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Sammanfattning 
I denna kandidatuppsats, med titeln Att bemöta en missnöjd kund, belyses vad som 

kännetecknar ett skickligt bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag. Under-

sökningen är gjord på branschnivå, med utgångspunkten att hotellbranschen är skickliga på att 

bemöta missnöjda kunder, baserat på dess få anmälningar hos Allmänna Reklamations-

nämnden. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hotells och hotellkunders föreställningar 

och agerande i en missnöjessituation. För att nå målet har dels intervjuer med ansvariga för 

kundklagomål på fyra olika hotell i Stockholm gjorts, dels har en branschgenerell 

enkätundersökning genomförts bland 40 respondenter som nyligen varit hotellgäster.  

 

Slutsatsen är att ett skickligt bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag 

kännetecknas av att en dialog med kunden, i vilken beslut om lämplig kompensation tas. 

Vidare kännetecknas det av en minimering av alla omständigheter som gör det obekvämt och 

krångligt för kunden att uttrycka missnöje när den väl har för avsikt att göra det. Av stor vikt 

är att få kunden att uttrycka missnöjet i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta 

processen. Slutligen kännetecknas ett skickligt bemötande av en missnöjd kund av en vidsynt 

kompensationspolicy hos tjänsteföretaget.  

 

Vår uppfattning är att uppsatsen bidrar till att hjälpa tjänsteföretag att utveckla sina rutiner för 

handhavandet av missnöjda kunder samt till att öka deras förståelse för kunden i en 

missnöjessituation. 
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1 Inledning 
I Inledningen redogörs först för bakgrunden till varför denna undersökning är relevant och 

aktuell, vilket sedan leder in på en diskussion kring valt problem samt den konkreta 

problemdefinitionen. Ur detta följer syftet med uppsatsen. Sist redogörs för definitioner av 

specifika ord i uppsatsen, och även för gjorda avgränsningar. 

  

1.1 Bakgrund 

Inget företag har enbart nöjda kunder, utan alla företag kommer förr eller senare att ställas 

inför ett sanningens ögonblick då en kund som av någon anledning blivit missnöjd. Av flera 

orsaker är det därför viktigt för företag att hantera och bemöta missnöjda kunder på ett bra 

sätt. Inledningsvis är det dyrt för företag att förlora en kund, i synnerhet om branschen 

kännetecknas av hög konkurrens. En kund kan nämligen sägas ha ett ”life-time-value”, vilket 

innefattar de totala intäkterna som kunden kan förväntas generera i form av upprepade köp 

och word-of-mouth under sin livstid1.  

 

En missnöjd kund som inte är nöjd med bemötandet av klagomålet delar med sig av sin 

negativa upplevelse till 10-20 personer, medan en nöjd kund endast delar med sig av 

erfarenheten till 5 personer 2. Samtidigt väljer 70 - 95 % av de missnöjda kunderna att inte 

uttrycka sitt missnöje inför företaget3. Trots detta kan kompensationer ofta vara en kostnads-

fråga för företagen med begränsade resurser för detta ändamål. Dock kan det vara mer 

kostnadseffektivt för företag att prioritera en generös kompensation framför alternativa 

marknadsåtgärder4. Likväl måste inte kompensation vara av ekonomisk karaktär för att vara 

mest effektiv i återskapandet av god relation till kunden, även faktorer såsom ett vänligt 

bemötande kan vara avgörande5. Vid en missnöjessituation kan företaget genom att överträffa 

kundens förväntningar på den kompenserande åtgärden, slutligen göra denne bli mer nöjd 

med köpet än vad hon/han skulle ha blivit från början6.  

 

                                                 
1 Zineldin, M. (1995) 
2 Tarp (1986) i Gummesson (2002) 
3 Harari, O.  (1992) 
4 Fornell, C. & Wererfelt, B.  (1987) 
5 Smith, A; Bolton, R & Wagner, J (1995) 
6  Kelley, S.W. & Davis, M.A. (1994) 
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Troligtvis kommer klagomålshantering i framtiden att bli ett effektivt konkurrensmedel i 

många branscher. Anledningen till detta är att dagens företag blir allt mer medvetna om vikten 

av att erbjuda god kvalitet och service samtidigt som kunder tycks bli allt kräsnare. De företag 

som lyckas identifiera framgångsrika sätt att hantera klagomål på hårt konkurrensutsatta 

marknader, hittar troligtvis en konkurrensfördel gentemot andra aktörer. 

 

För tjänsteföretag blir ofta hanteringen av missnöjda kunder särskilt kritisk. Dessa företag har 

ingen fysisk produkt att bygga upp en garanti kring. En tjänst konsumeras i samma stund som 

den köps och en misslyckad tjänst kan därför aldrig ersättas med en exakt likadan, vilket ju är 

fallet med en vara. Servicemisslyckanden skapar dessutom ett större missnöje hos en kund än 

konkreta produktfel7, något som torde förekomma i större utsträckning i just tjänsteföretag. 

Sammantaget har tjänsteföretag ett stort behov av kunskap om hur en missnöjd kund kan 

bemötas på ett bra sätt, varför vi anser denna uppsats vara aktuell och relevant. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Traditionell marknadsföring är mestadels inriktad på att ständigt attrahera ett så stort antal nya 

kunder som möjligt till företaget. På senare tid har emellertid fokus skiftat, från den enstaka 

transaktionen mellan kunden och företaget till ett mer kundorienterat synsätt genom Customer 

Relation Management8. Denna ansats handlar istället om att skapa bestående relationer med 

de kunder som företaget redan har. Av central betydelse är därför att så få kunder som möjligt 

väljer att lämna företaget efter ett köp. Då ett företag har misslyckats med att leverera det som 

kunden förväntat sig uppstår därför ett kritiskt ögonblick och kunden kan överväga att bryta 

relationen9. 

 

De kunder som väljer att inte bryta relationen, utan som istället uttrycker sitt missnöje 

förmodas vara ett känsligt ämne för företagen. Detta med anledning av att missnöjda kunder 

inte bör besväras något ytterligare som kan irritera dem än mer. Det bör med hänsyn till dels 

det ringa antal kunder som uttrycker sitt missnöje dels till den knappa information från dem 

som faktiskt gör detta, vara svårt för företag att ha en bred kunskap om ett fördelaktigt kund-

                                                 
7 Smith, A; Bolton, R & Wagner, J (1995) 
8 Gröroos, C (1999) 
9 ibid 
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orienterat förhållningssätt i bemötandet av en missnöjd kund. Ett gap tycks finnas mellan 

företags och kunders föreställningar om lämpligt agerande från företaget i en 

missnöjessituation10. Konsekvensen kan bli att företaget bemöter missnöjet på ett sätt som 

leder till att kunden inte blir nöjd, eller inte överväger ett framtida återköp. 

 

 

1.3 Problemformulering 

För att kunna bemöta missnöje på ett kundorienterat sätt, måste företag dels främja att kunder 

uttrycker sitt missnöje, dels sträva efter att minimera gapet mellan deras och kunders 

föreställningar i missnöjessituationer. På så sätt kan företag antas uppnå en större kundnöjdhet 

och därmed en större kundlojalitet. Därför måste kunskap genereras kring tjänsteföretags 

bemötande av missnöjda kunder samt om kunders preferenser i missnöjessituationer. Detta 

sker i uppsatsen genom att studera klagomålshanteringen i en bransch där företagen är 

skickliga på att hantera missnöjda kunder. Vi gör antagandet att en sådan bransch 

kännetecknas av få eller inga anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Mot 

bakgrund av detta resonemang, lyder vår problemformulering: Vad kännetecknar ett skickligt 

bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag? 

 

 

1.4 Syfte 

En bransch med få anmälningar till ARN är hotellbranschen, varför vi utgår från att hotell är 

skickliga på att bemöta missnöjda kunder. Kunskap om vad som kännetecknar ett skickligt 

bemötande av en missnöjd kund kan nås genom att studera klagomålshantering i denna 

bransch, samt genom att studera hur branschens kunder resonerar i en missnöjessituation. 

Därför är vårt syfte: Att skapa förståelse för hotells och hotellkunders föreställningar och 

agerande i en missnöjessituation.  

 

 

 

                                                 
10 Goodwin, C; Ross, I (1989) i  Tax, S; Brown, S; & Chandrachekaran (1998) 
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Syftet skall uppnås genom att besvara följande delfrågor: 

• Hur hanterar hotell missnöjda kunder? 

• Vilka indikationer ger hotellkunder om deras önskade agerande och önskad åtgärd från 

hotell i vanliga missnöjessituationer? 

• På vilka sätt skiljer sig hotells uppfattningar om hotellkundens föreställningar och 

agerande mot kundens indikerade föreställningar och agerande? 

 

 

1.5 Avgränsningar och motivering till val av bransch 

Uppkomsten av missnöje hos en kund kan studeras som ett händelseförlopp i vilket en rad 

händelser påverkar varandra och även processens utgång. Processen initieras i samband med 

att kunden köper en tjänst av företaget. Därefter upplever kunden en brist i tjänsten, problemet 

uppmärksammas varefter en åtgärd vidtas av hotellet eller inte. Åtgärden skapar en reaktion 

hos kunden som i sin tur leder till agerande i form av word-of-mouth och eventuellt återköp. 

Vi har valt att avgränsa oss till att inte studera kundens köp av tjänsten och inte heller kundens 

word-of-mouth och eventuella återköp, även om de aspekterna bör ingå i helhetsbilden av en 

missnöjesprocess. Dessa två steg kan ses som två stora processer i sig, vilka skulle ge 

uppsatsen en helt annan prägel.  

 

Undersökningen avgränsar sig till storstäder i Sverige. Hotellbranschen i storstäder är 

intressant därför att den framstår som konkurrensutsatt och kunderna har lätt att välja mellan 

ett stort antal olika hotell. Stockholm räknas som den största hotellkommunen i Sverige med 

totalt 214 hotell, vilket kan jämföras med Göteborgs kommun där det finns 90 hotell och 

Malmö kommun där det finns 67 stycken11. Undersökningen avgränsar sig till hotellbranschen 

i Stockholms innerstad på grund av bekvämlighetsskäl, dock ter sig branschen vara homogen 

mellan ovan storstäder gällande skickligheten i bemötandet av missnöjda kunder. Detta 

bygger vi på att de har en mycket liknande frekvens på anmälningar hos ARN, se tabell 

nedan. Antalet anmälningar (per år i förhållande till antal hotell i staden) som kommer in till 

ARN de tre städerna emellan är 0,80%. Därför ser vi Stockholm som representativt för 

storstäder i Sverige. Under de senaste 10 åren (1996-2005) har det endast inkommit 18 

anmälningar mot hotell i Stockholms innerstad till ARN, vilket kan anses vara en mycket låg 

                                                 
11 http://www.scb.se/templates/Publikation____130849.asp 
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siffra hos en bransch12. Av de inkomna ärendena har endast 2 vunnit bifall hos nämnden, 1 

klarats upp innan nämnden fattat beslut och resterande 15 avvisats av nämnden. Sedan 2003 

har inga anmälningar mot hotell i Stockholmsområdet inkommit till ARN13.  

