar 

kundens missnöje. Författarna beskriver att en sådan plan kan vara att företaget utvecklar program 

för att hantera service failure. Mostafa et al. (2014) förklarar att en service recovery plan för att 

hantera service failure kan vara att företaget informerar kunden om varje steg i service recovery 

processen. Detta kan företaget göra för att kunden ska förstå att företaget gör insatser för att 

reparera misstaget (ibid). När kunden informerats menar Mostafa et al. (2014) att medarbetaren bör 

lugna kunden genom att vidta den första service recovery åtgärden.  

 

Enligt Lovelock och Wirtz (2011) behöver företaget utveckla förutbestämda planer för hur 

medarbetaren bör hantera olika typer av service failure. Att utveckla internt förutbestämda planer är 

särskilt viktigt vid vanligt återkommande service failure då det hjälper företaget till snabbare 

återhämtning (Lovelock & Wirtz, 2011; Hübner et al, 2018). Om företaget identifierar 

återkommande service failure och utvecklar planer för hur dessa ska hanteras underlättar det för 

front-line personal i hanteringen av återkommande service failure (Lovelock & Wirtz, 2011). 

 

2.2.2 Uppmuntra klagomål 

Cranage (2004) hävdar att en annan service recovery strategi är att utveckla sätt som uppmuntrar till 

klagomål. Det ska vara enkelt för kunden att framföra åsikter, detta ger företaget information och 

möjlighet att vidta service recovery åtgärder och lösa kundens missnöje (Cranage, 2004). Bijmolt et 

al. (2014) hävdar att klagomål är värdefulla för företaget eftersom de är baserade på kundens 

upplevelse. Författarna menar vidare att kundens konstruktiva åsikt ger företaget möjlighet att 

förbättra och justera tjänsten inför framtiden. Liat et al. (2017) menar att företag ska vara öppna för 

att motta feedback om tjänsten för att kunna förbättra sig. För att uppnå service recovery förklarar 

Hammami, Souiden och Triki (2018) att det är viktigt att företaget har kunskap om kunden. 

Författarna menar att en nära kontakt med kunden möjliggör utbyte av feedback och att lyssna på 

klagomål.  

 

Ett sätt för att uppmuntra till klagomål är enligt Lovelock och Wirtz (2011) att företaget alltid tackar 

kunden för dennes åsikter. Söderlund (2012) menar även att företaget bör ha bestämmelser som gör 

det enkelt för kunden att framföra klagomål. Ett sätt för att uppnå detta är att använda 

internetbaserade klagomålsfunktioner eller en fysisk förslagsbrevlåda (ibid). Liat et al. (2017) 

menar att uppmuntran till klagomål kan ske genom specifika feedback-program där kunden kan 
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framföra klagomål, exempelvis att företaget använder enkäter, antingen i receptionen eller via mail. 

Ett annat sätt för att uppmuntra klagomål menar Hammami et al. (2018) är att skapa policys som 

uppmuntrar anställda att integrera med kunden för att lära sig av dennes erfarenheter. Ett ytterligare 

sätt för att uppmuntra klagomål är att ledningen utbildar medarbetaren för att få kunden att dela med 

sig av klagomål (Söderlund, 2012). Företaget bör utbilda medarbetaren i att systematiskt och aktivt 

använda specifika fraser vid kommunikation med kunden (ibid). Författaren hävdar att detta 

stimulerar kunden till att dela med sig av klagomål, en sådan fras kan vara “Finns det något vi kan 

förbättra?” istället för “Smakade maten bra?”.  

 

2.2.3 Följa upp bakomliggande problem  

Vid service failure är det vanligt att företag löser situationen och sedan går vidare i hopp om att 

situationen inte ska uppstå igen, utan att reflektera över eller ta lärdom från misstaget (Hoffman et 

al., 2016). Därför är uppföljning är en viktig strategi för att uppnå service recovery och enligt 

Miller, Craighead och Karwan (2000) är uppföljning aktuellt när det uppstått service failure. 

Mostafa et al. (2014) menar att företaget bör reflektera över vad som gått fel och bakomliggande 

orsaker till service failure för att undvika liknande misstag igen. Ett sätt att följa upp bakomliggande 

problem är att systematiskt spåra service failure (Hoffman et al., 2016). Författarna menar att det 

ger företaget värdefull information och bidrar till att orsaken till service failure kan identifieras och 

därigenom undvikas i framtiden. Hoffman et al. (2016) menar även att spåra och systematiskt 

kategorisera service failure bidrar till att företaget kan identifiera vilka service recovery strategier 

som passar för specifika service failure.  

 

2.2.4 Utbilda anställda 

Medarbetarens egenskaper och roll vid service recovery  

Fernandes et al. (2018) hävdar att anställdas förmåga att identifiera och förstå kundens känslor är 

betydande för att uppnå service recovery. Författarna förklarar att känslomässiga färdigheter är 

betydelsefulla vid service recovery då kunden ofta är emotionellt inblandad vid service failure. 

Hocutt, Bowers och Donavan (2006) menar att en viktig egenskap hos medarbetaren är artighet då 

brist på detta resulterar i att nivån av kundtillfredsställelse sjunker och service failure uppstår. 

Johnston och Michael (2008) menar även att medarbetaren behöver ha förmåga att anpassa sig och 

ta enskilda beslut för att uppnå service recovery. Även Cranage (2004) menar att personal som 

hanterar service failure behöver besitta vissa egenskaper, författaren antyder att medarbetaren bör 

vara utåtriktad, tillmötesgående och lyhörd. Lovelock och Wirtz (2011) menar att anställda har en 
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viktig del i service recovery och därför bör ha befogenhet att använda deras omdöme och 

kommunikativa förmåga till att hitta lösningar som tillfredsställer klagande kunder. 

 

Johnston och Michael (2008) menar att anställda som har en personlig kontakt med kunden kallas 

front-line personal och behöver hantera klagande, missnöjda och emotionella kunder. Författarna 

menar att medarbetaren ofta hamnar mellan den missnöjda kunden och företagsledningen och 

belyser därför vikten av att företaget står bakom den anställda och stöttar front-line personalen. 

Cranage (2004) menar att stöttning och vägledning från ledningen även är viktigt för att undvika 

service failure. Baker och Meyer (2014) menar att chefen är bäst lämpad för att prata med kunden 

om vad som gått fel och varför situationen uppstått, detta med anledning av att chefen har hög 

trovärdighet hos kunden. Edwin och Sheryl (2013) hävdar istället att tidigare hade enbart chefen 

färdigheter för att hantera service failure men att övriga anställda idag behöver ha kompetens för 

hanteringen. Baker och Meyer (2014) förklarar att chefen inte finns tillgänglig vid alla tillfällen, 

vilket gör att övriga medarbetare, inte enbart chefen, behöver ha förmågan att kommunicera med 

kunden.  

 

Utbildning  

Med anledning av att chefen inte alltid finns tillgänglig behöver annan personal därför utbildas i att 

hantera service failure (Baker & Meyer, 2014), att utbilda personalen kan ses som en service 

recovery strategi. Hoffman et al. (2016) menar också att medarbetaren behöver tränas för att hantera 

service failure och utbildas i vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka insatser som krävs. Enligt 

författarna är det av betydelse att front-line personalen får utbildning i hur hantering av missnöjda 

kunder bör gå till. Att utbilda medarbetaren i hur hantering av service recovery ska ske i olika 

situationer menar Hoffman et al. (2016) gynnar kunden, företaget och medarbetaren. Cranage 

(2004) resonerar på liknande sätt och förklarar att ett sätt för att undvika service failure är att träna 

och utbilda medarbetaren i att möta klagomål. Även Edwin och Sheryl (2013) anser att 

medarbetaren behöver utbildas i att hantera service failure. Liat et al. (2017) menar att hotellet ska 

tillhandahålla utbildning i form av träning och kurser för att front-line personal ska bli medveten om 

hur tjänsteleveransen ska gå till för att undvika service failure. Författaren förklarar att hotell har 

kunder från olika kulturer, därför ska utbildningen ge front-line personalen en förståelse för olika 

kulturer och hur dessa ska bemötas.  

 

2.3 Teoretisk modell  
Utifrån den teoretiska referensramen presenteras en sammanfattande modell som visar relationerna 

mellan service failure, interna service recovery strategier och hur service recovery uppnås. 



 

 
 

11 

Modellen är baserad på tidigare forskning som presenteras i avsnitt 2 och ligger till grund för 

studien och insamlingen av empiriskt material.  

 

Den vänstra delen i figur 2 representerar olika anledningar till att service failure uppstår. Service 

failure kan orsakas av att tjänsten inte är tillgänglig vid utförandet, leveransen är långsam eller att 

tjänsten inte uppfyller standardkrav. Service failure kan även uppstå om att tjänsten inte lyckas 

möta kundens förväntningar eller preferenser. Dessutom kan anställda och deras handlingar orsaka 

service failure. Service recovery innebär att hantera service failure och för att göra detta finns det 

interna strategier företaget kan använda, vilka presenteras i den centrala delen i figur 2. En strategi 

är att skapa en intern plan för hur företaget kan hantera service failure. En annan strategi är att 

företaget arbetar med att uppmuntra kunden till att framföra klagomål. En ytterligare intern strategi 

är att följa upp bakomliggande problem och reflektera över vad som gått fel för att undvika liknande 

misstag igen. Att utbilda anställda är en annan intern service recovery strategi som tar hänsyn till 

anställdas roll i service recovery. Företaget bör utbilda anställda i att hantera klagomål. Att arbeta 

med dessa strategier bidrar till service recovery och leder till att missnöjda kunder blir nöjda igen 

vilket presenteras i den högra delen i figur 2.  

 

De interna strategier som tidigare litteratur belyser: service recovery plan, uppmuntra klagomål, 

följa upp bakomliggande problem och utbilda anställda är inom teorin diskuterat i separata studier. 

Studier som fokuserar på interna strategier gör det i samband med externa strategier såsom 

kompensation och ursäkt. Dock framgår det inte om interna strategier har en relation till varandra. I 

befintlig litteratur är det otydligt om de interna strategierna verkar tillsammans eller fungerar 

separat för att uppnå service recovery.  
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Figur 2. Teoretisk modell som beskriver interna strategier för att hantera service failure och uppnå 
service recovery. 

Källa: Egen illustration (2019).  



 

 
 

13 

3. Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens forskningsstrategi och datainsamling. Därefter presenteras 

vald analysmetod, källkritik och metodkritik. Avslutningsvis beskrivs etiska aspekter och 

kvalitetskriterier i relation till uppsatsen.   

 

3.1 Forskningsstrategi  
Forskningsstrategi valdes med utgångspunkt i vilken metod som bäst skulle bidra till att besvara 

syftet (Bryman & Bell, 2017). Rosentahl (2016) menar att vid önskan om förståelse för en social 

verklighet är kvalitativ metod lämplig. Studien syftar till att skapa förståelse för hur företag arbetar 

med interna service recovery strategier och därför valdes en kvalitativ forskningsmetod. En annan 

anledning till att kvalitativ metod valdes var att det fanns en önskan om att ta del av människors 

upplevelser gällande intern service recovery. I likhet menar Jacob och Furgerson (2012) att kärnan i 

kvalitativ forskning är att samla in människors erfarenheter. Eftersom vi ville ta del av människors 

upplevelser och erfarenheter fokuserar studien på ord istället för siffror och utgår från 

respondentens perspektiv, detta menar Bryman och Bell (2017) är grundläggande i kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

3.2 Datainsamling 
I detta avsnitt presenteras hur studiens primär- och sekundärdata har samlats in. Primärdata är 

insamlat via semistrukturerade intervjuer. Sedan redogörs hur urvalsprocessen och utformning av 

intervjuguide gått till. Slutligen redogörs hur sekundärdata valts ut och samlats in.  

 

3.2.1 Primärdata 

Semistrukturerade intervjuer  

Primärdata är insamlad via semistrukturerade intervjuer som är en flexibel och effektiv intervjuform 

där respondenten ges möjlighet att dela med sig av viktiga aspekter av mänskligt och organisatoriskt 

beteende (Qu & Dumay, 2011). Semistrukturerade intervjuer var passande för studien då 

respondenten får dela med sig av åsikter och erfarenheter relativt fritt (ibid). Risken för att missa 

respondentens unika upplevelse är lägre än vid exempelvis strukturerade intervjuer (Qu & Dumay, 

2011) vilket bidrog till valet att genomföra semistrukturerade intervjuer. Målet var att fånga 

människors erfarenheter av service recovery på hotell och enligt Reid, Petocz och Gordon (2008) är 

semistrukturerade intervjuer lämpliga vid önskan om att fånga en individs erfarenhet av något. 

Semistrukturerade intervjuer valdes även eftersom det gav oss intervjuare möjlighet att till viss del 

styra intervjun (Bryman & Bell, 2017). Det gav oss även möjlighet att beröra förutbestämda ämnen 
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utan att förstöra möjligheten för respondenten att berätta fritt (ibid). Totalt genomfördes tio 

intervjuer.  

 

3.2.2 Urval  

Nancarrow, Barker och Wright (2001) menar att välja ut rätt personer som respondenter är viktigt 

för att materialet från intervjuerna ska bidra till maximala insikter. Urvalsprocessen är främst 

baserad på målstyrda urval då vi ville välja ut personer och företag vars berättelser kunde bidra till 

att besvara forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017).  

 

Val av företag  

Gällande urval av hotell funderade vi kring vilka företag inom hotellbranschen som skulle vara 

passande för att delge användbar information för att besvara forskningsfrågorna. Vi funderade kring 

vilka företag inom hotellbranschen som upplever service failure för att kunna besvara 

forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell som kräver service recovery? Vi funderade 

även kring vilka företag inom hotellbranschen som har interna strategier gällande hanteringen av 

service failure för att kunna besvara forskningsfrågorna: Hur arbetar hotell med service recovery? 

och Vilka interna service recovery strategier har hotell för att hantera service failure? Forskning 

visar att alla hotell upplever service failure (Tsao, 2018) men vår tanke var att etablerade hotell i 

större utsträckning har någon sorts struktur för detta på grund av sin organisatoriska storlek. Därför 

var ett kriterium för kontakt med hotell att de skulle ingå i en etablerad hotellkedja. Vi önskade att 

genomföra studien med hotell i närområdet, detta eftersom vi önskade att genomföra intervjuer via 

personliga möten. Vi kontaktade därför hotell i närområdet via mail inom Gävle kommun, men fann 

svårigheter i att finna respondenter och därför fick vi söka kontakt med hotell utanför närområdet. 

Vårt kriterium blev därför att hotellet skulle återfinnas inom 150 kilometers avstånd från Gävle för 

att en personlig intervju fortfarande skulle vara möjlig om respondenten önskade det.  

 

Vi hade följande kriterier för hotell som vi kontaktade för delta i studien:  

• Etablerade hotellkedjor 

• Inom 150 kilometers avstånd från Gävle 

 

Val av respondenter  

I och med att studien syftar till att få förståelse för interna service recovery strategier utifrån ett 

företagsperspektiv, mailade vi hotell för att komma i kontakt med anställda som arbetar där. Enligt 

Bryman och Bell (2017) är det viktigt att välja respondenter som kan bidra med information som är 
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relevant för att besvara studiens forskningsfrågor: Hur arbetar hotell med service recovery? Vilka 

service failure möter hotell som kräver service recovery? och Vilka interna service recovery 

strategier har hotell för att hantera service failure? Vi funderade därför kring vilka anställda på 

hotell som var bäst lämpad för att besvara intervjufrågorna. Vår initiala tanke var att anställda som 

kommer i kontakt med service recovery inom organisationen var lämpliga respondenter för vår 

studie. Vi tänkte att medarbetare som dagligen får möta missnöjda kunder är medvetna om service 

failure som kräver service recovery och därför skulle vara passande respondenter. Vi tänkte även att 

anställda som har övergripande ansvar för service recovery inom organisationen skulle vara 

passande respondenter i och med att de är medvetna om vilka interna service recovery strategier 

hotellet har samt hur hotellet arbetar med strategierna.   

 

I mailet som skickades till hotellet (Bilaga 1) tydliggjordes att vi önskade information om intern 

service recovery och att intervjupersonen skulle kunna delge information inom området. Utifrån 

mailet fick hotellet avgöra vilken eller vilka medarbetare som var passande för att besvara frågor 

gällande intern service recovery. Det resulterade i att intervjupersonerna var medarbetare med 

ansvar över dessa frågor. Exempelvis VD, hotellchef och receptionschef samt medarbetare som 

dagligen får bemöta missnöjda kunder såsom receptionspersonal och frukostvärd (Tabell 2). 

Respondenterna återfanns på totalt sju olika hotell. När valet av respondenter gjorts skickades ett 

personligt mail innan intervjutillfället. Detta för att ge respondenten en överblick över vilka 

områden intervjun skulle beröra samt exempel på intervjufrågor (Bilaga 2).  

 

Respondent Befattning Plats Datum 
#1 Hotellchef  Arbetsplats 2019-04-04 
#2 Receptionsansvarig Arbetsplats 2019-04-04 
#3 Receptionschef Arbetsplats 2019-04-05 
#4 VD Arbetsplats 2019-04-05 
#5 Hotelldirektör Arbetsplats 2019-04-08 
#6 Receptionschef  Arbetsplats 2019-04-08 
#7 Receptionist  Telefonintervju 2019-04-23 
#8 Frukostvärd Café 2019-04-23 
#9 Receptionist  Telefonintervju 2019-04-23 

#10 Hotelldirektör  Telefonintervju 2019-04-24 
 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över studiens respondenter. 

Källa: Egen illustration (2019). 
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3.2.3 Intervjuform   

Respondenten fick möjlighet att välja om intervjun skulle genomföras via ett personligt möte, över 

telefon eller via mail. Vi hade dock en önskan om att träffa intervjupersonerna i verkliga livet då det 

skulle ge möjlighet till att skapa en relation och kontakt med respondenten. Ett personligt möte 

skulle även ge möjlighet att ta del av kroppsspråk och reaktioner som skulle missas vid exempelvis 

telefonintervju eller intervju via mail (Reid et al., 2008; Farooq & de Villiers, 2017). Sju av de 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes via ett personligt möte där respondenten fick välja var 

intervjun skulle genomföras. Vi tänkte att det skulle ge respondenten möjlighet att välja en plats där 

denne känner sig trygg och bekväm vilket skulle kunna bidra till en mer avslappnad intervju. Tre av 

de semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon vilket dessa respondenter önskade. 

Schober (2018) menar att digitala intervjuer via exempelvis telefon kommer ersätta personliga 

intervjuer allt oftare med anledning av digitala intervjuer bland annat innefattar lägre kostnader. Att 

genomföra intervjun via telefon var också passande med anledning av det geografiska avståndet, 

eftersom det skulle vara både tidskrävande och kostsamt att förflytta oss geografiskt.  

 

Nancarrow et al. (2001) menar att respondenten behöver vara i rätt sinnesstämning vid intervjuns 

tidpunkt för att delge information som kan bidra till maximala insikter från intervjun. En bidragande 

faktor till att respondenten är i rätt sinnesstämning är att intervjun genomförs på en lämplig plats, 

vilket kan innebära en plats där respondenten är nära situationer som kan kopplas till intervjuns 

innehåll (ibid). Enligt vår mening var respondentens arbetsplats därför passande då intervjun 

handlade om hotellets arbete med intern service recovery.  

 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats, vilket intervjupersonen själv 

valt. Några respondenter valde att intervjun skulle genomföras i ett konferensrum där endast vi 

intervjuare och respondenten befann sig. Andra respondenter valde istället att intervjun skulle 

genomföras i en mer öppen miljö, exempelvis i hotellets lounge eller restaurang. I efterhand ser vi 

för- och nackdelar med både stängd och öppen miljö. Att sitta själva i ett konferensrum gör att det 

inte finns utomstående störningsmoment vilket vi ser som positivt. Dock kan det enligt vår mening 

upplevas som mer formellt vilket kan bidra till ett mindre avslappnat samtal, vilket vi ser som 

negativt. Att sitta i en mer öppen miljö gör att det finns fler störningsmoment, exempelvis 

bakgrundsmusik, kunder och andra anställda, vilket vi upplever kan vara negativt då det kan 

distrahera både oss intervjuare och respondenten. Dock kan en öppen miljö enligt vår mening bidra 

till ett mer avslappnat samtal och ett bättre flyt i intervjun, vilket vi ser som positivt. I och med att 

vi upplevde både för- och nackdelar med respektive miljö ser vi att det viktigaste ändå var att 

respondenten kände sig bekväm. Under telefonintervjuerna valde vi att sitta i en lugn miljö där 
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utomstående störningsmoment var obefintliga eftersom vi inte ville bli distraherade av något som 

kunde ta fokus från intervjun och samtalet med respondenten.  

3.2.4 Intervjuguide 

Vi önskade beröra specifika ämnen under intervjun för att erhålla empiriskt material som skulle 

bidra till att besvara studiens forskningsfrågor (Gopaldas, 2016). Därför användes en intervjuguide 

(Bilaga 3). En intervjuguide kan beskrivas som en lista över vilka områden forskaren vill beröra 

under en semistrukturerad intervju (Qu & Dumay, 2011) och bör användas som stöd för att 

genomföra kvalitativa intervjuer (Jacob & Furgerson, 2012). Vid formulering av intervjuguiden har 

studiens forskningsfrågor varit i åtanke (Gopaldas, 2016), detta för att informationen från 

intervjuerna skulle bidra till att besvara forskningsfrågorna. Qu och Dumay (2011) menar i likhet att 

en välplanerad intervjuprocess bidrar till att generera relevant och användbara data. Intervjuguiden 

har sin grund i uppsatsens teoretiska referensram och är därför uppbyggd på liknande sätt som den 

teoretiska referensramen. Intervjuguiden har även liknande rubriker som den teoretiska 

referensramen vilket är positivt då det bidrar till en genomgående logik och struktur i uppsatsen 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Målsättningen var att skapa öppna och breda intervjufrågor för att ge respondenten möjlighet att 

prata fritt. Öppna och breda frågor kan även leda till att respondenten delger intressant information 

som inte framkommit i den teoretiska referensramen (Jacob & Furgerson, 2012). Vi funderade dock 

kring huruvida alltför öppna frågor skulle bidra positivt till studien eftersom de frågor och ämnen vi 

önskade att beröra eventuellt inte skulle fångas upp i respondentens svar. Vi valde ändå öppna 

intervjufrågor då dessa eventuellt kunde bidra till intressant information och att vi hade möjlighet 

att ställa följdfrågor (Jacob & Furgerson, 2012; Bryman & Bell, 2017).  

 

Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor om respondenten, detta för att inleda enkelt och skapa 

en relation till respondenten (Jacob & Furgerson, 2012). Därefter följer intervjuguiden samma 

upplägg som den teoretiska referensramen med frågor som berör service failure och hur det kan 

uppstå, vilket kopplas till forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell som kräver service 

recovery? Sedan följer frågor gällande service recovery och hur hotellet internt arbetar med olika 

strategier. Exempelvis att ha en service recovery plan, uppmuntra klagomål och utbilda anställda, 

vilket kopplas till forskningsfrågorna: Hur arbetar hotell med service recovery? och Vilka interna 

service recovery strategier har hotell för att hantera service failure?  
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3.2.5 Pilotstudie 

Inom kvantitativ forskning är det önskvärt att genomföra en pilotstudie innan den riktiga 

intervjuundersökningen för att se hur intervjun fungerar i sin helhet (Bryman & Bell, 2017). Vi 

tänkte att detta ändå kunde appliceras inom kvalitativ forskning vilket Whiteley och Whiteley 

(2006) också argumenterar för. Författarna menar att en pilotstudie går att ses som det första steget i 

kvalitativa intervjuer. För att testa intervjuguidens utformning och se hur den fungerade i en verklig 

intervjusituation genomfördes en pilotstudie (Whiteley & Whiteley, 2006). Genom pilotstudien fick 

vi en chans att bekanta oss med intervjuguiden i en verklig situation (Bryman & Bell, 2017). 

Pilotstudien fungerade även som träning för oss intervjuare och gav oss möjlighet att hitta samspel 

mellan varandra (ibid).  