 

 Antal hotell i staden Antal anmälningar 

till ARN, 1996-2005 

Anmälningar i 

förhållande till 

antal hotell per år 

Stockholm 214 18 0,84 %    

Göteborg 90 6 0,66 %     

Malmö 67 6 0,89 % 

Genomsnitt 124 10 0,80 % 
 
Tabell 1.  Anmälningar av hotell till ARN i Sveriges tre största städer under perioden 1996-2005.  
(källa: ARN) 
 
 
 

1.6 Definitioner och branschspecifika termer 

Vissa ord och begrepp som fyller centrala funktioner i undersökningen behöver tydliggöras 

och definieras. De första fyra begreppen är våra egna definitioner, medan de två sista är 

hämtade från våra intervjuobjekt.  

 

Klagomålshantering De strategier ett företag använder för att lösa misslyckanden för 

att återetablera kundens förtroende för företaget. 

Kunder och Gäster Används synonymt i denna uppsats, med innebörden den fysiska 

person som bor på hotell, privat såväl som i tjänst. 

Word-of-mouth Den ryktesspridning en kund skapar om sin erfarenhet av 

företaget i sin omgivning, negativ såväl som positiv. 

Produkt Avser vara eller tjänst. 

Turn-away Ett hotell som har överbokat och därför blir tvungna att hänvisa 

en bokad gäst till ett annat hotell, där rum finns inbokat åt gästen. 

Vip Fruktfat eller liknande insatt på gästens rum, som hotellet betalar 

i syfte att gottgöra en gäst. 

                                                 
12 Avser ärenden mot part med ”hotel” i företagsnamnet. (Källa: Torsten Palm, registrator hos ARN) 
13 ibid 
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 2 Metod 
I detta kapitel redogörs först för forskningsstrategin där metodvalen motiveras. 

Resonemanget leder oss sedan in på gjorda urval, varefter vi redogör för undersökningens 

faktiska genomförande. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att närma oss problemområdet på mesonivå, med en branschspecifik ansats. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av två olika datainsamlingsmetoder nämligen 

intervjuer och enkäter. Dessa kvalitativa data syftar belysa olika aspekter av problemområdet.  

 

2.1.1 Intervju 
En intervju är ett strukturerat samtal med ett bestämt syfte och dess stora fördel är att den kan 

fånga människors uppfattningar om mångsidiga företeelser, en datainsamlingsmetod väl 

använd idag.14 Genom intervjuer med hotellpersonal avser vi därför få fram kunskap kring 

vad som av hotell anses vara viktigt för att bemöta en missnöjd kund. Hur många 

intervjupersoner som behövs i en undersökning är beroende av dess syfte15. Ett för litet antal 

ger inte generaliserbarhet, medan ett för stort antal omöjliggör en djupgående analys med de 

givna resurser forskaren har. Rekommendationer finns dock med hänsyn till mättnadsstadier 

och avtagande avkastning i hur många intervjupersoner en undersökning bör bestå utav. Den 

maximala gränsen är där nådd då fler intervjuer inte tillför någon ny kunskap.16 Det 

resulterade i att fyra hotell valdes ut som studieobjekt i denna undersökning, ett antal vi ansåg 

som rimligt med hänsyn till uppsatsens omfattning och given tid till förfogande. 

 

Forskning om människor har etiska riktlinjer att förhålla sig efter, varav en är 

konfidentialitet17. Detta gäller när privata data redovisas, vilket gör att en person kommer att 

känna igen sig. ”Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och 

identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer”18. Vi anser emellertid 

även att företag kan känna igen sig i redovisningen av en intervju. För att minimera denna risk 

                                                 
14 Kvale, S (1997) 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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är våra intervjuobjekt, samt företagen de representerar, anonyma i denna undersökning. Det 

råder en konflikt mellan anonymitet i undersökningar och grundläggande principer för veten-

skaplig forskning där resultatet måste kunna återskapas för att externt kontrolleras19.  Dock 

har vi på detta sätt fått tillgång till information från hotellen, som annars inte varit möjlig då 

behandling av missnöjda kunder är ett område med känslig karaktär. I empirikapitlet refereras 

källorna som Intervjuperson 1, 2, 3 och 4 vilka representerar Hotell 1, 2, 3 och 4. 

 

2.1.2 Enkät 
För att få kunskap om kundens preferenser och förväntningar gällande åtgärd i en given 

potentiell missnöjessituation på ett hotell, har vi valt att genomföra en enkätundersökning som 

inte är knuten till något enskilt hotell. Enkät anses vara ett lämpligt sätt att fånga in såväl 

åsikter, attityder och synpunkter som fakta från ett större antal respondenter. De har fördelen 

att data som genereras är standardiserad och risken för att den påverkas av personlig 

interaktion är liten. Nackdelen med enkäter kan vara att de riskerar att uppfattas som ett 

irriterande och tidskrävande moment för respondenten. Ytterligare en risk är att respondenten 

i frågeformuläret leds in i en struktur och tankekedja som avviker från dennes egen 

uppfattning av saker och ting.20  

 

Enkäten i denna uppsats var utformad efter olika scenarios, även kallat vinjetter21. ”Vinjetter 

är korta historier som beskriver en person, situation eller ett skeende som försetts med 

karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller 

bedömningssituation.”22 Då vinjettstudier alltså har för avsikt att fånga hur människor anser 

att de kommer att agera i en situation, anser vi den vara en lämplig undersökningsmetod att 

använda i våra enkäter. Scenarierna i vår undersökning baseras på faktiska situationer av de 

vanligaste orsakerna till missnöje, givna från våra företagsintervjuer. Detta resulterade i fyra 

scenarier. Arbetssättet följer definitionen ovan, och har använts likadant vid tidigare forskning 

gällande klagomålshantering23. Scenarierna har likadana påföljande frågor i vilka 

respondenten får ta ställning till hur denne skulle ha resonerat och agerat i den givna 

situationen. Följdfrågorna var delvis strukturerade med tryckta svarsalternativ, delvis öppna 

där respondenten själv fick formulera svaret. Fördelen med strukturerade frågor är att den 

                                                 
19 Kvale, S (1997) 
20 Denscombe, M (2000) 
21 Innebörden av Scenario och Vinjett likställs i denna uppsats. 
22 Jergeby, U (1999) i Östberg, F; Wåhlander, E & Milton, P (2000) 
23 Smith, A; Bolton, R & Wagner, J (1995) 
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insamlade informationen blir enhetlig och lättare att analysera24, varför vi utformade flertalet 

frågor på detta sätt. I varje scenario hade vi emellertid en fråga där vi eftersträvade ett så 

spontant och utförligt svar som möjligt från respondenten, varför vi ansåg att ett öppet 

svarsutrymme var nödvändigt. Fördelen med öppna svarsutrymmen är nämligen att de på ett 

bättre sätt kan förmedla komplexiteten i respondentens synpunkter utan att leda in denne på 

ett specifikt spår25.  

 

De icke-hotellspecifika enkäterna har vidare fördelen att kundens värderingar inte färgas av 

respondenternas eventuella tidigare upplevelser från något specifikt hotell, utan förblir 

branschgenerella. Scenariofrågor har fördelen att intervjupersonen inte tvingas tänka tillbaka 

och minnas hur denne agerade sist den var missnöjd i en viss situation26. Metoden beskrivs 

som lämplig för jämförelser, då alla respondenterna får ta ställning till samma vinjetter.27 

Detta är lämpligt för oss, då vi sammantaget önskar få fram generella åsikter och 

föreställningar kring önskade åtgärder i just den situationen.  

 

Viss kritik har kommit fram gällande vinjettstudier. Bland annat kritiseras metoden för att 

endast få fram hur deltagaren föreställer sig att den skulle agera, vilket inte nödvändigtvis 

måste vara detsamma som det faktiska beteendet28. Även kritik för att verkligheten blir alltför 

förenklad finns.29 Vi förstår betydelsen av kritiken, vilket innebär att de svar vi får kan avvika 

från hur personerna skulle ha agerat i verkligheten, vilket skulle kunna minska validiteten. Vi 

är därmed medvetna om att metoden inte möjliggör en beskrivning av en verklig 

klagomålshanteringsprocess, däremot visar vi kunders resonemang om deras värderingar i 

missnöjessituationer och hur de tror sig kommer att agera i liknande situationer. 

 

                                                 
24 Denscombe, M (2000) 
25 Ibid 
26 Tax, S; Brown, S; & Chandrachekaran (1998) 
27 Östberg, F; Wåhlander, E & Milton, P (2000) 
28 Potter (1987) i Östberg, F; Wåhlander, E & Milton, P (2000) 
29 Östberg, F; Wåhlander, E & Milton, P (2000) 
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2.2 Urval 

 

2.2.1 Hotell  
I Stockholmsregionen finns 214 hotell i varierande klassificeringar30. Med hjälp av Sveriges 

hotell- och restaurangföretagares (SHR) hotellklassificeringar valdes fyra hotell genom vissa 

kriterier. Det första kriteriet var att hotellen skulle vara fyrstjärniga, vilket gav oss ett urval på 

64 hotell. Av dessa valdes de hotell ut som hade minst 150 rum samt tillhörde olika kedjor. 

Totalt gav ovanstående kriterier ett urval på 12 hotell. Ovan nämnda urval har gjorts med 

motiveringarna: 

 

4-stjärnor:  För där förmodar vi att hotellet strävar mot en medveten ständig 

förbättring av kundservice, vilken måste ligga över standard. Detta 

då kunder betalar mer för att bo här, och därför får de högre 

förväntningar.  

Olika kedjor:  För att inte snedvinklas av ett hotells restriktioner från sin kedja, 

utan få en bredare syn på föreställningar och rutiner.  

Minimum 150 rum:  För att vi antar att små hotell konkurrera och arbeta på andra villkor 

än större hotell. 

 

2.2.2 Enkät 
Den population vi helst av allt hade velat undersöka, motsvaras av alla personer över 18 år 

som bott på hotell i Sverige någon gång under den senaste månaden innan undersöknings-

tillfället. Kriterierna motiveras med att personerna måste ha en relativt nylig erfarenhet av en 

hotellvistelse för att kunna sätta sig in i en given missnöjessituation. De som är under 18 år 

tillåts inte att ensamma bo på hotell i Sverige utan målsmans sällskap, varför de sannolikt 

saknar egen erfarenhet av att själva agera i en missnöjessituation. Att få fram en komplett 

urvalsram av populationen skulle emellertid kräva ett omfattande arbete och en stor del av 

dessa skulle dessutom vara bosatta utomlands. Därför är det inte möjligt att ta systematiskt 

fram en urvalsgrupp som är helt representativ för populationen. Urvalet av enkätdeltagare 

skedde därför subjektivt vid en given plats och tidpunkt, vilka redogörs för i kapitel 2.3.2. 

Subjektivt urval innebär att de respondenter handplockas till enkäten, som kan antas ge mest 

                                                 
30 http://www.scb.se/templates/Publikation____130849.asp 
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värdefull information kring vad som ska undersökas31. Denna typ av urval är också lämplig då 

det är svårt att avgöra hur stor populationen verkligen är och vilka som egentligen tillhör 

dem32, vilket är fallet i vår undersökning. Det var för oss inget kriterium i urvalet att 

respondenterna skulle ha bott på något av hotellen i undersökningen, då vi eftersträvar en 

generell branschinformation. Enkätdeltagarnas hotellerfarenhet avgränsar sig inte heller till 

Stockholm, utan till hela Sverige. Då branschen är homogen i fråga om anmälningar till ARN 

ser vi nämligen hotellen i Stockholm som representativa för övriga städer i Sverige vad gäller 

klagomålshantering.  

 

 

2.3 Undersökningens genomförande 

 

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under vecka 46-49 år 2005 med receptionschef eller assisterande 

receptionschef. Tre av intervjuerna genomfördes på respektive hotell, medan ett genomfördes 

på ett närliggande café. Det vanligaste sättet för intervjuaren att registrera sin intervju på idag 

är att spela in den, vilket ger fördelen att intervjuaren helt kan fokusera på 

intervjusituationen.33 Nackdelen kan vara tekniska problem med inspelning, eller störande 

bakgrundsljud som otydliggör en senare tolkning av intervjun.34 Alla intervjuer skedde i en 

lugn miljö, där inga eller mycket få störande moment fanns. De pågick alla i ca 1 timme 

vardera. Tre av intervjuerna skedde under ljudupptagning med god kvalitet som sedan, utan 

störande faktorer på bandet, skrevs ut i fulltext. Den fjärde skedde utan ljudupptagning på 

begäran av intervjupersonen, då anteckningar istället togs av båda intervjuarna. 

Kompletteringar gjordes kort efter via telefon eller e-post med intervjupersonerna på hotellen. 

Att skriva ned en inspelad intervju innebär alltid en viss tolkning av materialet, varför risken 

finns att materialet kan bli feltolkat35. För att minimera denna risk, har intervjupersonerna 

tagit del av vårt sammanställda material och godkänt innehållet, för att bekräfta att vi tolkat 

informationen korrekt.  

 

                                                 
31 Denscombe, M (2000) 
32 Ibid. 
33 Kvale, S (1997) 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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2.3.2 Enkät 
Totalt 40 personer deltog i enkätundersökningen. Denna genomfördes fredagen den 25 

november 2005 mellan kl. 13.00 och 14.00 på Stockholms centralstation. Tiden och platsen 

valdes med hänsyn till det stora antal resande som befinner sig på stationen på 

fredagseftermiddagar. Fördelen med denna tid och plats var att vi kunde distribuera enkäten 

ansikte mot ansikte med respondenten, vilket möjliggör en högre svarsfrekvens jämfört med 

om den distribueras på annat sätt.36 Det hade även fördelen att vi på ett mer omsorgsfullt sätt 

kunde rikta oss direkt till de personer som vi förmodade tillhörde vår urvalsgrupp37, det vill 

säga personer över 18 år som nyligt bott på hotell i Sverige. Varje enkät tog ca 5 min att fylla 

i, vilket gjordes av respondenten själv. Innan dess tillfrågades respondenten om denne hade 

bott på hotell i Sverige någon gång under den senaste månaden och om dess ålder. Endast de 

som svarade ”ja” och som var 18 år och äldre fick fortsätta att fylla i enkäten. De som tackade 

nej till att delta i undersökningen, eller de som inte uppfyllde urvalskriterierna räknades som 

bortfall. Målsättningen var att ha med 40 personer i undersökningen och för att åstadkomma 

detta tillfrågades totalt 72 personer. Detta innebär ett totalt bortfall på ca 44 %. 

 

 

2.4 Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med vår undersökning hade ett alternativ varit att genom fallstudier stu-

dera skillnader och likheter i fråga om klagomålshantering mellan olika företag i branschen. 

Men att ställa olika företags hantering av kundklagomål mot varandra anser vi inte bidra till 

generell branschkunskap, snarare en förståelse för hanteringen på mikronivå. En sådan ansats 

skulle vidare kräva en djupgående analys av varje enskilt företags förutsättningar. 

 

Vidare hade ett alternativ varit att genom observationer få oss en bild av hur hotellpersonal 

och kunder agerar i missnöjessituationer. Detta var dock inte möjligt av två orsaker. För det 

första fick vi på grund av ämnets känsliga karaktär inte tillåtelse av hotellen att störa deras 

före detta missnöjda kunder. För det andra skulle observationer av personalen leda till en 

medvetenhet om vår närvaro, vilket vi antar påverkar deras agerande. En sista faktor som 

hindrade denna metod, var att dessa undersökningar skulle bli för tidskrävande. Beträffande 

                                                 
36 Denscombe, M (2000) 
37 ibid 
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intervjuerna med hotellpersonal är vi medvetna om risken att intervjupersonerna beskriver det 

ideala beteendet, istället för det faktiska agerandet i missnöjessituationer. 

 

Ett annat alternativ hade varit att intervjua personer som nyligen blivit missnöjda med en 

hotellvistelse, för att undersöka hur personen verkligen agerade i en viss situation. Dock har 

detta alternativet nackdelen att de svar vi får sannolikt färgas av flera aspekter än just 

hotellupplevelsen. Informationen skulle nämligen vara relativt splittrad, innehållande många 

olika missnöjesorsaker i många skilda situationer. Detta skulle göra materialet svårarbetat och 

inte lika jämförbart med de data som hotellintervjuerna ger. 
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3 Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel belyser inledningsvis teorier kring den missnöjda kunden, dess agerande samt 

ett företags agerande. Vidare behandlas utvald aktuell forskning inom området, följt av en 

teoretisk diskussion. Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram, vilken redogör för 

undersökningens riktlinjer utifrån ett hotell- och ett kundperspektiv.  

 
 

3.1 Den missnöjda kunden 

Grönroos bygger sin teori om kundrelationer på löftesbegreppet inom marknadsföring, det vill 

säga vad som skapar förväntningar hos en kund och vilka erfarenheter kunden får av det som 

företaget levererar. Kvaliteten hos en produkt bidrar till att löftena uppfylls, vilket resulterar i 

goda erfarenheter av företaget som i sin tur genererar positiv word-of-mouth. En missnöjd 

kund är däremot den kund som fått motsägelsefulla budskap av företaget före och efter köpet, 

vilket resulterat i icke-uppfyllda löften. Interaktionen med kunden misslyckas därför att den 

totala kommunikationen från företaget inte varit i samklang, vilket leder till en 

missnöjessituation.38 

 

 

3.2 Den missnöjde kundens agerande 

Vid ett misslyckande från företaget, kan den missnöjde kunden välja att agera på olika sätt. 

Hirschman menar att en missnöjd kund ges tre olika alternativ i sitt agerande; exit, voice eller 

loyalty. Exit innebär att en kund slutar att köpa produkter/tjänster av ett företag, på grund av 

sitt missnöje och istället övergår till en konkurrent. Exitfunktionen är ett resultat av 

konkurrens och ses därför som ett effektivt val för kunden. Kunder tillämpar exit antingen när 

kvaliteten sjunker, eller när priset höjs. Exit ses som ett effektivt val då det leder till minskade 

intäkter för företaget. Detta ställer ett stort krav på ledningen att vara lyhörd inför efterfrågan. 

En lagom blandning av exit är bäst för företaget. Detta med hänsyn till att om exit är för liten, 

får företaget inte reda på att något är fel, medan om exit är för hög så sjunker efterfrågan 

snabbare än företaget hinner reparera sina brister, vilket kan leda till att de slås ut. Detta 

                                                 
38 Grönroos, C (2002) 
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resonemang leder till att det är exitkunderna som påbörjar ett företags återhämtning. Exit är 

det vanligaste sättet för kunderna att visa sitt missnöje på i konkurrens.39  

 

Källan till voice är de kunder som är missnöjda, men som inte riktigt vill lämna företaget. 

Detta innebär att kunden istället försöker skapa en positiv förändring på företaget genom att 

säga till om vad de anser felar. Detta kan ske både individuellt och kollektivt, direkt till 

företaget eller via en högre myndigheter (vilka i sin tur ska påverka företaget). Dessutom kan 

det ske genom olika protestaktioner. De aktiva kunder som vid missnöje tillämpar exit, är de 

som företaget bäst behöver åsikter från genom voicefunktionen. Voice tenderar att öka med 

kundens ökade involvering i produkten, därför att det är kostsamt och krävande för denna att 

tillämpa voice. Voice tillämpas främst när kunden känner att den har förhandlingsstyrka att 

påverka situationen40, vilket ofta sker då företaget har köpare. Voice är vanligare inom organi-

sationer som individen tillhör, samt på marknader med få köpare, eller där en stor del av 

försäljningen sker till få köpare. Voice är beroende av den varierade kvalitet som efterfrågas. 

Effekten av voice ökar upp till en viss volym, men får sedan motsatt effekt för kunden.41  

 

Loyalty innefattar alltid att kunden stannar kvar hos företaget, trots att visst missnöje finns. 