 

Pilotstudien genomfördes med en person som inte ingick i den huvudsakliga studien (Bryman & 

Bell, 2017), men som ändå hade kunskap och erfarenhet av service failure och service recovery. 

Pilotstudien genomfördes med en utomstående med anledning av att vi hade svårigheter i att finna 

respondenter till den verkliga studien. Det var viktigt att pilotstudiens respondent hade 

bakomliggande kunskap inom ämnet (ibid). Bakomliggande kunskap skulle förhoppningsvis göra 

att respondenten förstod frågorna och pilotstudien skulle likna den verkliga intervjun. Det skulle ge 

en realistisk bild över huruvida intervjufrågorna fungerade eller inte. Vid genomförandet av 

pilotstudien framförde respondenten konstruktiv kritik gällande intervjun och intervjufrågorna. Den 

konstruktiva kritiken resulterade senare i förändringar i intervjuguiden, några intervjufrågor togs 

bort medan andra omformulerades.  

 

Kritik mot pilotstudien 

Intervjuguiden som användes vid pilotstudien kom att ändras efter den konstruktiva kritik 

pilotstudiens respondent framförde. Trots att en förbättrad intervjuguide användes vid studiens 

första intervjuer kom intervjuguiden att ändras ännu en gång. De första verkliga intervjuerna gav 

oss lärdomar. Det fanns fortfarande intervjufrågor som kändes överflödiga eller var otydliga och 

därför togs ytterligare några intervjufrågor bort medan andra omformulerades. Pilotstudien 

genomfördes i hopp om att skapa en väl fungerande intervjuguide (Whiteley & Whiteley, 2006). 

Trots att intervjuguiden reviderades efter pilotstudien kom den reviderade intervjuguiden ändå att 

behöva ändras efter de första verkliga intervjuerna, vilket vi kan ställa oss kritiska till. Pilotstudien 

genomfördes med en respondent som inte ingick i urvalet för den verkliga studien, men som ändå 

var jämförbar (Bryman & Bell, 2017). I efterhand ställer vi oss kritiska till om fel respondent valdes 

då den reviderade intervjuguiden kom att behöva ändras. Vi funderar kring huruvida flera 

respondenter i pilotstudien hade resulterat i ett annat utfall. 
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3.2.6 Sekundärdata 

Yin (2006) definierar sekundärdata som vetenskapliga artiklar, läroböcker och rapporter. I studien 

har sekundärdata hämtats från databaser såsom Emerald, Academic Search Elite samt Science 

Direct vilka Högskolan i Gävles tillhandahåller. För att precisera sökningen och finna relevanta 

referenser har specifika sökord använts i databaserna (Bryman & Bell, 2017). Bland annat 

nyckelord såsom: service recovery, strategies, service failure, internal, employee, tracking failure, 

complaints, hotels. Sökorden har använts enskilt men även i kombination med varandra. Sökord 

såsom service failure och hotels kopplas till forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell 

som kräver service recovery? Sökord såsom service recovery, strategies, och employee kan istället 

kopplas till forskningsfrågorna: Hur arbetar hotell med service recovery? och Vilka interna service 

recovery strategier har hotell för att hantera service failure?  

 

Målsättningen var att endast använda vetenskapliga artiklar som var peer reviewed, vilket innebär 

att artikeln granskats för att hålla en viss kvalitet som krävs för akademiska texter (Elsevier, u.å). 

Det förekommer dock några artiklar i uppsatsen som inte är peer reviewed men som ansågs vara 

relevanta och därför återfinns ett fåtal sådana artiklar. Förutom vetenskapliga artiklar har tryckt 

litteratur i form av böcker använts för att komplettera de akademiska texterna. I uppsatsen 

förekommer även källor från webbsidor. Sekundärdata har använts i bakgrunden, 

problemdiskussionen, teoretiska referensramen samt i metodkapitlet med anledning av att belysa 

vad tidigare forskning vet om ämnet (Gopaldas, 2016).  

 

Källkritik 

Det bör finnas en försiktighet med att använda webbkällor då vem som helst kan skapa en sida på 

internet och dela med sig av information (Bryman & Bell, 2017). Författarna menar därför att det är 

viktigt att vara källkritisk och medveten om att det kan finnas vinklad information på webbsidor. Vi 

har aktivt arbetat för att undvika webbkällor i vår uppsats. Om en intressant webbkälla hittades 

valde vi att söka efter vetenskapliga artiklar med liknande information för att undvika webbkällor. 

Bryman och Bell (2017) antyder att databaser som biblioteket på det egna lärosätet tillhandahåller 

ska användas. Vi har endast utnyttjat databaser via Högskolan i Gävle vilket vi ställer oss kritiska 

till. Det kan ha gjort att information från andra databaser gått förlorad. Andra databaser kanske 

tillhandahåller information som hade kunnat vara relevant för vår studie men som vi inte tagit del 

av.  

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att samhället förändras och i samband med det uppkommer 

även nya empiriska observationer som leder till ny teori. Med anledning av att teorin förändras är 
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det viktigt att reflektera och fundera över om den teori som används fortfarande är relevant (ibid). 

Vi har haft detta i åtanke vid användning av teori. Vi är medvetna om att en del äldre källor använts 

men med stöd i nyare litteratur har bedömningen gjorts att de äldre källorna ändå är relevanta.  

 

3.3 Transkribering 

Vi hade en önskan om att spela in och transkribera intervjuerna för att vi som intervjuare skulle ges 

möjlighet att fokusera på respondenten och samtalet istället för att anteckna vid intervjutillfället. Vi 

ville spela in intervjuerna då vi ansåg att det hade flera fördelar. Det gav en fullständig redogörelse 

av intervjuns innehåll och möjlighet att lyssna flera gånger i efterhand (Yin, 2006). Materialet 

transkriberades för att undvika omedvetna tolkningar av svaren samt att det skulle hjälpa oss att 

minnas intervjun (Bryman & Bell, 2017). Transkribering underlättar även analysprocessen (Reid et 

al., 2008) vilket vi såg som positivt.  

 

Intervjuerna transkriberades (Tabell 3) allt eftersom intervjuerna genomfördes då det är en 

tidskrävande process (Bryman & Bell, 2017). Med anledning av att transkribering är en 

tidskrävande process valde vi att dela upp materialet och transkribera hälften av intervjuerna var. 

Transkriberingsprocessen innebar att vi lyssnade på inspelningen från intervjun och skrev ned det 

som sades ordagrant. I och med att allt skrevs ned ordagrant, utan värdering från vår sida, ansåg vi 

att det var okej att transkribera var för sig.  

 

Respondent Intervjulängd Transkriberingslängd Antal sidor 
#1 00:43:13 03:36:33 12 
#2 00:21:34 01:07:12 6 
#3 00:35:07 02:14:00 10 
#4 00:21:03 01:12:08 6 
#5 00:23:11 01:37:00 6 
#6 00:14:04 01:03:10 4 
#7 00:24:36 01:15:03 4 
#8 00:19:53 01:04:00 3 
#9 00:31:02 01:22:15 5 

#10 00:25:27 01:45:01 5 

 

Tabell 3. Tabell som visar intervjuns längd och antal sidor transkriberat material. 

Källa: Egen illustration (2019). 
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3.3.1 Kritik mot transkribering  

Enligt Bryman och Bell (2017) kan respondenten bli hämmad av inspelningsutrustningen vilket kan 

utgöra en negativ effekt. Yin (2006) diskuterar på liknande sätt och menar att om respondenten inte 

vill att intervjun spelas in måste intervjuaren ta hänsyn till det. Vi hade detta i åtanke och tillfrågade 

respondenten om det var okej att intervjun spelades in. Respondenten hade då möjlighet att neka 

och därför kunde vi säkerställa att inspelningsutrustningen inte skulle utgöra en negativ effekt. 

Samtliga respondenter ansåg att det var okej att intervjun spelades in. Två inspelningsenheter 

användes för att säkerställa materialet om tekniken inte skulle fungera. En ytterligare aspekt som 

var positivt med två inspelningsenheter fick vi erfara. Vid ett intervjutillfälle märkte vi i efterhand 

att ljudupptagningen var något försämrad på en av enheterna under en viss tid av intervjun. Om 

endast en inspelningsenhet använts hade materialet gått förlorat, istället kunde materialet från den 

andra enheten användas. Bryman och Bell (2017) menar att en annan negativ aspekt gällande 

transkribering är att det är tidskrävande (Tabell 3), en intervju på 35 minuter tog över 2 timmar att 

transkribera. Trots det transkriberades intervjuerna ändå med anledning av att vi kunde fokusera på 

respondenten och samtalet istället för att anteckna vid intervjun (Yin, 2006). Dessutom gav det oss 

möjlighet att lyssna flera gånger (ibid).  

 

3.4 Analysmetod 

Studiens data har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket är en vanligt förekommande 

analysmetod för kvalitativa studier inom hotell- och turismbranschen (Esfehani & Walters, 2018). 

Författarna menar också att tematisk analys är passande för att analysera empiriskt material som 

kommer från intervjuer. Enligt Ponnam och Dawra (2013) innebär tematisk analys att forskaren ser 

över datamaterialet och fastställer återkommande teman. De teman som tas fram menar Braun och 

Clarke (2006) ska vara relevanta för studiens forskningsfrågor. Den tematiska analysprocessen är 

gjord utifrån fem steg (Figur 3). Den tematiska analysprocessen startades med att se över materialet 

i den teoretiska referensramen (Steg 1) för att fastställa återkommande teman i teorin (Steg 2). 

Därefter fortsatte den tematiska analysprocessen genom att se över empiriska data (Steg 3) och 

fastställa återkommande teman i empirin (Steg 4).  

 

Den tematiska analysprocessen resulterade i totalt sju teman för studien (Steg 5). Utifrån tematisk 

analys av teori (Steg 2) och empiri (Steg 4) fann vi tre teman som går att koppla till 

forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell som kräver service recovery? Dessa tre teman 

är misslyckas med att utföra tjänsten, misslyckas att möta förväntningar och misslyckade handlingar 
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av anställda. Utifrån tematisk analys av teori (Steg 2) och empiri (Steg 4) fann vi ytterligare fyra 

teman som går att koppla till forskningsfrågorna: Hur arbetar hotell med service recovery? och 

Vilka interna service recovery strategier har hotell för att hantera service failure? Dessa fyra teman 

är service recovery plan, uppmuntra klagomål, följa upp bakomliggande problem och utbilda 

anställda. Det empiriska materialet är baserat på frågorna i intervjuguiden och eftersom 

intervjuguiden är baserad på den teoretiska referensramen fann vi liknande teman i empirin och 

teorin. Den teoretiska referensramen och intervjuguiden har skapats som stöd för att besvara 

studiens forskningsfrågor och därför fann vi också teman passande för studiens forskningsfrågor 

(Braun & Clarke, 2006).  

 

 
 

Figur 3. Modell över den tematiska analysprocessen. 

Källa: Egen illustration (2019). 

 

3.5 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa kvaliteten på studien har vi utgått från ett antal kvalitetskriterier. Reliabilitet och 

validitet är vanligt förekommande krav för att säkerställa kvaliteten inom kvantitativ forskning 

(Golafshani, 2003). Reliabilitet och validitet går att anpassa till kvalitativ forskning men går då 

under andra benämningar, bland annat trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). För att uppnå 

trovärdighet behöver fyra trovärdighetskriterier uppnås, dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bengtsson, 2016; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tillförlitlighet  

Genom att välja mest lämplig metod för att samla in empiriskt material uppnås tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Studien syftar till att skapa förståelse och då är det enligt 

Rosentahl (2016) lämpligt att använda kvalitativ metod. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att 

skapa förståelse vilket har bidragit till uppsatsens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Rosentahl, 2016). Bengtsson (2016) menar också att tillförlitlighet uppnås genom en fullständig 

redogörelse över datainsamling- och analysprocessen. I uppsatsens metodkapitel förklaras samtliga 

steg i hur datainsamling och analys gått till, exempelvis valet av respondenter, utformningen av 



 

 
 

23 

intervjuguide samt hur tematisk analys tillämpats. Bengtsson (2016) menar även att tillförlitlighet 

uppnås när forskaren kan försäkra sig om att viktiga data inte uteslutits. Vid transkribering av 

primärdata skrevs respondentens svar ner ordagrant vilket bidrar till studiens tillförlitlighet (ibid). 