Detta gör att företaget får tid för återhämtning där deras ansträngningar (som exitkunderna 

gjort dem medvetna om) hinner bli realiserade. Även den lojala kunden kan dock till slut 

använda sig av exit, och ett sådant hot från en lojal kund kan förstärka dennes förhandlings-

styrka om den väljer att någon gång nyttja voicestrategin. Om en lojal kund dock inte har 

något likvärdigt substitut till företaget den är kund hos, får den högre exitkostnader. Kunden 

kan då göra en tillfällig exit i form av bojkott för att på så sätt försöka få igenom en föränd-

ring av företaget – så att ett återvändande (”re-entry”) kan göras om ändringen genomförs. 42 

 

Endast om exitalternativet är trovärdigt, kommer företag att ta voice på allvar, enligt 

Hirschman. Samtidigt kommer kundernas användande av voice öka om möjligheten att kunna 

använda exit minskar, exempelvis genom höga ekonomiska och sociala hinder. Villigheten att 

använda voice, försvagas av möjligheten till exit. Men effekten av att använda voice, är stärkt 

                                                 
39 Hirschman (1970) 
40 Se även Porter (1980) för vidare utveckling av begreppet köparens förhandlingsstyrka. 
41 Hirschman, A. (1970) 
42 Ibid 
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av möjligheten att använda exit. Voice kan alltså ses som både ett komplement till exit och 

som ett substitut till det.43  

 

Harari instämmer i Hirschmans påstående att en kund som uttrycker sitt missnöje, är en kund 

som trots allt kan vara beredd att stanna kvar hos företaget om problemet åtgärdas. Om så inte 

var fallet, skulle kunden inte lägga tid och energi på att uttrycka sitt missnöje. Vidare påpekar 

Harari att det ska vara enkelt för kunden att uttrycka sitt missnöje, så att inte voice väljs bort 

på grund av att momentet i sig är komplicerat och avskräckande.44 

 

 

3.3 Företagets agerande  

Det är inte bara kunden, utan även företaget som kan välja att agera på olika sätt i 

missnöjessituationer. De åtgärder som företaget vidtar i missnöjessituationen kan också skapa 

olika reaktioner hos olika kunder. Stauss och Siedel menar att den kund som uttrycker sitt 

missnöje indirekt har förväntningar om hur företaget bör åtgärda problemet. Dessa 

förväntningar sätter standarden för hur företaget bör agera och färgar den missnöjde kundens 

reaktion efter åtgärden. Om företagets åtgärder överträffar förväntningarna resulterar det i 

tillfredsställelse hos kunden, om de inte lever upp till förväntningarna förstärks istället 

missnöjet. I de fall åtgärden möter förväntningarna men inget mer resulterar det endast i 

likgiltighet hos kunden.45  

 

I figur 1 åskådliggörs Stauss och Siedels tankar ur ett kundperspektiv, där det förväntade 

bemötandet av klagomålet jämförs med det upplevda bemötandet av klagomålet. Likgiltighet 

uppstår då ingen betydande avvikelse förekommer. En positiv avvikelse (Ja+) innebär 

tillfredställelse hos kunden, medan en negativ avvikelse (Ja-) genererar ett förstärkt missnöje. 

Enligt Stauss och Siedel bör företag i varje missnöjessituation sträva efter att skapa en positiv 

avvikelse mellan förväntat och upplevt bemötande av klagomål, för att åstadkomma en större 

tillfredsställelse hos kunden46  

 

 

                                                 
43 Hirschman, A (1970) 
44 Harari, O (1992) 
45 Stauss, B & Siedel, W (2004) 
46 Ibid. 
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Figur 1. Resultat av kundens förväntningar och företagets bemötande av klagomålet .  

(källa: Stauss, B & Siedel, W. Complaint Management the Heart of CRM, 2004) 

 

Grönroos menar att vad som än orsakat missnöjet, måste företaget ta på sig att åtgärda 

problemet. Enligt honom kan rättelsen ses som en av huvudfaktorerna som påverkar 

tjänstekvalitén. Oftast styrs rättelsens fokus hos företag av intern kostnadseffektivitet, vilket 

innebär att kunden inte kompenseras mer än vad som är absolut nödvändigt och endast om det 

är juridiskt oundvikligt. Istället, menar Grönroos, bör företag låta extern effektivitet vara det 

som styr rättelsens fokus. Med extern effektivitet menas att fokus ligger på att förbättra den 

långsiktiga relationen till kunden istället för att göra kortsiktiga kostnadsbesparingar.47  

 

För att kunna ge kunden en rimlig rättelse snabbt, krävs enligt Grönroos att personalen har 

tillräcklig handlingsfrihet och möjlighet att fatta beslut om lämplig åtgärd. Vidare lägger han 

in olika karaktärsdrag i rättelsen, som kan ses som administrativ, defensiv eller offensiv. En 

rättelse med administrativ karaktär innebär att ansvaret för att bli kompenserad läggs på 

kunden som måste driva igenom en process, som exempelvis en traditionell reklamation. 

Genom en rättelse med defensiv karaktär är istället företaget mer aktivt genom att åtgärda 

problemet utan att ålägga kunden en krånglig reklamationsprocedur, men likväl är det kunden 

som får ta hand om problemet först. Den mest idealiska typen av rättelser är den med offensiv 

karaktär, i vilken företaget agerar i samma stund som problemet inträffar. Genom att handla 

proaktivt undanröjs ytterligare irriterande moment för kunden som får sin rättelse direkt. Den 

offensiva rättelsen kräver minst uppoffring av kunden och eliminerar de känslomässiga 

                                                 
47 Grönroos, C (2002) 
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följderna på bästa sätt. Vidare har Grönroos utvecklat riktlinjer för hur själva rättelsen utförs 

bäst, baserat på ovan resonemang om extern och offensiv rättelse. Dessa är i korthet:48 

 

1. Företaget bör själv upptäcka felet, inte vänta tills kunden uttrycker sitt missnöje. 

2. Det ska vara enkelt för kunden att klaga. Kunden bör rentav uppmuntras till detta. 

3. Företaget bör ta initiativet till att informera kunden om felet. 

4. Företaget bör initiera åtgärden innan kunden kräver det. 

5. Kompensationen bör ske omgående. 

6. Processen bör vara snabb och serviceinriktad, även om en kompensation inte är möjlig. 

7. Kundens känslor bör tas hänsyn till. 

8. Företaget bör be om ursäkt. 

 

Harari instämmer i Grönroos resonemang och påpekar att det dessutom är viktigt att göra 

kunders uttryckta missnöje synligt i företaget och att belöna de kunder som väljer att uttrycka 

sitt missnöje49. Även Stauss och Siedel anser att processen bör förenklas så mycket som 

möjligt för kunden och att åtgärden ska ske snabbt mot kunden50. Vidare menar de att kunden 

utvärderar bemötandet från företaget utefter tillgänglighet, det vill säga att kunden vet vem 

den ska vända sig till i en missnöjessituation. Åtgärden bör dessutom vara lämplig och rättvis 

och interaktionen ska kännetecknas av vänlighet/artighet, empati/förståelse, 

ansträngning/hjälp, aktivitet/initiativ och pålitlighet51. 

 

 

3.4 Tidigare forskning 

I en studie av Smith, A; Bolton, R & Wagner, J belyses relationen mellan det hos kunden 

upplevda missnöjet och företagets agerande för att återställa misstaget vid 

servicemisslyckanden. I en restaurang- och hotellkontext har en survey-undersökning med 

scenariofrågor utförts, i vilken hänsyn har tagits till misstagets typ och storlek, olika attribut i 

själva återställandet samt ett flertal dimensioner av upplevd rättvisa i åtgärden. 

Utgångspunkten i studien är upplevd rättvisa, vilken kategoriseras efter interaktion, procedur 

och uppgörelse. Undersökningen inkluderar såväl kunder som framför klagomål till företaget, 

                                                 
48 Grönroos, C (2002) 
49 Harari, O.  (1992) 
50  Stauss, B & Siedel, W (2004) 
51 ibid 
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som de kunder som inte gör det. Författarna har skapat en modell innehållande ovanstående 

faktorer vilka tillsammans kan antas bidra till kundens totala nöjdhet. Ur modellen följer 

riktlinjer för tjänsteföretag, med vilka rätt åtgärd kan matchas med rätt misslyckande. 

Resultatet visar bland annat att negativa processrelaterade upplevelser (såsom oartiga kypare) 

skapade större missnöje än negativa produktrelaterade upplevelser (såsom att en rätt på 

menyn är slut). Vid processrelaterade misstag visade sig snabbt agerande och kompensation 

vara mest effektivt, vid produktrelaterade misstag visade sig istället en välformulerad ursäkt 

vara av större värde för kunden. En intressant aspekt i denna studie är att företags proaktiva 

beteende beaktas, det vill säga initierandet av en återskapande åtgärd redan innan kunden 

hunnit uttrycka sitt missnöje. Denna åtgärd visade sig vara mest betydelsefull i de fall då 

misstagen var processrelaterade. 52 

 

Tax, S; Brown, S & Chandrashekaran, M visar i en studie att majoriteten av de deltagande i 

deras surveyundersökning var missnöjda med sin senaste erfarenhet av att klaga inför ett 

företag. Liksom Smith, A; Bolton, R & Wagner, J, har de sin utgångspunkt i begreppet 

rättvisa och belyser i studien att kunder utvärderar klagomålshanteringen utefter vad de 

erhåller som kompensation, hur klagomålsproceduren ser ut i företaget och hur väl de blir 

behandlade av personalen i företaget. De undersöker även sambandet mellan tillfredsställelse 

och tidigare erfarenheter hos kunden av företaget. Endast de kunder som framfört klagomålet 

till företaget deltog i undersökningen. En surveyundersökning genomfördes där deltagarna 

fick beskriva och utvärdera sin senaste erfarenhet av att framföra klagomål mot ett företag, 

samt redogöra för vilka faktorer i det upplevda bemötandet som genererade nöjdhet eller 

missnöjdhet. Studien visar att klagomålshantering har direkt inverkan på kundens 

engagemang och förtroende för företaget. Dock visade inte studien att tidigare erfarenhet från 

företaget har någon nämnvärd inverkan på hur kunden upplever bemötandet i 

missnöjessituationen. Ett bristfälligt bemötande genererade samma missnöjdhet hos en ny 

kund som hos en befintlig i företaget. 

 

Fornell, C & Wernerfelt, B ifrågasätter företags strävan att minimera antalet kundklagomål 

och visar i en studie att det är dyrare för företaget att förlora en missnöjd kund än att 

kompensera denne på ett generöst sätt. Med utgångspunkt i Hirschmans teori om exit, voice 

och loyalty, kommer de i en matematisk analys fram till att klagomålshantering kan hjälpa 

                                                 
52 Smith, A; Bolton, R & Wagner, J A.(1995) 
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företag att öka sina marknadsandelar och sänka övriga kostnader för marknadsföring. 

Slutsatsen är att företag bör satsa större delar av sina resurser på att kompensera missnöjda 

kunder på lämpligt sätt än på att annonsera aggressivt.53  

 

 

3.5 Diskussion kring teori och tidigare forskning 

Inom området klagomålshantering, tycks forskningen vara överens om vilka övergripande 

riktlinjer ett företag bör följa. Teorierna kontrasterar inte varandra nämnvärt utan lyfter istället 

fram olika aspekter, vilka redogörs för nedan. Tidigare forskning inom området inriktar sig 

främst på kvantitativa studier med fokus på kunderna, deras agerande och förväntningar. Få 

belyser hur företagen resonerar och vilka motiv och attityder som ligger bakom deras 

agerande i syfte att återvinna en missnöjd kund. Vi anser emellertid att det kan vara 

betydelsefullt att i en undersökning väga in både kundernas och företagens föreställningar 

kring vad som krävs för att återskapa en god relation. 

 

Vi fokuserar i denna studie på klagomålsprocessen vilken utspelas mellan tjänsteföretag och 

deras kunder. Hirschman ger de kunder som uttrycker sitt missnöje begreppet voice, ett 

begrepp som därför blir särskilt relevant för vår studie eftersom vi dels avser undersöka hur 

företag hanterar dels kunder som yttrar sitt missnöje, dels de som faktiskt inte gör det. Stauss 

och Siedels teori pekar på vikten av att möta den missnöjda kundens förväntningar på 

rättelsen på ett optimalt sätt. Helst bör rättelsen överträffa kundens förväntningar, för att skapa 

största möjliga nöjdhet hos densamme. Denna teori är därför lämplig för oss, då vi avser att 

ställa hotellens agerande mot kunders preferenser och föreställningar om åtgärder. Slutligen är 

Grönroos teori relevant för vår undersökning, då den belyser hur ett företag bör utforma 

åtgärden i fråga om karaktär (offensiv) och fokus (externt). 

 

 

                                                 
53 Fornell, C. & Wererfelt, B, (1987) 



 

 21 

3.6 Teoretisk referensram  

Vårt empiriska underlag kommer att studeras efter fyra teoretiska variabler. Dessa utgör vår 

stomme i analyskapitlet liksom i slutsatskapitlet där vi svarar på vår problemformulering. 

Variablerna är rättelsens fokus, rättelsens karaktär, underlättande av voice och avvikelse 

mellan förväntad/utförd rättelse. Då ett problem upplevs av kunden väntar sig denne att 

företaget ska utföra en åtgärd eller inte samt vilken åtgärd som är lämplig. Företaget i sin tur 

kan välja att utföra en rättelse eller ej, ett beslut som påverkas av rättelsens fokus 

(intern/extern). Även ett beslut att utföra en rättelse påverkas av rättelsens fokus. Om 

företaget väljer att utföra en rättelse kan denne vara av tre olika karaktärer (offensiv, defensiv 

och administrativ). En offensiv rättelse är inte beroende av voice från kunden, vilket är fallet 

med en defensiv eller administrativ rättelse. Resonemanget åskådliggörs i figur 2, vilken 

belyser teoriernas samband utan tidsaspekt. 

 

 

 

 

 

Kund 

 

Företag 
 

 

Kund 
 

Företag 
 

Figur 2. Sambandet mellan de teoretiska variablerna (författarnas illustration). 
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3.6.1 Rättelsens fokus 
Till att börja med gör vi antagandet att rättelsens fokus avslöjas av hur företaget resonerar 

beträffande hur mycket rättelsen får kosta företaget i förhållande till de intäkter som kunden 

genererar. Enligt Grönroos bör en effektiv rättelse ha extern fokus. Nedanstående drag tyder 

på extern respektive intern fokus i företaget: 

 

 

 
 
3.6.2 Rättelsens karaktär 
Vidare bör en rättelse enligt Grönroos vara offensiv i karaktären. Nedanstående drag kräver 

olika stor uppoffring från kunden i en missnöjessituation, vilket antyder om rättelsen är 

offensiv, defensiv eller administrativ:  

 

Rättelsens 
karaktär 

Offensiv om: 
• Företaget upptäcker felet först samt tar initiativ till att

informera kunden  

• Företaget tar initiativ till att ge kompensation 

• Kompensationen sker omgående och processen är snabb 

Defensiv om: 
• Initiativ till åtgärd av fel kommer från företaget, men inte

gällande upptäckt och information 

• Kompensation sker omgående och processen är snabb 

Administrativ om: 
• Inget av ovanstående drag uppvisas 

Rättelsens 
fokus 

Extern om: 
• kompensationens syfte är att främja återbesök 

• kompensationen ses som en belöning till kunden istället för

en kostnad för företaget 

• företaget väljer att kompensera, även i de fall de inte har

orsakat problemet 

Intern om: 
• rättelsen genomsyras av uttryckta ekonomiska

begränsningar och en tydlig strävan efter att inte

kompensera mer än nödvändigt  
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3.6.3 Underlättande och förenkling av voice 
För att, i enlighet med Hirschmans teori, underlätta voice krävs en medveten strategi för att 

förenkla att kunder uttrycker sitt missnöje. Drag hos företaget som visar på detta är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Avvikelse mellan förväntad och utförd åtgärd 
Slutligen bör åtgärden från företaget generera en positiv avvikelse, enligt Stauss och Siedel, 

för att skapa mesta möjliga tillfredsställense hos kunden. Om enkätundersökningen indikerar 

att kunden förväntar sig en mindre åtgärd av företagen i en missnöjessituation än vad 

företagen faktiskt utför, tyder det på att en positiv avvikelse uppstår hos kunden. En negativ 

avvikelse innebär att kunden indikerar att denne önskar en större åtgärd av företaget än vad 

det erbjuder i samma givna situation. Om enkätundersökningen indikerar att kundens 

förväntningar och företagens åtgärd är lika stora, innebär det att åtgärden endast genererar 

likgiltighet hos kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om: 
• Tillgänglig personal som framstår som självklar för kunden

att vända sig till i en missnöjessituation 

• Flera alternativa kanaler genom vilka kunden kan uttrycka

sitt missnöje för företaget 

• Uppmuntran till kund att uttrycka missnöje genom

medveten stimulerad dialog av företaget

Avvikelse 
mellan 

förväntad och 
utförd åtgärd 

Tillfredsställelse om: 
• Kunden antyder att den förväntar sig en mindre åtgärd av 

företaget i en missnöjessituation än vad det faktiskt utför 

Likgiltighet om: 
• Kunden antyder att den förväntar sig samma åtgärd i en

missnöjessituation som företaget faktiskt utför 

Förstärkt missnöje om: 
• Kunden antyder att den förväntar sig en större åtgärd av 

företaget i en missnöjessituation än vad det faktiskt utför 

Underlättande 
och förenkling 

av voice 
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller tre block. Det första kapitlet redogör för data om hotellbranschen i 

Stockholm generellt och förekomsten av reklamationer. Det andra redogör för fakta hämtat 

från intervjuer med hotellpersonal. I det tredje blocket redogörs för data från genomförd 

enkätundersökning.  

 

 

4.1 Hotellbranschen i Stockholm 

De 4-stjärniga hotellen i Stockholms innerstad erbjuder en i många avseenden likvärdig tjänst, 

menar intervjupersonerna. Konkurrensen bland hotellen i Stockholms innerstad beskrivs 

därför som hård och jämn, där prispress råder54. Detta kan exemplifieras med att när det är en 

stor kongress i staden är alla hotell i regel fullbokade, om det är en lugn period har alla hotell 

rum över. Det anses viktigt att teckna bra företagsavtal, för att därigenom få återkommande 

gäster menar samtliga intervjupersoner. Beläggningsgraden i Stockholm är igenomsnitt 47 %, 

vilket kan jämföras med en genomsnittlig beläggningsgrad på 42 % i landet55. I Stockholm är 

också den genomsnittliga rumskostnaden högst i landet med 971 kr per natt, genomsnittet i 

landet är 811 kr per natt.56  

 

 

4.2 Hotellens föreställningar och agerande 

 

4.2.1 Hotellens gäster och partners 
Skillnaden beskrivs som stor mellan de gäster som reser privat och de som reser i tjänsten. 

Affärsresenären är en van resenär med konkreta önskemål och krav på hotellbesöket, vilket 

ska underlätta syftet för deras vistelse i staden. De vill mestadels ha professionell och snabb 

service, bra faciliteter såsom bra Internetuppkoppling och ett tyst och rökfritt rum. Dessa 

gäster är bra på att uttrycka sitt missnöje, något de oftast gör vid felets uppkomst. De har 

förståelse för att saker kan vara trasiga och de konstaterar därför endast faktum om något 

                                                 
54 Intervjuperson 1,3, 4 
55 www.scb.se 
56 Ibid 
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felar. Om allt fungerar sköter de sig själva. Affärsresenärerna, som har sitt rum betalt av sitt 

företag, bor mestadels höst till vår under veckodagarna.57  

 

De privata gästerna, som själva betalar för sitt rum, bor oftast på hotell under helger och 

sommarperioden. Privatgästen är oftast en mer oerfaren hotellgäst. De är förväntansfulla och 

ser hotellvistelsen i sig som en del av semesterupplevelsen på orten, därför uppskattas stora 

och fina rum med ”den rätta känslan för just dem”58. Av receptionisterna förväntar de sig att 

få mycket tid och hjälp med exempelvis turistinformation. Dessa gäster uttrycker oftare sitt 

missnöje vid utcheckningen eller skriftligt i efterhand, vilka då brukar gälla allvarligare 

problem samt innebära anspråk på ekonomisk kompensation. Privatgästernas orsaker till 

missnöje är ofta abstrakta och upplevelserelaterade. De saknar oftare än affärsresenärerna 

förståelse för att praktiska saker kan gå fel, såsom att en glödlampa kan gå sönder på ett rum. 

Privatgästen är ofta känsligare för helhetsupplevelsen av vistelsen och reagerar starkare över 

uppkomna problem. Både hotellgäster och företag uppfattas som mycket priskänsliga. Det 

visar sig i den privata gästens efterfrågan på billiga rum och i företagens prispressade avtal.59  

 

Resebyråer som säljer hotellets rum kan i vissa fall framställa hotellet på ett förskönande sätt 

som inte stämmer överens med verkligheten, medvetet eller omedvetet. Gästens förväntningar 

på hotellet kan därför snedvridas. Då gäster betalar via resebyrån kan även missförstånd ske, 

om informationen parterna emellan blir otydlig eller felaktig. Även om varken hotellet eller 

gästen har gjort något fel, ställs hotellet inför en potentiell missnöjessituation och endast om 

möjlighet finns kan felet korrigeras omgående.60 

 

4.2.2 De vanligaste orsakerna till missnöje hos hotellgästen 
Den känslan som hotellen vill förmedla genom hemsidan är inte alltid representativ för 

hotellets helhet, varpå en missnöjessituation kan uppstå för gästerna61. Andra orsaker till 

missnöje är exempelvis lång väntetid på incheckning eller trångt i frukostmatsalen62. Det kan 

också vara praktiska saker såsom problem med nyckelkort, värmereglering på rum eller en 

stängd relaxavdelning63. En vanlig orsak till missnöje för gästen är om dennes önskemål om 

                                                 
57 Intervjuperson 1,2,3,4 
58 Intervjuperson 2 
59 Intervjuperson 1,2,3,4  
60 Ibid 
61 Intervjuperson 1,3,4 
62 Intervjuperson 1,4 
63 Intervjuperson 2 



 

 26 

rökfritt eller rökrum inte infrias menar samtliga intervjupersoner. Dubbla reservationer på 

gästers betalkort, anses ofta vara ett lindrigare problem och inte ett allvarligare sådant.64 

Problemet innebär att vid betalningstillfället ligger en reservation av beloppet kvar parallellt 

med det faktiskt dragna beloppet. Detta gör att gästen kan tro att den har betalat dubbelt, då 

den inte känner till att det reserverade beloppet släpps efter ca tre bankdagar. Även 

efterdebiteringar på gästers betalkort av ickebetalda minibarsräkningar kan också vara orsak 

till ett större missnöje65.  