Varje intervjuperson som bidragit till studien har fått möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen, 

vilket Bryman och Bell (2017) påstår stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras i andra sociala kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004; Bengtsson, 2016). Enligt vår mening är det upp till andra forskare 

att avgöra huruvida resultatet från vår studie kan tillämpas på andra grupper eller sammanhang. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) uppnås överförbarhet genom en fullständig och innehållsrik 

redogörelse av studiens resultat, vilket vi anser att uppsatsens analytiska kapitel står för och därför 

bidrar till överförbarhet. Graneheim och Lundman (2004) menar också att citera vad respondenten 

har sagt kan stärka överförbarheten, citat återfinns i det empiriska kapitlet och därigenom stärks 

också överförbarheten.  

 

Pålitlighet 

Bryman och Bell (2017) hävdar att pålitlighet uppnås genom en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessens alla delar. Vi menar att detta går att koppla till uppsatsens metodkapitel där en 

fullständig redogörelse återfinns. Bland annat hur den teoretiska referensramen framställdes, hur 

valet av respondenter gått till och vilken analysmetod som använts. I metodkapitlet presenteras 

forskningsprocessens alla delar, inklusive utmaningar vi stött på, vilket Graneheim och Lundman 

(2004) menar bidrar till en mer fullständig redogörelse och studiens pålitlighet. För att uppnå 

pålitlighet behöver tidsaspekten tas hänsyn till och det faktum att data kan förändras över tid 

(Graneheim & Lundman, 2004; Bengtsson, 2016). Tiden från att första intervju genomfördes till att 

uppsatsen färdigställdes var mindre än två månader, vilket vi anser är en relativt kort tidsperiod där 

data troligtvis inte hunnit förändras.  

 

Konfirmering 

Konfirmering innebär att data är objektiv, neutral och utan inslag av forskarens värderingar 

(Bengtsson, 2016). Uppsatsens teoretiska referensram bygger på tidigare litteratur och därför 

utesluts egna åsikter helt. Det empiriska kapitlet bygger på transkribering av intervjuerna där vi 

ordagrant skrev ned vad som sades under intervjun utan att utelämna något. Genom en objektiv 

teori och empiri kunde vi säkerställa ett objektivt resultat utan inslag av egna värderingar vilket 

bidrar till att uppnå konfirmering (Bengtsson, 2016).  
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3.6 Metodkritik  

Bryman och Bell (2017) menar att kvantitativa forskare har en tendens att kritisera kvalitativ 

forskning och tvärtom. Författarna riktar främst kritik mot fyra aspekter gällande kvalitativ 

forskning. Kvalitativ forskning har brister vad gäller transparens, är för subjektiv och är svår att 

replikera och generalisera (Bengtsson, 2016; Bryman & Bell, 2017). Vid uppsatsens genomförande 

har dessa synpunkter hafts i åtanke för att undvika eventuell metodkritik kopplat till uppsatsen. Vad 

gäller brist på transparens inom kvalitativ forskning saknas det ofta en redogörelse för studiens 

urvalsprocess och analysprocess (Bryman & Bell, 2017). I vår uppsats finns en redogörelse för hur 

både urvalsprocessen (3.2.2 Urval) samt analysprocessen (3.3 Analysmetod) gått till vilket bidragit 

till studiens transparens.  

 

Vad gäller att kvalitativ forskning är för subjektiv handlar det om att studiens resultat ofta bygger på 

vad forskaren anser är viktigt och dennes värderingar (Bryman & Bell, 2017). Vi försökte undvika 

subjektivitet då uppsatsens syfte, teori och empiri har en teoretisk grund. Det innebär att studien 

syftar till att studera ett område som enligt tidigare litteratur är outforskat. Det innebär också att den 

teoretiska referensramen och det empiriska kapitlet helt utesluter egna tolkningar och värderingar. 

Dessutom är transkriberingen utan inslag av egna tolkningar då det som sades under intervjun 

skrevs ned ordagrant. I uppsatsens analys är vi medvetna om att våra värderingar styr och därför har 

en påverkan på resultatet. Men i och med att analysen är baserad på teorin och empirin finns det 

enligt vår mening en objektivitet även i analysen.  

 

Bengtsson (2016) menar att det är svårt att replikera kvalitativa studier på grund av att studien 

genomförs i en specifik kontext. Studiens resultat stämmer till stor del överens med vad tidigare 

forskning antyder om ämnet. De interna service recovery strategier som studien visar att hotell 

arbetar med belyser liknande strategier som den teoretiska referensramen. Detta trots att den 

teoretiska referensramen inte enbart är baserad på studier inom hotellbranschen. Eftersom det finns 

likheter mellan teorin och empirin bidrar det till studiens replikerbarhet. Bryman och Bell (2017) 

hävdar att det finns svårigheter i att replikera kvalitativ forskning då forskarens intressen och 

värderingar påverkar vilken data som observeras och registreras. Studien har genomgående en 

teoretisk förankring, bland annat vad gäller forskningsfrågor och intervjuguide. Detta gör att teorin 

får ta plats och egna intressen åsidosätts vilket bidrar till studiens replikerbarhet.  

 

Bengtsson (2016) påstår även att kvalitativa studier är svåra att generalisera på grund av ett mindre 

urval vilka istället studeras på djupet. Bryman och Bell (2017) resonerar på liknande sätt och 
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förklarar att det finns svårigheter i att generalisera kvalitativa studier till andra kontext än den 

studien är gjord inom. Studien har ett relativt litet urval, men med anledning av att studiens 

respondenter delger liknande information samt att det empiriska materialet till stor del 

överensstämmer med teorin är vår åsikt att studien till viss del ändå kan generaliseras.  

 

3.7 Etik 

Det finns etiska aspekter som forskare bör förhålla sig till i forskningsprocessen, bland annat krävs 

deltagarnas samtycke och att de informeras om studiens syfte (Eriksson & Hultman, 2014). 

Dessutom behöver hänsyn tas till konfidentialitet- och anonymitetskravet (ibid). Vi säkerställde 

deltagarnas samtycke i och med att de själva fick välja huruvida de ville delta i studien eller inte. I 

samband med förfrågan om deltagande i studien informerade vi om studiens syfte. Gällande 

konfidentialitet- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2017) har vi inte presenterat data som gör 

att utomstående kan identifiera studiens deltagare. Vi valde bland annat att inte namnge hotellets 

eller respondentens namn. Till en början hade vi delgett utelämnande information gällande hotellens 

geografiska position som senare kom att tas bort, detta med hänsyn till den etiska aspekten och 

konfidentialitet- och anonymitetskravet. Vi konstaterade också att hotellens geografiska position 

inte hade någon betydelse för studiens resultat eftersom det var etablerade hotell inom 

hotellbranschen som studerades. Vi tog även hänsyn till anonymitetskravet i och med att 

respondenten informerades i samband med intervjun att deltagandet var anonymt och endast skulle 

användas i forskningsändamål.   
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4. Empiri 
I det empiriska kapitlet presenteras studiens primärdata som har sin grund i de semistrukturerade 

intervjuerna. Det empiriska materialet presenteras utifrån olika teman, vilka har utgångspunkt i 

den teoretiska referensramen och intervjuguiden. Det empiriska kapitlet följer därför liknande 

struktur som den teoretiska referensramen. I det empiriska kapitlet presenteras respondenterna 

utifrån olika benämningar (Tabell 2). 

 

4.1 Service failure  

I detta avsnitt redogörs vilka service failure som kan uppstå på hotell, alltså vilka problem hotell 

möter som kräver åtgärder för att uppnå service recovery. Materialet presenteras utifrån tre teman 

som går att koppla till forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell som kräver service 

recovery? Dessa tre teman är misslyckas med att utföra tjänsten, misslyckas med att möta 

förväntningar och misslyckade handlingar av anställda.  

 

4.1.1 Misslyckas med att utföra tjänsten  

Service failure kan enligt flera respondenter grunda sig i att hotellet misslyckas med att utföra 

tjänsten (#1; #2; #3; #4; #6; #7; #9; #10). Respondent #3 förklarar att service failure kan vara när 

hotellet inte lyckas leverera det som utlovats. Respondent #1, #2, #7 och #10 förklarar att det kan 

uppkomma en situation i hotellets tillhörande restaurang där maten som levereras inte håller 

standardkrav. Det kan vara en köttbit som inte är bra eller att maten som serveras är kall (#1; #2; 

#7). Respondent #3 och #4 beskriver även att lång väntetid i matsalen kan bidra till service failure. 

Respondent #7 berättar om ytterligare en situation där hotellet misslyckas med att utföra tjänsten 

och förklarar att det kan handla om en dubbelbokning vilket leder till att hotellrummet inte finns 

tillgängligt. Respondent #4 exemplifierar en liknande situation:  

 

“Kunden har tillträde till sitt rum från klockan 15, men gästerna som haft samma rum natten innan 

har tillgång till det till klockan 12. Det innebär att det kan vara svårt att få rummet färdigt i tid 

(#4)”. 

 

4.1.2 Misslyckas med att besvara kundens förväntningar  

Majoriteten av respondenterna menar att ett vanligt förekommande service failure är att kunden har 

förväntningar som inte stämmer överens med vad hotellet erbjuder (#1; #2; #4; #5; #6; #7; #8; #9; 

#10). Ibland stämmer kundens förväntningar på hotellrummet inte överens med verkligheten (#7; 
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#1). Respondent #7 förklarar att kunden kan tycka att hotellrummet ser finare ut på bild än i 

verkligheten. Respondent #1 hävdar att detta vanligtvis sker när kunden bokar hotellrummet via en 

tredjepartssida och inte via hotellets egna hemsida. Respondent #5 och #6 menar att service failure 

kan uppkomma på grund av att kunden förväntat sig ett annat rum än tilldelat eller att restaurangen 

är stängd. Respondent #8 menar också att kunden kan efterfråga sådant som hotellet inte kan 

erbjuda vilket leder till att kundens förväntningar inte uppfylls och service failure uppstår. 

 

En annan situation när kundens förväntningar inte stämmer överens med verkligheten är när 

kundens planer hindras av hotellet (#2; #5; #9; #7). Respondent #2 förklarar att kunden kan ha 

bestämt sig för att arbeta i en lugn miljö på hotellrummet men blir störd av pågående renovering, 

vilket leder till att kundens förväntningar om att arbeta i en lugn miljö inte uppfylls (#2). 

Respondent #5 och #9 menar på liknande sätt att det kan handla om att kunden blir störd av 

någonting på hotellet som leder till service failure. Respondent #7 förklarar mer specifikt att andra 

kunder kan föra oväsen vilket kan bidra till missnöje.  

 

En ytterligare situation där kundens förväntningar inte stämmer överens med verkligheten är när 

kunden inte vet vad den borde förvänta sig av en hotellvistelse. Kunden kan enligt #4 och #6 vara 

ovan att bo på hotell och därför ha en förvrängd bild av vad en hotellvistelse innebär. Antingen har 

kunden för höga eller för låga förväntningar på hotellet (#4; #6). Respondent #3 och #9 menar att en 

hotellvistelse kostar mycket, vilket också medför att kunden förväntar sig mycket. Det gäller 

specifikt längre hotellvistelser, exempelvis weekends eller semestrar då det kostar mycket att resa 

iväg för en familj (#9). Respondent #10 beskriver att:  

 

“Det är både förväntan som inte möter verkligheten, men även faktiska felleveranser som är 

orsaken till service failure (#10)”. 