 

Turn-aways anses ofta vara en vanlig orsak till missnöje66. En intervjuperson menar dock att 

det inte innebär något missnöje eftersom de gäster som blir skickade ofta är affärsresenärer, 

vilka inte anses reagera nämnvärt på händelsen67. Felbokningar som kan leda till nedgradering 

ses också som en vanlig större orsak till missnöje68. Det finns även en övertygelse hos 

samtliga intervjupersoner att felbokningsproblem är kopplade till hotellets kapacitet i fråga 

om lediga rum. 

 

4.2.3 Hotellens föreställningar åtgärder i missnöjessituationer  
Alla intervjupersoner är överens om att syftet med en kompensation är att göra gästen nöjd, 

vilket ska leda till att den kommer tillbaka. Det uttryckta missnöjet ses vidare som en chans 

till förbättring. En av intervjuperson betraktade även åtgärden som en belöning till gästen 

istället för en kompensation69. Ytterligare en intervjuperson betonade även vikten av att nyttja 

tillfället till att sprida positiv word-of-mouth70.  

 

Samtliga intervjupersoner ansåg ett positivt bemötande vara viktigt i missnöjessituationen, där 

det är viktigt att lyssna på och förmedla till gästen att de förstår deras problem. Å ena sidan 

framhävde en intervjuperson att ett positivt bemötande alltid är viktigare än den faktiska 

kompensationen, det gäller att ”aldrig vara mästrande utan ha empati; lyssna, förstå och tacka 

och inse att alla är olika”71. Å andra sidan anses ett positivt bemötande vara viktigare än själva 

                                                 
64 Intervjuperson 2,3,4 
65 Intervjuperson 4 
66 Intervjuperson 1,3 
67 Intervjuperson 2 
68 Intervjuperson 1, 3 och 4 
69 Intervjuperson 2 
70 Intervjuperson 1 
71 Ibid 
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kompensationen vid små reklamationer72. Viss rutin finns även på hotellen att tacka en gäst 

som meddelar sitt missnöje73. Samtliga intervjupersoner har uppfattningen att en missnöjd 

gäst ofta bara vill prata av sig. En intervjuperson menar dessutom att om en gäst klart ser vem 

som är chef, tenderar det att framkalla mer spontana åsikter från gäster, positiva som 

negativa74. 

 

Alla intervjupersoner anser att vad som är en skälig kompensation står i relation till det av 

gästen upplevda problemet. Därför frågas ofta gästerna rutinmässigt vad den anser vara en 

rimlig åtgärd75. Merparten av dessa anspråk uppfattas som berättigade eller t.o.m. ringa i 

förhållande till vad hotellet är beredda att ge, medan några få anspråk anses som obefogade. 

Intervjupersonerna är eniga om att gästerna ibland bara vill ha en ursäkt, medan en kompensa-

tion ibland är självklar. Dock framkommer synsättet ”om en gäst vill ha en kompensation, så 

kommer jag nog alltid att kompensera”76, även om gästen inte får exakt den kompensation 

som den från början kräver. Risken att bli fartblind och sluta se problem som stora, i och med 

personalens vana inför dem betonas även77. Samtliga intervjupersoner ansåg att utåt sett har 

gästen alltid rätt. Emellertid framkom att det finns tillfällen då gästen uppenbarligen har fel78, 

då det ibland innebär att behöva ”svälja sin stolthet och kompensera även om man tycker att 

gästen har fel”79. Vissa gäster blir dock aldrig nöjda, menar samtliga intervjupersoner. Vissa 

gäster blir dock aldrig nöjda, menar samtliga intervjupersoner.  

 

Inget av hotellen har en uttalad maxgräns för hur mycket en enskild kompensation får kosta, 

men ytterst sällan kompenseras gästen för mer än kostnaden för rummet80. Detta för att 

eftersträva att kostnaderna hålls nere genom att prioritera en mindre kompensation framför en 

större i alla lägen. Ett hotell har dock ingen övre kostnadsgräns för varje enskild 

kompensation, vilket ansåg vara ett mer ekonomiskt arbetssätt i slutändan81. När en större 

kompensation ska ges, prioriteras på samtliga hotell prisavdrag eller uppgradering på gästens 

nästa vistelse framför en direkt ersättning för den felaktiga vistelsen, för att få gästen att 

                                                 
72 Intervjuperson 2 och 3 
73 Intervjuperson 1 och 4 
74 Intervjuperson 2 
75 Intervjuperson 2 och 4 
76 Intervjuperson 2 
77 Intervjuperson 4 
78 Intervjuperson 2 och 4 
79 Intervjuperson 4 
80 Intervjuperson 1, 3 och 4 
81 Intervjuperson 2 
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återvända. För stamgäster knutna till stora företagsavtal, beaktas på ett hotell hela företagets 

kontos värde vid kompensationen, inte bara den enskilda händelsen82.  

 

4.2.4 Hotellens rutiner och personalens befogenhet 
Något samtliga intervjupersoner betonade vikten av, var tidpunkten för svaret på ett uttryckt 

missnöje. Beträffande allvarliga skriftligt uttryckta missnöjen ställda till receptionschefen, 

ansågs oftast snabbheten i det slutgiltiga svaret till den missnöjda gästen var absolut 

viktigast83. På ett hotell arbetade de istället efter principen att det är viktigast att meddela 

gästen när beskedet kommer, än att det kommer snabbast möjligt84. På ett hotell har de som 

rutin att bekräfta det skriftligt uttryckta missnöjet direkt, för att meddela att ärendet kommer 

att fullföljas snarast av behörig personal85. På ett annat hotell har de istället som mål att svara 

inom en till två dagar och där vidarebefordras ärendet direkt och obekräftat till receptions-

chefen86. 

 

Samtliga hotellreceptionister har befogenhet att bedöma tyngden i en gästs uttryckta missnöje, 

men beträffande befogenhet att besluta om lämplig kompensation skiljer sig hotellen åt. På 

Hotell 1 får en receptionist ta hand om ärendet själv, men om osäkerhet uppstår ska det alltid 

finnas en chef att vända sig till87. Receptionisterna har där riktlinjer och rutiner för hur mycket 

de får kompensera, de får ge ut vip, frinätter, mat och dryck samt uppgradera. Dock stämmer 

de oftast av med närmaste chef innan, för att få beslutet godkänt. 

 

På Hotell 2 får receptionisterna åtgärda alla problem på egen hand och de ska ”kunna tänka 

själv, motivera sig själv, ta ansvar, fatta beslut på alla nivåer”88. Som ett exempel ges att en 

receptionist utan ett godkännande från chefen får ersätta flygbiljetter till en gäst vars väckning 

uteblev, varpå denne missade en viktig avgång. Dock meddelas receptionschefen om större 

åtgärder som vidtagits, varpå denne om nödvändigt återkommer till gästen för att säkerställa 

att denne är nöjd. Vid en generös kompensation där gästen ändå inte blir nöjd, diskuteras 

problematiken mellan receptionisten och receptionschefen hur åtgärden kan förbättras till 

                                                 
82 Intervjuperson 4 
83 Intervjuperson 1, 3 och 4 
84 Intervjuperson 2 
85 Intervjuperson 3 
86 Intervjuperson 4 
87 Intervjuperson 1 
88 Intervjuperson 2 



 

 29 

nästa gång. Ett beslut att inte kompensera skall alltid föregås av en dialog med en kollega för 

att få en objektiv grund för beslutet.89  

 

Hotell 3 har detaljerade riktlinjer för bemötandet av en missnöjd gäst, såsom att ”ta denne åt 

sidan, vara lugn och be om ursäkt”90. Receptionschefen strävar efter att få receptionisterna 

trygga i sin roll och vid osäkerhet rekommenderas de att stämma av med sin kollega eller 

närmaste chef. Vid enklare uttryckta missnöjen kompenserar receptionisterna själva gästen 

med t.ex. vip, visst avdrag på logi eller garage. Vid allvarligare sådana är det receptionschefen 

som skall bedöma och avgöra åtgärden. De strävar efter att inte överkompensera, utan istället 

betonas vikten av ett bra bemötande.91 

 

Hotell 4 har nedskrivna kompensationsrutiner för receptionisterna. Enligt dessa ska kompen-

sationer meddelas till skiftansvarig och om de överstiger 200 kr skall en skriftlig förklaring 

lämnas till receptionschefen. Under denna gräns har receptionisterna flexibilitet och kan 

själva fatta kompensationsbeslut. Om receptionschefen anser att ett beslut om kompensation 

varit felaktigt, diskuteras detta med receptionisten i efterhand. Frinätter får endast ges ut av 

receptionschefen. Intervjuperson 4 anser även att alltför strikta befogenhetsregler skapar mer-

jobb för hotellpersonalen och att gästen också får vänta längre på hjälp, varför de försöker att 

hålla reglerna flexibla. En receptionist måste kunna använda sitt sunda förnuft och avgöra från 

fall till fall.92 

 

På två av hotellen tas de större uttryckta missnöjena hand om av receptionschefen, medan de 

allra tyngsta hamnar hos hotellchefen93. På de andra två hotellen är det i praktiken receptions-

chefen som tar hand om de största94. En chef anses ha större respekt hos gästerna än vad övrig 

personal har, vilket kommer fram om denne tar över en missnöjessituation. Ofta kan ett sådant 

agerande räcka, istället för en ekonomisk kompensation menar samtliga intervjupersoner. Det 

ses som tidsbesparande då en chef helt ägnar sig åt den missnöjda gästen, samtidigt som det 

bästa för gästen anses vara om en receptionist tar hand om hela ärendet 95. Om chefen ändå 

griper in, backar denne upp receptionistens beslut i möjligaste mån. 
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93 Intervjuperson 1 och 3 
94 Intervjuperson 2 och 4 
95 Intervjuperson 4 
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4.2.5 Hur uppmärksammas orsaker till missnöje? 
Alla intervjupersoner påpekar att hotellen i möjligaste mån försöker förebygga att problem 

ens uppstår för gästen genom att ha framförhållning för bokningarna. Redan vid boknings-

tillfället tillfrågas gästen därför om sina preferenser såsom rök- eller rökfritt rum. Om alla 

önskemål inte går att uppfylla, om något bokningsfel har gjorts eller om rummet gästen skall 

få är trasigt på något sätt, upptäcks det oftast av receptionspersonalen innan gästen har fått sitt 

rum på samtliga hotell. Att låta gästen öppna sig och prata fritt i en missnöjessituation, samt 

att önskemålet finns om att fler gäster ska meddela sitt missnöje i god tid, så att felet kan 

åtgärdas betonades även det av samtliga intervjupersoner. Receptionen är ofta bemannad 

dygnet runt på hotell. Utcheckningen ses av samtliga intervjupersoner som gästens naturliga 

tillfälle att uttrycka sitt missnöje vid, framförallt gällande privatgäster. Privatgästerna tenderar 

samtidigt att tycka att det är genant och därför helst vill prata med personalen i lugn och ro96. 