 

4.1.3 Misslyckade handlingar av anställda  

Service failure kan också uppstå på grund av att anställda utför misslyckade handlingar (#4; #5; #6; 

#7; #8; #9; #10). Respondent #4 beskriver en situation där anställda på hotellet tog bort lunchbuffén 

i hotellets restaurang innan lunchen stängde, detta resulterade i service failure. Respondent #7 

menar även att service failure och missnöje kan uppstå om frukosten är dåligt påfylld. Service 

failure kan också uppstå om informationen från hotellpersonalen är otydlig eller felaktig (#5; #6; 

#10). Respondent #7, #8, #9 och #10 förklarar att om kunden anser sig ha blivit dåligt bemött av 

personalen, att personal varit otrevlig eller inte visat intresse för kunden kan service failure uppstå. 
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Respondent #5 menar att service failure kan uppstå när hotellet misslyckas i sin servicehantering av 

kunden, exempelvis att kunden känner sig bortglömd. En annan händelse där anställda har del i 

service failure är när rummet är dåligt städat (#7) eller när kunden upplever att det tar lång tid för 

städpersonalen att städa hotellrummet (#8). Respondent #10 menar även att orutinerad personal som 

misslyckas i det dagliga arbetet kan leda till service failure.  

 

4.2 Interna service recovery strategier  
I detta avsnitt redogörs vilka interna strategier hotell har för att hantera service failure och hur de 

arbetar med dessa för att uppnå service recovery. Materialet presenteras utifrån fyra teman som går 

att koppla till forskningsfrågorna: Hur arbetar hotell med service recovery? och Vilka interna 

service recovery strategier har hotell för att hantera service failure? Dessa fyra teman är service 

recovery plan, uppmuntra klagomål, följa upp bakomliggande problem och utbilda anställda.  

 

4.2.1 Service recovery plan  

Använder service recovery plan  

Vissa hotell har internt förutbestämda planer för service recovery (#2; #3; #5; #6; #10) medan andra 

inte har det (#1; #4; #8). Respondent #3 förklarar att hotellet har en internt förutbestämd plan i form 

ett dokument. Dokumentet beskriver olika steg för att uppnå service recovery och finns tillgängligt 

för receptionspersonal som stöd vid service failure. Respondent #2 menar att hotellet har internt 

förutbestämda planer gällande kompensation och hur hantering av service failure ska gå till. 

Kompensation sker alltid vid service failure och all personal i receptionen har befogenhet att 

kompensera (#2). Vilken typ av kompensation beror på hur missnöjd kunden är, en mer missnöjd 

kund kräver mer kompensation för att uppnå service recovery (#2).  

 

Enligt respondent #6 är en internt förutbestämd plan att hotellet ska lyssna på kunden och skriva 

ned vad klagomålet berör, därefter försöka lösa problemet på plats. Respondent #6 menar att 

personalen har mandat att lösa situationen utifrån vad de anser vara bästa lösningen. Exempelvis 

sänka rumskostnaden eller ge annan kompensation, ibland kan också en förklaring räcka (#6). 

Respondent #5 menar att hotellets internt förutbestämda plan för hur anställda ska hantera service 

failure handlar om att aldrig låta kunden gå missnöjd från hotellet. Respondent #5 menar att:  

 

“Personalen får göra vad de vill för att gästen ska bli nöjd, bara de inte säljer hotellet (#5)”. 

 



 

 
 

29 

Respondent #10 menar att en förutbestämd plan är att personalen som tar emot klagomål hanterar 

situationen direkt och tillsammans med kunden kommer fram till en lösning (#10). Respondent #10 

menar att: 

 

“Om ett klagomål måste gå vidare till ansvarig chef byggs en större frustration upp hos kunden, 

även om det är kundens önskan att prata med ansvarig chef. Om man kan kompensera kunden på 

plats i receptionen eller restaurangen är det oftast smidigast (#10)”. 

 

Använder inte service recovery plan  

Enligt respondent #8 har hotellet inte internt förutbestämda planer för hur personal som arbetar vid 

frukosten ska hantera service failure. Vidare förklarar respondent #8 att personalen istället frågar 

chefen hur en situation ska hanteras när den väl uppstår. Respondent #1 och #7 förklarar också att 

hotellet inte använder internt förutbestämda planer. Hotellet arbetar istället med att lyssna på varje 

kund och försöker hitta lösningar utifrån kundens klagomål och missnöje (#1; #7). Respondent #4 

och #10 resonerar på liknande sätt och menar att det inte finns internt förutbestämda planer i form 

av nedskrivet underlag med anledning av att alla situationer och kunder är unika. Företaget löser 

service failure beroende på hur den specifika situationen ser ut (#4; #10). Respondent #10 menar 

att:  

 

“Det är viktigt att inte ta bort kreativiteten från de anställda. I en situation passar det att man 

bjuder på kaffe och i en annan situation räcker det med att man ber om ursäkt. I vissa situationer 

behövs presentkort eller att restaurangen bjuder på efterrätt (#10)”.  

 

Specifika strategier för specifika service failure  

Vissa hotell har specifika interna service recovery strategier för specifika service failure (#2; #3; #5) 

medan andra hotell inte har det (#2; #4; #6; #7; #9). Respondent #3 och #5 förklarar att hotellet har 

specifika interna strategier för specifika service failure. Om service failure uppstått i restaurangen 

finns ett dokument som innehåller åtgärder för att uppnå service recovery (#3). Om kunden fått ett 

rum med badkar men vill ha dusch försöker hotellet uppnå service recovery genom att byta rum 

(#5). Respondent #2 förklarar att hotellet har en plan för hur personal ska hantera vissa typer av 

service failure, om hotellrummet inte är städat när kunden ska checka in finns det exempelvis 

förberedda gåvor som ställs upp på rummet. Samtidigt som respondent #2 förklarar att hotellet har 

strategier för specifika service failure menar #2 att hotellet inte har specifika interna strategier för 

återkommande service failure. Detta med anledning av att återkommande service failure kan göra 

olika kunder olika missnöjda:  
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“En gäst hittar ett hårstrå i handfatet och berättar det för receptionen men menar att det inte var 

någon stor sak, ‘Jag spolade bort det, men ni kan ju tänka på att säga till housekeeping bara’. En 

annan gäst som hittar ett hårstrå i handfatet kan istället säga ‘Det är äckligt och jag skulle aldrig 

vilja komma tillbaka’ (#2)”. 

 

Respondent #6 och #9 förklarar att hotellet inte har specifika strategier för specifika service failure, 

varje situation hanteras separat med utgångspunkt i kundens uppfattning och krav. Även respondent 

#7 förklarar att hotellet inte har specifika förutbestämda planer för hur hantering av specifika 

service failure ska gå till. Respondent #7 menar att alla situationer är unika även om service failure 

är återkommande. Kunder kräver olika kompensation för liknande service failure, därför finns ingen 

specifik plan för specifika service failure (#7). Enligt respondent #4 har hotellet inte specifika 

strategier för specifika eller återkommande service failure och det beror på att det är svårt att förutse 

vad som ska hända, därför är utgångspunkten istället att se till att kunden blir nöjd. Å andra sidan 

förklarar #4 att det finns återkommande service failure och att det skulle kunna finnas en rutin för 

hur dessa ska hanteras. Respondent #3 förklarar att det finns ett dokument för hur hantering av 

återkommande service failure ska ske men menar dock att det finns situationer som uppstår som 

inte innefattas i dokumentet och då är det upp till personalen att lösa situationen. Kunden kan 

komma tidigare än utsatt tid för incheckning, då har receptionspersonalen befogenhet att 

exempelvis bjuda på eftermiddagsfika (#3). I sådana situationer finns det inga förutbestämda planer 

för hur personalen ska agera utan då agerar medarbetaren utefter hur missnöjd kunden är (#3).  

 

4.2.2 Uppmuntra klagomål  

Vikten av klagomål  

Samtliga respondenter anser att klagomål är viktigt. Klagomål gör hotellet medvetet om sådant 

kunden inte är nöjd med och ger hotellet chans att förbättra det som inte varit bra (#2; #4; #6: #7; 

#8). Respondent #1, #5 och #9 menar i likhet att klagomål ger hotellet möjlighet att förbättra sig 

och tackar därför kunden som framför feedback. Respondent #10 förklarar att hotellet använder 

klagomål och feedback för att göra ständiga förbättringar. Det är viktigt att inte vara rädd för 

klagomål eftersom det ger hotellet chans att visa vad service är på riktigt (#5). Att få möjlighet att 

vända en missnöjd kund till nöjd anser respondent #5 är positivt och kan medföra att kunden istället 

blir en ambassadör för hotellet.  
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Sätt att framföra klagomål  

Kunden kan framföra klagomål både under vistelsen på hotellet men även efter vistelsen. 

Respondent #3, #4, #5 och #10 förklarar att kunden kan framföra klagomål muntligt på plats under 

vistelsen, exempelvis i receptionen (#1; #2; #6; #7; #8; #9; #10), restaurangen (#7; #8; #10) eller 

över telefon från rummet (#2). Respondent #1, #2 och #10 menar också att kunden kan framföra 

klagomål genom att skriva lappar och lämna på rummet. Respondent #3, #4, #5, #7 och #10 menar 

att klagomål även kan framföras efter vistelsen, exempelvis via telefon. Klagomål kan även skickas 

via mail, antingen till hotellets informationsmail eller direkt till hotellets VD (#3; #4; #6; #7; #8; #9; 

#10). Kunden kan även framföra klagomål via tredjepartssidor (#1; #2; #3; #4; #7; #9) eller via 

hotellets egna hemsida (#2). Ett ytterligare sätt för kunden att framföra klagomål är via enkäten som 

kunden får efter utcheckning (#2; #4; #5; #6; #7; #10).  

 

Uppmuntra klagomål  

Majoriteten av respondenterna menar att hotellet arbetar för att uppmuntra klagomål (#1; #2; #3; #6; 

#7; #8; #9; #10). Hotellet uppmuntrar till klagomål under pågående vistelse genom att 

receptionspersonalen har som rutin att fånga upp kunden och fråga hur kunden har det (#3; #7). 

Respondent #7, #8 och #10 menar även att personalen i matsalen har som vana att fråga kunden om 

allt smakar bra för att uppmuntra till klagomål. Hotellet kan även uppmuntra till klagomål när 

personalen vid utcheckning frågar kunden hur vistelsen har varit (#1; #2; #6; #7; #9; #10). 

Respondent #1, #3 och #10 förklarar att hotellet uppmuntrar till klagomål genom den enkät som 

skickas till kundens mailadress efter hotellvistelsen. Respondent #10 förklarar också att korten på 

hotellrummen, med en glad respektive ledsen smileygubbe på, ska uppmuntra kunden till att 

framföra klagomål.  

 

Enligt respondent #5 arbetar hotellet inte med att uppmuntra klagomål, det beror på att uppmuntran 

till klagomål gör att det blir fel fokus. Respondent #5 menar däremot att hotellet vill skapa en 

välkomnande miljö där kunden kan framföra åsikter:  

 

“Det handlar mer om helheten av den service som hotellet levererar än att uppmuntra till klagomål 

(#5)”.   

 

4.2.3 Följa upp bakomliggande problem  

Hotell arbetar på olika sätt för att följa upp bakomliggande problem. Respondent #1 menar att det 

inte finns någon specifik strategi för uppföljning av bakomliggande problem då varje situation är 
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unik och därför kräver olika uppföljning. Samtidigt beskriver respondent #1 att enkäten som skickas 

till kunden efter utcheckning följs upp, vilket kan ses som ett sätt för att följa upp bakomliggande 

problem. Respondent #4 resonerar på liknande sätt och förklarar att beröm och tips som 

uppkommer från enkäterna går direkt till personalstyrkan vilket blir ett sätt för hotellet att följa upp 

bakomliggande problem. Respondent #2 och #3 presenterar noteringar som ett ytterligare sätt för 

uppföljning av bakomliggande problem. Om en kund visat missnöje görs en notering som syns 

nästa gång kunden bokar, detta för att undvika att liknande service failure uppstår igen (#2; #3). 

Noteringen är ett sätt för hotellet att ha kontroll över tidigare missnöje (#2; #3).  

 

Ett ytterligare sätt för uppföljning av bakomliggande problem är via möten (#3; #5; #6, #7; #9; 

#10). Respondent #6, #7 och #9 förklarar att under möten sker en uppföljning av klagomål och det 

bakomliggande problemet till klagomålet. Personalen i receptionen antecknar när ett klagomål 

uppkommer och vid uppföljningsmötet diskuteras också dessa anteckningar (#6). Respondent #3 

förklarar att hotellet har ett möte där alla avdelningar samlas och går igenom hur kommande vecka 

ser ut och vilka eventuella utmaningar hotellet står inför. Respondent #10 förklarar att under möten 

är kundfeedback och gästnöjdhet en stående punkt som diskuteras. Det gör att hotellet kan 

identifiera och diskutera kring klagomål som uppkommit och hur det bakomliggande problemet ska 

åtgärdas (#10). Respondent #10 förklarar också att hotellet har en mer systematisk uppföljning via 

ledningsgruppsmöten. På dessa möten tittar ledningen på positiva och negativa trender gällande 

gästnöjdheten, detta för att skapa förståelse för trenderna och upprätta eventuella åtgärdsplaner 

(#10).  

 

4.2.4 Medarbetarens roll i service recovery  

Anställda som arbetar med att hantera klagomål behöver enligt respondenterna besitta olika 

kompetenser. Anställda behöver vara service-minded (#1; #8; #9) och ordningsamma, detta för att 

personal i receptionen bland annat hanterar mail och kreditkort (#1). Medarbetaren behöver enligt 

respondent #6 också visa att denne ser kunden. En annan viktig egenskap är förmågan att hålla 

fokus på rätt saker då vissa situationer kan vara stressiga (#6). Respondent #4 menar istället att 

medarbetare på hotell behöver ha social kompetens, vara goda lyssnare och ha förmåga att be om 

ursäkt. Respondent #3, #5 och #6 menar också att lyhördhet är en betydelsefull egenskap hos 

medarbetare som får hantera service failure, det är viktigt att personalen tar till sig kundens åsikter 

(#3; #9). Respondent #7 menar att det är viktigt att anställda har en förmåga att behålla lugnet och 

lyssnar tills kunden har pratat klart. Om personalen istället avbryter och börjar prata eller förklara 
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sig innan kunden fått säga sitt tror respondent #7 att det leder till att kunden ännu en gång känner 

sig förbisedd. Respondent #7 förklarar att:  

 

“Hur arg eller upprörd jag som anställd känner mig på grund av att jag vet att kunden har fel, är 

det viktigt att jag behåller lugnet och inte avbryter då det enbart skulle göra kunden mer 

upprörd”(#7). 

 

Gällande situationer som uppstår på ett hotell handlar det om lösa problem och därför är 

problemlösning en viktig egenskap (#8). Respondent #8 menar vidare att om en kund frågar efter 

någonting som hotellet inte kan erbjuda är det viktigt att ändå säga “Jag ska gå och titta” eller 

“Skulle det fungera med det här istället?”. Respondent #7 hävdar att en annan viktig egenskap är 

ödmjukhet, det är viktigt att personalen inte behöver ha rätt hela tiden utan kan acceptera att dem 

har fel. Vidare menar respondent #7 att personalen bör vara hjälpsam och försöka lösa situationen 

på bästa sätt. Respondent #7 hävdar också att vara generös är en viktig egenskap i att bemöta 

missnöjda kunder. Exempelvis om kunden har med sig barn kan barnen få varsin glass, vuxna kan 

bli bjudna på varsin drink eller att personalen säger “Vi skickar upp ett fruktfat till rummet i 

eftermiddag” (#7).  

 

Respondent #10 menar att anställda som bemöter klagomål behöver känna sig trygg med en konflikt 

och ha förmåga att hantera service failure lugnt, sakligt och professionellt. Vidare menar #10 att 

medarbetaren behöver vara en god lyssnare för att bidra till att kunden känner sig förstådd och 

lyssnad på. En annan viktig egenskap är:  

 

“Förmågan att kunna skifta perspektiv. Att kunna se gästens perspektiv och tänka vad som skulle 

göra mig nöjd i motsvarande situation för att sedan kunna omsätta det till lämpligt 

kompensationsscenario (#10)”. 

 

Erfarenhet 

Enligt respondenterna varierar det i hur anställda blir medvetna om hur de ska agera vid service 

failure. Vissa hotell menar att anställda utbildas (#2; #3; #4; #9; #10) medan andra hotell menar att 

anställda lär sig via erfarenhet (#1; #4; #5; #6; #7; #8). Respondent #1, #4, #5 och #6 förklarar att 

hotellet inte har utbildning för hur personal ska hantera missnöjda kunder, istället lär personalen sig 

via erfarenhet och annan personal. Respondent #1 exemplifierar detta och förklarar att hotellet har 

en anställd som arbetat i receptionen under många år, denne får ofta goda recensioner vad gäller 

kundbemötande. I och med medarbetarens goda omdöme får nyanställda lära av denne och sedan ta 
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efter beteendet (#1). När en medarbetare hanterar service failure är det vanligt att reagera och agera 

instinktivt (#4). Respondent #4 förklarar att om utfallet av hanteringen inte blir som önskat bär 

medarbetaren med sig erfarenheten till nästa gång. Respondent #7 förklarar att anställda inte blir 

utbildade i hur de ska hantera service failure och menar:  

 

“Nej, det där (utbildning) tror jag inte på, man måste ha det i sig. Antingen är man service-minded 

eller inte (#7)”. 

 

Respondent #7 menar istället att anställda lär sig via egna privata erfarenheter där medarbetaren 

själv varit missnöjd och i kundens position och utifrån det tänker på hur denne själv vill att en 

anställd ska agera. Vidare förklarar respondent #7 och #8 att anställda lär sig via 

arbetslivserfarenhet. Exempelvis genom det som är självupplevt på arbetsplatsen, både genom att se 

andra kolleger eller genom egen erfarenhet. Respondent #7 förklarar att:  

 

“Det kan handla om en situation där man agerat på ett sätt och sedan tänker “det där gjorde jag 

bra” och därför agerar liknande nästa gång, eller en situation där man agerat på ett annat sätt och 

tänker ‘det där blev inte bra’ och därför agerar annorlunda nästa gång”(#7). 

 

Respondent #4 förklarar att medarbetaren blir medveten om hur denne ska agera för att uppnå 

service recovery genom att prata om det. Respondent #6 förklarar i likhet att medarbetaren blir 

medveten genom personalmöten. På personalmötena diskuteras hur medarbetaren kan hantera 

service failure och vilka befogenheter denne har (#6).  

 

Utbildning  

Respondent #9 menar att personalen får viss utbildning i hur de ska hantera service failure. På 

hotellet genomförs utbildningar som innebär att personalen får förståelse för att människor uppfattar 

situationer på olika sätt (#9). Däremot förklarar respondent #9 att utbildningarna endast ger 

personalen förståelse och att det i verkligheten handlar om att personalen får bedöma hur varje 

enskild situation bör hanteras. Enligt respondent #2 utbildar hotellet anställda gällande vikten av att 

visa att hotellet bryr sig om kunden, tar åt sig samt lyssnar på kundens klagomål. Teoretiskt utbildar 

hotellet medarbetaren i att lyssna och be om ursäkt (#4). Respondent #4 menar å andra sidan att det 

är svårt att köpa utbildning som specifikt handlar om hur anställda ska hantera service failure. 

Istället finns det finns alternativa utbildningar som handlar om att göra kunden nöjd, exempelvis 

utbildningar inom sälj (#4). Respondent #10 förklarar att hotellet har interna serviceutbildningar, 

genom dessa utbildningar blir anställda medvetna om hur de ska agera vid service failure. Denna 
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utbildning är till för alla anställda, oavsett funktion, då personal i restaurang, reception och städ ska 

kunna hantera service failure (#10).   

 

Enligt respondent #3 har hotellet specifik utbildning för hur personalen ska agera vid service failure 

för att uppnå service recovery. Vid dessa tillfällen anlitar hotellet externa parter som genomför 

utbildningen (#3). Ofta innehåller utbildningen rollspel och handlar om att återspegla en verklig 

situation där en person imiterar en missnöjd kund och en annan agerar som receptionist (#3). 

Respondent #3 menar även att rollspel kan göras när som helst och behöver inte vara vid 

utbildningstillfällen. Det kan istället vara tillfällen när det är lugnt i receptionen och två ur 

personalen har möjlighet att gå iväg och göra rollspel (#3). Även respondent #4 förklarar att hotellet 

arbetar med rollspel för att göra anställda medvetna om situationer där klagomål uppstår och hur 

dessa ska hanteras. Respondent #4 tror att rollspel, där verkliga situationer spelas upp och 

medarbetaren får sitta och titta på, är ett sätt att utbilda personalen. Då diskuterar personalen de 

situationer som spelats upp och resonerar kring hantering och vad som skulle kunna förändras (#4).   
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material tillsammans med materialet från den 

teoretiska referensramen. Analysavsnittet är baserad på tematisk analys och analyserar empirin 

och teorin med koppling till studiens forskningsfrågor. I analysavsnittet presenteras totalt sju teman 

varav tre teman kopplas till andra forskningsfrågan och fyra teman kopplas till studiens första och 

tredje forskningsfråga.  

 

5.1 Service failure som kräver service recovery 

Utifrån tematisk analys av det teoretiska och empiriska materialet återfinns service failure som 

kopplas till tre teman, att hotellet misslyckas med att utföra tjänsten, misslyckas med att möta 

kundens förväntningar eller att anställa utför misslyckade handlingar. Dessa tre teman analyseras 

separat och kopplas till forskningsfrågan: Vilka service failure möter hotell som kräver service 

recovery?  

 

5.1.1 Misslyckas med att utföra tjänsten 

Att hotellet misslyckas att utföra tjänsten är en typ av service failure som kräver service recovery.  

Detta är i enlighet med det Zhu och Zolkiewski (2015) samt McCole (2004) menar, att service 

failure kan uppstå när företaget misslyckas med att utföra tjänsten korrekt. Service failure kan 

uppstå när hotellet inte färdigställt hotellrummet tills nästa kund ska checka in eller när 

hotellrummet inte finns tillgängligt på grund av dubbelbokning. Service failure kan även 

uppkomma i hotellets restaurang när den levererade maten inte är färdiglagad eller serveras kall.  

De situationer som uppmärksammas i studien går också att återfinna i den tidigare forskningen, ett 

icke färdigställt hotellrum eller mat som inte uppfyller standardkrav kan orsaka service failure 

(Bitner et al., 1990; Qui et al., 2018).  

 

5.1.2 Misslyckas med att möta kundens förväntningar 

En annan anledning till service failure är att hotellet misslyckas med att möta kundens förväntningar 

vilket även tidigare forskning menar (McCole, 2004; Lewis & McCann, 2004; Liat et al., 2017; 

Azemia et al., 2019). Om hotellrummet ser annorlunda ut på bild än i verkligheten kan service 

failure uppstå eftersom hotellet inte möter kundens förväntningar. Studien visar också att service 

failure kan uppstå när kundens planer förhindras av hotellet, exempelvis när kunden planerat för en 

lugn stund på rummet men upplever störningsmoment. Detta går att kopplas till Bitner et al. (1990) 

som menar att service failure kan uppstå när företaget inte lyckas tillgodose särskilda behov.  
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5.1.3 Misslyckade handlingar av anställda 

Service failure kan även uppstå på grund av att anställda misslyckas i servicehaneringen av kunden. 

På liknande sätt resonerar Bitner et al. (1990) och Qui et al. (2018), att anställdas handlingar kan 

orsaka service failure. Misslyckade handlingar av anställda är om kunden anser sig ha blivit dåligt 

bemött, känner sig förbisedd eller upplever personalen som långsam. Bitner et al. (1990) menar på 

liknande sätt att service failure kan ha sin grund i att kunden känner sig ignorerad. Även Qui et al. 

(2018) resonerar på liknande sätt och menar att om anställda är oartiga eller icke uppmärksamma 

kan service failure uppstå.  

 

Bitner et al. (1990) menar å andra sidan att service failure orsakade av anställdas handlingar är 

svåra att undvika då anställda endast är mänskliga och kan göra misstag. Studien visar istället att 

om en medarbetare utför misslyckade handlingar tar hotellet det på allvar och hanterar situationen 

direkt. Exempelvis genom att prata om situationen för att medarbetaren ska få förståelse för hur 

situationen hade kunnat hanteras på ett bättre sätt.  