Viss rutin finns om att alltid fråga gästen vid utcheckningen hur deras vistelse har varit97. 

Samtliga hotell har även frågeformulär till gästen på rummen och ett hotell har även en enkät i 

frukostmatsalen, för att fånga upp åsikter om frukosten98. 

 

Försök till att fånga upp missnöje på flera sätt görs idag på ett hotell99 där de försöker att hitta 

nya lösningar för detta. Ansvariga chefer cirkulerar där bland gästerna under helgerna och de 

står vid ingången till frukostmatsalen för att välkomna dem. Detta anser de vara ett avslappnat 

sätt att få in åsikter. Vidare har de gästkvällar varje onsdag, där gästen erbjuds lite vin och 

tilltugg samtidigt som ansvariga chefer finns på plats och samtalar med gäster. På ett annat 

hotell är ambitionen att all personal ska känna delaktighet i gästens övergripande nöjdhet med 

vistelsen100. Detta innebär att exempelvis restaurangpersonalen ska kunna ta del av åsikter 

gällande hotellrummen och omvänt.  

 

4.2.6 Åtgärden 
Samtliga intervjupersoner menar att det ibland räcker med att uppmärksamma ett uttryckt 

missnöje och lova bättring för att gästen ska bli nöjd, då kompensationen i sig inte alltid är 

avgörande. Vid exempelvis en dubbeldebitering på en gästs betalkort sker i regel ingen 

kompensation, utan åtgärden består i ett positivt bemötande. Då hotells agerande inte har 

                                                 
96 Intervjuperson 4 
97 Intervjuperson 1 och 4 
98 Intervjuperson 4 
99 Intervjuperson 1 
100 Intervjuperson 2 
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orsakat missnöjet hos gästen, exempelvis om denne har glömt att lämna speciella önskemål, 

åtgärdas detta vid ankomst i den mån det är möjligt hos samtliga hotell. På ett hotell kan 

receptionspersonalen även kompensera om de vill101, något de övriga hotellen inte har som 

rutin att göra. Om önskemål om rökfritt rum inte går att uppfylla, används en saneringsspray- 

eller maskin för att försöka neutralisera röklukten i ett rum102. På samtliga hotell gäller att om 

gästen upplever sitt rum som för litet eller felaktigt på något annat sätt, erbjuds denna i regel 

ett annat rum i samma kategori eller att köpa upp sig till ett rum av högre standard. I sällsynta 

fall bjuds gästen på samtliga hotell på en uppgradering, beroende på hotellets kapacitet.  

 

Vidare betonas vikten av att inte försöka bortförklara ett misstag som hotellet gjort103. Hotells 

agerande kan vara orsaken till missnöjet hos gästen, t.ex. genom ett bokningsmisstag som 

leder till att hotellet har för få dubbelrum lediga i förhållande till antalet bokade dubbelrum. I 

det fallet ges gästerna istället två enkelrum alternativt ett enkelrum med extrasäng i menar 

samtliga intervjupersoner. Då prioriteras denna lösning till kollegor/vänner framför par. På ett 

hotell sätter de även upp vip på rummet104. Vid turn-aways, försöker samtliga hotell att i ett så 

tidigt stadium som möjligt att skicka gäster till ett andra likvärdiga hotell, för att undvika att 

gästen måste ta sig till deras hotell först. Alla hotell försöker också i första hand att skicka 

gäster som ska bo endast en natt, annars uppgraderas rummet den andra natten och en vip 

ställs in. Eventuell mellanskillnad i rumspris betalas alltid av hotellet. Två intervjupersoner 

anser att många gäster vill bli kompenserade vid turn-aways, vilket sker i form av 

uppgradering och vip på rum vid dennes nästa besök105. Om situationen upplevs som allvarlig 

av gästen menar intervjupersonerna på samtliga hotell att de kan bjuda på en middag eller 

frinatt vid nästa besök. I verkliga extremfall kan gästen bjudas på den felande vistelsen. På två 

hotell har de som rutin att faxa över ett ursäktsbrev till gästen på det nya hotellet106, varav det 

ena dessutom arrangerar att gästen alltid får en fruktkorg, samt eventuellt någon form av 

dryck på det nya hotellet107. En turn-away anses av samtliga intervjupersoner vara ett mindre 

bekymmer för en affärsresenär, än för privatgästen. 

 

                                                 
101 Intervjuperson 2 
102 Intervjuperson 3 och 4 
103 Intervjuperson 2 
104 Intervjuperson 3 
105 Intervjuperson 1 och 3 
106 Intervjuperson 2 och 4 
107 Intervjuperson 2 
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4.2.7 Uppföljning 
Vid turn-aways ringer receptionschefen på ett av hotellen alltid upp gästerna för att få 

bekräftat att de blivit behandlade korrekt och om det finns något mer hotellet kan göra för 

dem108. Detta med anledning av att uppföljning där ses som nyckeln i en lyckad 

reklamationsprocess. På övriga hotell görs detta ibland som stickprov, eller i de fall då 

missnöjet har betraktats som särskilt allvarligt av hotellet. Hos de gäster som kompenserats 

med en frinatt kan återbesök spåras i och med att checkens utnyttjande registreras på samtliga 

hotell. Inget av hotellen har rutiner för att få information om ett eventuellt andra återvändande 

mot betalning. Samtliga intervjupersoner var emellertid övertygade om att de före detta 

missnöjda gästerna som blivit mycket väl bemötta och kompenserade, ofta blir de mest lojala i 

framtiden. En intervjuperson har uppfattningen att det är svårt att avgöra om gästen verkligen 

blivit nöjd igen efter de små kompensationerna109. De ses dock samtidigt inte som lika 

avgörande som de större för om gästen bestämmer sig för att komma tillbaka eller inte. Vid de 

större kompensationerna vilka ofta föregås av skriftlig kontakt, anses det dock lättare att 

bedöma nöjdheten. En annan intervjuperson menar att det är enkelt att veta om en missnöjd 

gäst blivit nöjd igen, då det bara är att fråga110. 

 

 

4.3 Gästens preferenser och åsikter i potentiella missnöjessituationer 

Fyra scenarier presenterades för deltagarna i vår enkätundersökning som i samtliga av dessa 

fall fick föreställa sig att de hade bokat ett 4-stjärnigt hotellrum i Stockholm med sällskap för 

en natt. Därefter fick deltagaren ta ställning till huruvida den skulle bli missnöjd eller ej i 

varje specifikt scenario. Därefter fick deltagaren frågan om hon/han skulle uttrycka missnöje 

för hotellet och i så fall när den skulle göra det. Slutligen tillfrågades deltagaren om hotellet 

borde gottgöra dem i respektive scenario och i sådant fall hur hotellet bör gottgöra dem. 

Scenarierna presenteras nedan och det fullständiga resultatet av undersökningen presenteras i 

bilaga 2 och 3. 

 

                                                 
108 Intervjuperson 2 
109 Intervjuperson 4 
110 Intervjuperson 2 
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4.3.1 Scenario 1 
 

 

 

Enligt genomförd enkätundersökning skulle 90 % av de tillfrågade vara missnöjda om 

ovanstående inträffade. En stor del 

av de missnöjda (89 %) anger också 

att de skulle uttrycka sitt missnöje 

och 97 % av dessa skulle göra detta i 

samma stund som problemet 

uppdagas, alltså vid incheckningen.  

74 % av de missnöjda ansåg att 

hotellet vid detta scenario bör 

gottgöra dem.  De allra flesta av dem 

ansåg att någon form av ekonomisk 

kompensation var lämplig såsom rabatt på rummet.  

 

4.3.2 Scenario 2  
 

 

 

Av de tillfrågade i uppgav 74 % att de skulle bli missnöjda i detta fall. 84 % av de missnöjda 

skulle tala om det för hotell-

personalen och 93 % av dessa skulle 

göra detta i samma stund som de blir 

varse problemet. Av de missnöjda 

ansåg 72 % att hotellet bör gottgöra 

dem. Liksom i scenario 1 uppgav en 

stor del att en ekonomisk ersättning 

vore mest lämplig, men fler 

alternativ till gottgörelse föreslogs 

här än i föregående scenario.
                        Figur 4: Gästens förslag till gottgörelse i scenario 2 

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 2?

40%

14%
9%

18%

9%
5% 5%

Ekonomisk
ersättning/reducerat pris
En fri-natt 

Ordna fram bättre rum

Inget förslag

Mat och dryck

Dryck, tilltugg

Reducerat pris på måltid

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 1?

65%8%

15%

12%

Ekonomisk
ersättning/reducerat
pris
En fri-natt 

Ordna fram rökfritt
rum

Inget förslag

Figur 3: Gästens förslag till gottgörelse i scenario 1 

När du bokade rummet, lade du in ett önskemål om ett rökfritt rum. När du checkar in visar det sig 
att endast rökrum finns tillgängliga. 