 

5.2 Interna service recovery strategier 

I avsnittet redogörs vilka interna service recovery strategier hotell har för att hantera service failure 

och hur de arbetar med dessa för att uppnå service recovery. Utifrån tematisk analys av det 

teoretiska och empiriska materialet återfinns interna strategier som kopplas till fyra teman, att arbeta 

med service recovery plan, uppmuntra klagomål, följa upp bakomliggande problem och utbilda 

anställda. Dessa fyra teman analyseras separat och kopplas till forskningsfrågan: Hur arbetar hotell 

med service recovery? och Vilka interna service recovery strategier har hotell för att hantera 

service failure?  

 

5.2.1 Service recovery plan 

Studien visar skillnader gällande huruvida hotell har internt förutbestämda planer för service 

recovery eller inte. Hotell som har interna planer för service recovery resonerar på liknande sätt som 

Cranage (2004), att planering kan minska risken för service failure. Förutbestämda planer kan vara 

dokument som innefattar hur personal bör agera vid service failure eller riktlinjer för hur 

kompensation ska ske för att uppnå service recovery. Detta är i enlighet med tidigare forskning som 

antyder att internt förutbestämda planer såsom specifika program för hur hanteringen av service 

failure ska gå till bidrar till service recovery (Liat et al., 2017; Hübner et al., 2018). Studien visar att 

en annan internt förutbestämd plan är att det finns en muntlig överenskommelse för hur personal 

ska agera för att uppnå service recovery. Personalen bör lyssna på kunden och utifrån det bedöma 
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hur situationen ska hanteras. Detta går att likna med det Cranage (2004) menar, att företaget vid 

pågående service failure behöver prata med kunden för att få förståelse för vilka förväntningar 

kunden har. 

 

Hotell som inte har internt förutbestämda planer för service recovery arbetar istället med att 

personalen ska hitta lösningar utifrån varje specifik situation. Detta är inte i enlighet med Liat et al. 

(2017) som menar att hotell bör upprätta service recovery plan. Studien visar att hotell som inte har 

förutbestämda planer ändå har riktlinjer för hur anställda ska agera för att uppnå service recovery. 

Trots att hotell uttryckligen beskriver att de inte har förutbestämda planer kan riktlinjerna ändå 

tolkas som en plan vilket är i linje med det Liat et al. (2017) hävdar, att hotell bör upprätta en plan 

för service recovery. 

 

Specifika strategier för specifika service failure  

Studien visar skillnader gällande huruvida hotell har specifika planer för återkommande service 

failure eller inte. Planer för återkommande service failure kan innefatta dokument där specifika 

händelser och hur dessa ska hanteras finns nedskrivna. Studiens resultat är i enlighet med tidigare 

forskning som antyder att företaget ska utveckla planer för vanligt återkommande service failure 

vilket bidrar till en snabbare återhämtning (Lovelock & Wirtz, 2011; Hübner et al, 2018). Studien 

visar att hotell som inte har specifika service recovery strategier för specifika service failure istället 

anser att varje situation är unik och därför behöver hanteras på olika sätt. Varje individ har olika 

krav på en liknande situation vilket gör det svårt för hotell att ha specifika strategier för specifika 

händelser. Denna del av studiens resultat är inte i enlighet med den teoretiska referensramen som 

visar att företaget ska utveckla planer för vanligt återkommande service failure (Lovelock & Wirtz, 

2011; Hübner et al, 2018). 

 

5.2.2 Uppmuntra klagomål 

Klagomål är viktigt eftersom det ger hotellet möjlighet att ta del av kundens åsikter, dessutom ger 

klagomål hotellet möjlighet att förbättra sig. Tidigare forskning menar i likhet att konstruktiva 

åsikter från kunden är värdefulla då de är baserade på kundens upplevelse och ger företaget chans 

att förbättra sig (Bijmolt et al., 2014; Liat et al., 2017). Studien visar att klagomål kan framföras på 

flera sätt, både under pågående vistelse och efteråt. Under pågående vistelse kan det ske muntligt i 

hotellets reception, restaurang eller via telefon från hotellrummet. Efter vistelsen kan kunden 

framföra klagomål muntligt via telefon, skriftligt via mail eller via en tredjepartssida. Ett annat 
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vanligt sätt för kunden att framföra klagomål är via den enkät som hotellet skickar ut till kunden 

efter utcheckning.  

 

Enligt Cranage (2004) ska det vara enkelt för kunden att framföra klagomål då dessa är 

betydelsefulla för företaget. Studien visar att kunden kan framföra klagomål på flera sätt, både 

under vistelsen men även efteråt. I och med att det finns valmöjligheter blir det enkelt för kunden att 

framföra klagomål, vilket är i enlighet med vad Cranage (2004) hävdar. Vissa människor är 

bekväma att uttrycka sig i tal och vissa är mer bekväma att uttrycka sig i skrift. Vissa människor är 

bekväma att framföra klagomål personligen medan andra vill göra det bakom en skärm eller via 

telefon. Då det finns flertalet sätt att framföra klagomål är vår tolkning att kunden kan välja det 

alternativ som passar bäst vilket är i linje med Cranage (2004) som menar att det ska vara enkelt att 

framföra klagomål.  

 

Att uppmuntra klagomål är en service recovery strategi (Cranage, 2004; Söderlund, 2012). I likhet 

visar studien att hotell använder uppmuntra klagomål som en service recovery strategi. Ett sätt för 

att uppmuntra klagomål är att fråga kunden frågor gällande hur dennes vistelse är eller har varit, 

exempelvis i restaurangen eller vid utcheckning. Detta går att koppla till Söderlund (2012) som 

menar att anställda bör ställa frågor till kunden då det bidrar till att kunden delar med sig av åsikter 

och upplevelser, vilket uppmuntrar till klagomål. Att hotellet har som vana att fråga kunden frågor 

går också att koppla till tidigare forskning. Hammami et al. (2018) menar att ett sätt för att 

uppmuntra klagomål är att företaget skapar policys där medarbetaren ska integrera med kunden.  

 

Lovelock & Wirtz (2011) menar att en annan strategi för att uppmuntra klagomål är att tacka 

kunden när den framfört feedback, vilket även framgår av studien, att hotellet alltid tackar kunden 

som framför feedback. Enkäterna som skickas till kunden efter utcheckning är ett ytterligare sätt för 

hotell att uppmuntra klagomål. I likhet menar Liat et al. (2017) att enkäter kan vara ett sätt för att 

uppmuntra klagomål. Detta kan även kopplas till Söderlund (2012) som beskriver att företaget 

behöver ha förutbestämda sätt som underlättar för kunden att klaga, exempelvis genom 

internetbaserade klagomålsfunktioner. Vår tolkning är att enkäten, som skickas till kundens 

mailadress efter utcheckning, är en internetbaserad klagomålsfunktion.  

 

5.2.3 Följa upp bakomliggande problem 

Att följa upp bakomliggande problem som orsakat service failure är en annan intern strategi för att 

uppnå service recovery. Studien visar att uppföljning kan ske på flera sätt men vår tolkning är att 
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två sätt är framträdande. Ett sätt att följa upp bakomliggande problem är genom återkommande 

möten. Under dessa möten diskuterar hotellet vilka problem som lett till service failure och vad som 

kan göras för att undvika att liknande situation uppstår igen. Under mötena diskuteras även hur 

liknande service failure ska hanteras om det uppstår igen. Tidigare forskning belyser vikten av att 

följa upp bakomliggande problem för att ta lärdom från tidigare misstag för att liknande service 

failure inte ska uppstå igen (Mostafa et al., 2014) vilket är i enlighet med studiens resultat.  

 

Enligt Hoffman et al. (2016) är att systematiskt spåra service failure ett sätt att följa upp 

bakomliggande problem. Detta är ingenting studien visar. Däremot är vår tolkning att 

återkommande möten kan ses som ett systematiskt sätt för att arbeta med att följa upp 

bakomliggande problem. Noteringar är ett annat sätt för hotell att följa upp bakomliggande 

problem. När klagomål inkommer görs en anteckning som senare sammanställs och följs upp. 

Noteringar kan även göras digitalt på en kunds bokning när kunden framfört klagomål. När samma 

kund sedan bokar en ny vistelse är hotellet medvetna om kundens tidigare missnöje och kan därför 

vara extra noga vid den nya vistelsen. Att följa upp bakomliggande problem genom noteringar är 

ingenting som tidigare forskning belyser.  

 

5.2.4 Utbilda anställda 

Tidigare forskning menar att medarbetarens egenskaper är en viktig del för service recovery 

(Fernandes et al., 2018). Studien visar att medarbetare på hotell som hanterar service failure bör 

vara service-minded, ordningsam, social, lyhörd, stresstålig, ödmjuk och generös. Dessa egenskaper 

är till viss del är i enlighet med tidigare forskning som beskriver att medarbetaren bör vara lyhörd, 

utåtriktad och tillmötesgående (Cranage, 2004). Däremot är de egenskaper studien visar inte i 

enlighet med annan tidigare forskning som antyder att medarbetaren behöver vara artig samt 

anpassningsbar (Hocutt et al., 2006; Johnston & Michael, 2008) och ha kommunikativ förmåga 

(Lovelock & Wirtz, 2011).  

 

Informell och formell utbildning  

Studien visar att anställda blir medvetna om hur de ska agera vid service failure på två sätt, genom 

utbildning och erfarenhet. Oavsett om ledningen väljer att anställda ska lära genom erfarenhet eller 

utbildningar finns det en plan för hur medarbetaren ska lära sig vilket kan kopplas till Cranage 

(2004) som menar att vägledning från ledningen är betydelsefullt vid service failure. Anställda lär 

sig via erfarenhet genom att arbeta tillsammans med en medarbetare och därigenom får möta 

klagomål och se hur dessa ska hanteras. Erfarenhet kan också skapas genom att medarbetaren själv 
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får bemöta klagomål och efteråt utvärdera om hanteringen var bra eller behöver ändras till nästa 

gång.  

 

Teorin tenderar att fokusera på att medarbetare ska utbildas för att kunna hantera klagomål och 

service failure (Cranage, 2004; Edwin & Sheryl, 2013; Baker & Meyer, 2014; Hoffman et al., 

2016). Studiens resultat har större fokus på erfarenhet än utbildning. Både erfarenhet och utbildning 

hjälper medarbetaren att lära, men vår tolkning är att lärandet istället kan delas in i formell och 

informell utbildning. Anställda som utbildas genom erfarenhet får en informell utbildning inom 

arbetsgruppen. Anställda blir utbildade men utbildningen har en praktisk utgångspunkt snarare än 

teoretisk. Formell utbildning innebär istället att en extern part kommer till hotellet för att genomföra 

utbildningen, den externa utbildningen kan exempelvis innefatta rollspel. Denna typ av utbildning 

kan ses som mer formell och kopplas till det Liat et al. (2017) menar, att hotellet ska tillhandahålla 

utbildning i form av träning och kurser för att göra medarbetaren medveten om hanteringen av 

service failure.  

 

Vem hanterar service failure?  

Studien visar att front-line personal hanterar service failure i första hand. Antingen har personalen 

förutbestämda planer i form av dokument eller är det är upp till den anställda att avgöra hur 

situationen ska hanteras. Oavsett om medarbetaren har ett dokument till hjälp eller om 

medarbetaren får bedöma situationen är det front-line personal som hanterar situationen och inte 

chefen. Detta är inte i enlighet med Baker och Meyer (2014) som beskriver att chefen är bäst 

lämpad för att hantera service failure. Studien visar dock att chefer eller ansvarig personal finns 

tillgängliga men att det i första hand är front-line personalen som hanterar situationen. Studiens 

resultat är därför i enlighet med vad Edwin och Sheryl (2013) hävdar, att övriga medarbetare bör ha 

kompetens för att hantera service failure.  

 

5.3 Reviderad teoretisk modell  
I detta avsnitt presenteras en reviderad version (Figur 4) av den teoretiska modell som presenterades 

i uppsatsens teoretiska referensram (Figur 2). Den reviderade modellen tar hänsyn studiens resultat. 

Studien visar att service failure kan kopplas till tre huvudsakliga teman: misslyckas att utföra 

tjänsten, misslyckas att möta förväntningar och misslyckade handlingar av anställda. Det som 

skiljer modellerna åt är att den reviderade modellen belyser på vilka konkreta sätt hotell kan arbeta 

med varje intern strategi för att uppnå service recovery. Dessa konkreta sätt presenteras i punktform 

under respektive strategi i den centrala delen av figur 4. Studien visar att hotell arbetar med 

strategin service recovery plan genom nedskrivna dokument eller muntliga överenskommelser för 
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hur service failure ska hanteras. Studien visar även att hotell arbetar med strategin uppmuntra 

klagomål genom att fråga kunden frågor och via kundenkäter. En tredje strategi hotell arbetar med 

är att följa upp bakomliggande problem genom möten och noteringar. Dessutom arbetar hotell med 

strategin utbilda anställda via informell och formell utbildning.  

 

 

 

 
 

Figur 4. Reviderad teoretisk modell som beskriver interna strategier för att hantera service failure 
och uppnå service recovery. 

Källa: Egen illustration (2019). 
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6. Slutsats  
I uppsatsens sista kapitel presenteras studiens slutsatser med koppling till forskningsfrågorna. 

Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Kommentarer  
Studien syftar till att skapa förståelse för hur hotell arbetar med interna service recovery strategier, 

utifrån ett företagsperspektiv. För att uppnå studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor: Hur 

arbetar hotell med service recovery? Vilka service failure möter hotell som kräver service 

recovery? och Vilka interna service recovery strategier har hotell för att hantera service failure? 

Studien visar att hotell möter varierande service failure som kräver service recovery. Service failure 

kan uppstå när hotellrummet har blivit dubbelbokat, när kunden anser att rummet inte ser lika ut i 

verkligheten som på bild eller när personalen är otrevlig. Dessa service failure går att koppla till tre 

teman: hotellet misslyckats med att utföra tjänsten, hotellet uppfyller inte kundens förväntningar 

eller att anställda utför misslyckade handlingar.  

 

Studien visar att hotell arbetar med interna strategier för att uppnå service recovery. En strategi 

hotell arbetar med är intern service recovery plan. Den interna planen är alltid uttalad, men kan vara 

nedskriven eller muntligt överenskommen. Om hotellet har ett nedskrivet dokument där det står hur 

medarbetaren ska hantera service failure ska medarbetaren utgå från det. Om planen istället är 

muntligt överenskommen ska medarbetaren själv bedöma situationen och utifrån det hantera service 

failure. En annan strategi hotell arbetar med för att uppnå service recovery är att uppmuntra 

klagomål. Studien visar att klagomål är viktigt och att hotell därför arbetar aktivt med att få kunden 

att dela med sig av åsikter. Ett sätt för att uppmuntra klagomål är att fråga kunden frågor gällande 

vistelsen. Hotell skickar även ut enkäter till kunden efter vistelsen vilket också uppmuntrar till 

klagomål.  

 

En ytterligare intern strategi som hotell arbetar med är uppföljning av bakomliggande problem som 

orsakat service failure. Studien visar två framträdande sätt för hotell att följa upp bakomliggande 

problem, dessa är återkommande möten och noteringar. Under mötena diskuterar personalen 

bakomliggande problem till inträffat service failure. Noteringar är ett annat sätt för hotell att följa 

upp bakomliggande problem. Noteringar innebär att hotell gör en anteckning när klagomål 

inkommer och följer sedan upp det. Noteringar kan även göras digitalt i kundens bokning vid 

klagomål. Hotell arbetar även med att utbilda anställda som en intern service recovery strategi. 

Studien visar att medarbetare som hanterar service failure bör besitta vissa egenskaper för att 
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hantera situationen. Inom strategin utbilda anställda arbetar hotell för att lära sin personal hur 

hantering av service failure ska gå till. Studien visar att lärandet sker informellt genom att 

personalen lär sig via erfarenhet och formellt genom externa utbildningar.  

 

6.2 Bidrag  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska samt praktiska bidrag.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Studien ger ett teoretiskt bidrag till den befintliga litteraturen i form av ökad förståelse för hur hotell 

arbetar med interna service recovery strategier. Både en ökad förståelse för vilka interna strategier 

hotell använder men även vad dessa interna strategier rent konkret innebär. Tidigare forskning 

belyser vikten av att företag har en plan för service recovery. Studien visar vad planerna konkret 

innebär vilket är ett teoretiskt bidrag. Det kan vara ett nedskrivet dokument där det står hur 

medarbetaren ska hantera service failure för att uppnå service recovery. Det kan även vara en 

muntlig överenskommelse mellan ledning och personal där medarbetaren får befogenhet att bedöma 

och hantera situationen utifrån vad denne anser passande för att uppnå service recovery.  

 

Tidigare forskning belyser också vikten av att följa upp bakomliggande problem för att uppnå 

service recovery. Studien ger ett teoretiskt bidrag i form av vilka konkreta sätt hotell kan arbeta med 

att följa upp bakomliggande problem. Uppföljning sker genom möten och noteringar. Tidigare 

forskning belyser även det faktum att medarbetaren behöver utbildas i att hantera service failure. 

Studien ger ett teoretiskt bidrag i form vad utbildning konkret innebär. Medarbetaren kan bli 

medveten om hur denne ska agera vid service failure genom informell och formell utbildning. Den 

informella utbildningen innefattar att medarbetaren lär sig via erfarenhet. Den formella utbildningen 

innebär att en extern part genomför utbildning med hotellets personal.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag  

Studiens praktiska bidrag riktar sig till medarbetare inom hotellbranschen. Främst till 

företagsledningen och medarbetare med ansvar över hotellets arbete med service recovery eftersom 

de har en bestämmande roll. Företagsledningen kan ta del av studien och därigenom få förståelse för 

vilka interna strategier som är lämpliga för hotell och hur de kan arbeta med strategierna. När 

företagsledningen fått ökad förståelse kan de ta beslut gällande vilka strategier som är lämpade för 

organisationen. Studiens resultat kan därför användas som ett ramverk (Figur 4) för hotell i deras 

arbete med att upprätta och implementera interna strategier för att uppnå service recovery.  
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Studien har ytterligare ett praktiskt bidrag som riktar sig till medarbetare som får hantera service 

failure i sitt dagliga arbete, exempelvis front-line personal. Front-line personalen kan utifrån studien 

bli medvetna om vilka strategier hotell kan arbeta med för att uppnå service recovery. När 

medvetenhet skapats kan front-line personalen önska verktyg från företagsledningen som 

underlättar arbetet med att hantera service failure. Exempelvis kan formella utbildningar eller 

noteringar vara verktyg som underlättar för front-line personalen vid arbetet med service recovery.  

 

6.3 Studiens begränsningar 

Studien har begränsningar. Studiens omfattning är en begränsning då resultatet har sin grund i tio 

intervjuer med hotellpersonal. Detta gör att studien med säkerhet inte kan tillämpas på andra 

grupper eller kontext. En annan begränsning är det inte går att säkerställa att de interna strategier 

studien lyfter fram är de enda interna strategierna hotell arbetar med. Vid intervjuerna ställdes 

öppna frågor för att respondenten skulle ha möjlighet att berätta fritt om vilka interna strategier 

hotellet arbetar med. Eftersom intervjuguiden är utformad med tidigare forskning som utgångspunkt 

finns det risk att intervjufrågorna inte varit tillräckligt öppna. Det kan ha bidragit till att 

respondenten blev styrd i sina svar och därför missade att delge andra eventuella interna strategier.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Studiens begränsningar bidrar till förslag till fortsatt forskning. Ett förslag till vidare forskning är att 

fortsätta studera interna strategier inom hotellbranschen. Detta eftersom studien inte kan säkerställa 

huruvida det finns andra interna strategier som denna studie kan ha missat. En intressant aspekt är 

att fortsätta studera interna strategier men utifrån en annan kontext, kanske en annan bransch. Detta 

för att få ytterligare förståelse för interna service recovery strategier och hur de används. Dessutom 

hade det gjort studien mer generaliserbar. För att få ytterligare fördjupad förståelse hade det även 

varit intressant att fokusera på en specifik strategi och möjligtvis studera effekten av den.   
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8. Bilagor 
I detta avsnitt presenteras studiens bilagor som är mail till företag, mail till intervjuperson samt 

studiens intervjuguide.  

 

8.1 Bilaga 1 – Mail till företag 
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8.2 Bilaga 2 – Mail till respondent  
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8.3 Bilaga 3 – Intervjuguide  
 
 

Fråga Intervjufråga Syfte med frågan Referenser 

Bakgrundsinformation 
1 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 

Berätta om dig själv. 
 
Befattning på företaget? 
 
Antal år som verksam inom 
företaget/Antal år inom befintlig 
yrkesroll? 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

 
 

Få 
bakgrundsinformation 

om respondenten.  

 
 

Jacob & Furgerson (2012) 
 

Service Failure  
5 
 
 
 

6 

Berätta om situationer/händelser 
där kunder blir missnöjda. 
 
 
Varför tror Ni att kunden blir 
missnöjd?  

 
Få förståelse för vilka 
service failure hotell 

möter som kräver 
service recovery. 

 
Azemia et al. (2019); Qui et 
al. (2018); Liat et al. (2017); 
Zhu & Zolkiewski (2015); 
McCole (2004); Lewis & 
McCann (2004); Bitner et 

al. (1990) 
 
 

 
Service Recovery - Service recovery plan 

7 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Finns det internt förutbestämda 
planer för hur företaget ska 
hantera service failure? 
 
Finns det specifika service 
recovery strategier/planer för 
specifika service failure? 
 
 

 
 
Få förståelse för vilka 

interna service 
recovery strategier 

hotell har och hur de 
arbetar med dessa. 

 
 
Hübner et al. (2018); Liat et 
al. (2017); Hoffman et al. 

(2016); Mostafa et al. 
(2014); Lovelock & Wirtz 

(2011); Cranage (2004) 
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Service Recovery – Uppmuntra klagomål 

9 
 
 
 

10 
 

 
11 
 
 
 
 

Hur ser Ni på klagomål? Anser 
Ni att klagomål är viktigt, 
varför?  
 
 
På vilka sätt kan kunden 
framföra klagomål? 
 
Arbetar Ni för att uppmuntra 
klagomål? Om ja, hur? 

 
 
 
Få förståelse för vilka 

interna service 
recovery strategier 

hotell har och hur de 
arbetar med dessa. 

 
Hammami et al. (2018); 

Liat et al. (2017); Bijmolt et 
al. (2014); Söderlund 

(2012); Lovelock & Wirtz 
(2011); Cranage (2004) 

 

Service Recovery – Följa upp bakomliggande problem 
12 
 
 
 
 

13 
 

 
14 
 
 

15 
 
 

 

Service failure grundas i ett 
problem, har Ni specifika 
strategier för uppföljning av 
bakomliggande problem?  
 
Om ja, berätta om dessa 
strategier? 
 
Om nej, vad är anledningen till 
att Ni inte har det? 
 
Hur vet Ni att kunden är nöjd? 

 
 
 
 
Få förståelse för vilka 

interna service 
recovery strategier 

hotell har och hur de 
arbetar med dessa. 

 
 
 
 
 

Hoffman et al. (2016); 
Mostafa et al. (2014); Miller 

et al. (2000) 

Service Recovery – Utbilda anställda 
16 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

18 
 
 
 

Vilka egenskaper ser Ni som 
betydelsefulla hos medarbetare 
som behöver bemöta missnöjda 
kunder? 
 
Finns det uttalade strategier för 
hur front-line personal eller 
andra anställda ska hantera 
missnöjda kunder? 
 
Hur blir anställda medvetna om 
hur dem ska agera vid service 
failure?  
 

 
 
 

Få förståelse för vilka 
interna service 

recovery strategier 
hotell har och hur de 
arbetar med dessa. 

 
 
 

 
Fernandes et al. (2018); 

Lovelock & Wirtz (2011); 
Johnston & Michael (2008); 

Hocutt et al. (2006) 
 

Liat et al. (2017); Hoffman 
et al. (2016); Baker & 

Meyer (2014); Edwin & 
Sheryl (2013); Johnston & 
Michael (2008); Cranage 

(2004) 
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Övriga frågor 
19 
 
 

20 
 
 
 
 
 

Har Ni några övriga funderingar?  
 
Kan vi återkomma om vi 
behöver komplettera någon 
fråga?  

 
 

- 

 
- 

 
 
 



 

 
 

 

 