Du har bokat ett rum av bättre standard, men när du checkar in meddelar personalen att endast rum 
av lägsta standard finns tillgängliga. Priset sänks till det billigare rummet. 
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4.3.3 Scenario 3 
 

 

 

 

 

I detta fall uppgav 85 % av de 

tillfrågade att de skulle bli missnöjda 

och 79 % av dem skulle uttrycka sitt 

missnöje för hotellet. 77 % av dessa 

skulle välja att göra det i samma stund 

som missnöjet uppstod och 55 % skulle 

förvänta sig någon form av kompense-

rande åtgärd från hotellet. Även i detta 

fallförväntade sig de flesta ekonomisk 

kompensation.                       Figur 5: Gästens förslag till gottgörelse i scenario 3 

  

4.3.4 Scenario 4 
 

 

 

I detta scenario uppgav 74 % av de tillfrågade att de skulle bli missnöjda och att 90 % av 

dessa skulle uttrycka sitt missnöje för 

hotellet. 88 % skulle välja att uttrycka 

sitt missnöje i samma stund som pro-

blemet uppdagas och 57 % skulle vänta 

sig någon form av gottgörelse. Till 

skillnad från de övriga scenarierna 

ansåg inte de flesta att en ekonomisk 

kompensation skulle vara mest lämplig, 

istället förväntades betald taxi under 

hela hotellvistelsen eller en fri natt vid 

nästa besök.        Figur 6: Gästens förslag till gottgörelse i scenario 4 

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 3?

43%

13%
6%

13%

6%

19%

Ekonomisk
ersättning/reducerat
pris
En fri-natt 

Ordna fram bättre
rum

Inget förslag

Mat och dryck

Dryck, tilltugg

Det är ca 15 minuters kö till incheckningen och när det blir din tur, tar receptionisten ett 
telefonsamtal emellan. När du sedan får ditt rum visar det sig inte vara lika fint som de 
rum du sett på hemsidan och som du antog att du bokade. När du senare ska gå ner till 
hotellets relaxavdelning visar det sig att det är uthyrt till en grupp och därmed stängt för övriga 
gäster. 

När du ska checka in meddelar personalen att de har haft felbokningar, och att du dessvärre blir 
tvungen att bo på ett likvärdigt hotell ca 3km därifrån istället. Du får en betald taxi dit, och det är 
ingen skillnad i rumspriset. 

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 4?
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26%
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4.3.4 Affärsresenärer kontra privatresenärer 
De deltagande i undersökningen fick sist av allt svara på frågan om de föreställt sig 

scenarierna som privatgäst eller som affärsresenär. 43 % av dem svarade att de föreställt sig 

som privatgäster och 57 % av dem svarade att de föreställt sig som affärsresenärer. Enkät-

svaren mellan dessa två grupper uppvisade skillnader, vissa marginella och andra mer påtag-

liga. Jämförelsen redovisas utförligt i bilaga 3. Sammantaget kan sägas att privatgästerna 

enligt undersökningen i större utsträckning skulle uppleva missnöje i samtliga scenarier. 

Affärsresenärerna skulle däremot vara bättre på att uttrycka missnöje, jämfört med privat-

resenärerna. Privatgästerna skulle enligt enkäten lika ofta kräva en kompenserade åtgärd som 

affärsresenärerna. 

 

Undantaget urskiljs i scenario 3, i vilket en rad mindre incidenter går fel under en gästs 

vistelse. Först och främst är det störst skillnad i detta scenario vad gäller uppstått missnöje 

mellan privat- och affärsresenärer, då 74 % av affärsresenärerna skulle bli missnöjda jämfört 

med 94 % av privatresenärerna. Det skiljer sig dock inte i fråga om uttryckt missnöje mellan 

privat och tjänst i detta scenario, då 75 % av privatgästerna uppger att de skulle uttrycka sitt 

missnöje jämfört med 76 % av affärsresenärerna. Slutligen uppger 47 % av affärsresenärerna  

att hotellet bör gottgöra dem i detta scenario jämfört med 63 % av privatresenärerna. 

 

En annan tydlig skillnad syns i scenario 4, i vilket gästen blir skickad till ett annat hotell på 

grund av överbokning. Detta var det enda scenariot, då affärsresenären i större utsträckning 

(63 %) skulle vänta sig en gottgörelse än privatresenären (38 %). 
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5 Analys 
Detta avsnitt innehåller fyra underkapitel, vilka är de samma som de i vår teoretiska 

referensram och utifrån vilka empirin kommer att analyseras. De är rättelsens fokus, 

rättelsens karaktär, underlättande av voice och slutligen avvikelse mellan förväntad och 

utförd åtgärd. 

 

 

5.1 Rättelsens fokus – intern eller extern? 

På hotell anses syftet med en åtgärd i en missnöjessituation vara att få kunden att komma 

tillbaka. Det finns även hos hotellen en viss insikt i att lojalitet kan skapas med en lyckad 

åtgärd. I mycket liten utsträckning ses dock kompensationen som en belöning till kunden. I 

regel genomsyras dock åtgärden från hotellen av en uttryckt vilja att inte kompensera mer än 

nödvändigt, trots att de strävar efter att göra kunden nöjd. Detta kan ses som ett tecken på att 

rättelsen är av intern karaktär. Endast i undantagsfall kompenseras för mer än de intäkter som 

kunden genererar. Sällan kompenseras kunden för mer än den föreslår, även i de fall då 

hotellet upplever förslaget som ringa. Dock är så att detta har sin grund i fler faktorer än 

enbart ekonomiskt tänkande och återhållsamhet. Dels finns hos vissa hotell en övertygelse om 

att kompensationens storlek inte är avgörande för kundens nöjdhet, dels ser man möjligheten 

att locka tillbaka kunden genom framtida rabatteringar. Dessutom menar hotellen att själva 

bemötandet med visad hänsyn och förståelse, i många fall är avgörande för att återvinna 

kundens förtroende. Ett exempel på när hotellens rättelse har en extern fokus är när en 

företagskund är missnöjd, då hotell i vissa fall beaktar kundens värde över tid istället för den 

enskilda intäkten. 

 

Även i de fall hotellen inte anser att de gjort något fel, ges ibland kompensation till gästen. 

Hotellen väljer alltså att åtgärda problemet trots att de inte ligger bakom dem, för att kundens 

upplevelse av företaget ska bli så positiv som möjligt. En kund som kräver kompensation 

nekas sällan till detta. Hotellens agerande kan i detta avseende tolkas som externt. De har 

möjligheten att imponera på den missnöjda kunden genom att kompensera denne trots att de 

inte måste och tar den. Möjligheten att åtgärda upplevda fel som hotellet inte orsakat är dock 

starkt kopplat till hotellets kapacitet gällande exempelvis lediga rum. 
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5.1 Sammanfattning: Rättelsens fokus 
Hotellens föreställning om rättelsens syfte tyder i på en extern fokus, då de är medvetna om 

att missnöjessituationen utgör ett tillfälle att skapa kundlojalitet. I deras åtgärder mot 

missnöjda kunder hålls visserligen kostnaderna nere, men hotell kompenserar även i vissa fall 

då de inte anser att de begått något fel. En övertygelse finns om att kompensationens storlek 

inte är avgörande för kundens tillfredsställelse.   

 

 

5.2 Rättelsens karaktär – offensiv, defensiv eller administrativ? 

 

5.2.1 Upptäckt av fel och initiativtagande till information om åtgärdsprocessen 
Eftersom de flesta orsakerna till missnöje på hotell är relaterade till bokningar, känner oftast 

hotellet till felet innan kunden gör det. Detta ger dem goda möjligheter att informera kunden 

om problem innan den själv märker dem. Den möjligheten utnyttjas också av hotellen i stor 

utsträckning, troligtvis eftersom de inte har något annat val. Bokningsrelaterade fel drabbar 

nämligen i regel kunden direkt och informationen till denne är därför nödvändig. I en del fall 

saknar emellertid hotellen själva information om kundens upplevda problem, vilket gör att 

kunden upptäcker dem först. Detta gäller ofta de missnöjen som är mer abstrakta och 

upplevelserelaterade, och därmed svåra att förutse hos en kund. Exempelvis är det svårt för 

hotellet att informera en kund om att ”rummet kan kännas för litet”. I dessa fall torde det vara 

i stort sett omöjligt att agera offensivt för hotell. 

 

När ett klagomål mottas på plats är processen för att hantera det normalt mycket kort, vilket 

innebär att kunden sällan är i behov av information om hur processen fortskrider. Beslut om 

lämplig åtgärd fattas i regel direkt efter att kunden klagat. När kunden däremot skickar in ett 

skriftligt klagomål till hotellet tar processen längre tid och beslut fattas i regel på en högre 

nivå. I dessa fall är information om processen till kunden nödvändig. Hotellen bekräftar i 

regel att klagomålet är mottaget och att kunden kommer få besked inom några dagar, vilket 

innebär att de informerar kunden om hur processen fortskrider. 
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5.2.2 Initiativ till åtgärd 
Det är hotellen som bestämmer när något skall kompenseras, men vad som ska kompenseras 

beslutas ömsesidigt med kunden. Omfattningen av kompensationen beror på hur stort 

missnöje kunden uttrycker i relation till hur hotellpersonalen uppfattar denne. Eftersom 

hotellet bedömer missnöjet efter hur allvarligt kunden lyckas påvisa att problemet har varit för 

denne, måste kunden först engagera sig och motivera missnöjet, vilket kan tyda på en 

defensiv rättelse. När kunden väl har framfört sin åsikt utförs dock åtgärden av företaget utan 

att kunden måste engagera sig ytterligare. 

 

Dock uppvisas vissa tendenser till offensiva handlingar i de fall hotellen vet att de kommer att 

ställas inför en potentiellt missnöjd kund. Exempel på detta är att alltid faxa ett ursäktsbrev 

och skicka en vip utan att vänta på att kunden uttrycker missnöje, vid exempelvis turn-aways. 

Troligtvis är det just vid turnaways som hotellen tjänar mest på att vara offensiva, eftersom 

det vid dessa tillfällen innebär störst uppoffring för kunden att uttrycka sitt missnöje. 

Anledningen till det är att kunden faktiskt inte bor på hotellet och därför blir tvungen att 

kontakta dem på nytt, om de inte väljer att uttrycka sitt missnöje vid felets uppkomst. 

Förmågan att åtgärda felbokningar hänger ihop med hotellets storlek och beläggningsgrad, 

vilket ger dem olika förmåga att agera offensivt vid fel. 

 

En kund som framför sitt missnöje till receptionen är beroende av att personalen som mottar 

detta har handlingsfrihet för att kunna kompensera missnöjet, om det ska innebära en så liten 

uppoffring som möjligt för kunden. Att få tala med en chef efter att ha talat med 

receptionspersonalen kan förvisso ha en lugnande effekt på en upprörd kund, men likväl 

innebär det att kunden måste ta del av ytterligare ett moment i processen och redogöra för sitt 

missnöje ännu en gång. Därför kan det antas att det innebär en mindre uppoffring för kunden 

om problemet istället kan lösas direkt. 

 

5.2.3 Kompensationsprocessen  
Generellt sett arbetar hotell efter att kunna besvara ett uttryckt missnöje så snart som möjligt 

efter att det mottagits. Dock skiljer det sig i vilken utsträckning ett ärende utreds innan beslut 

tas och hur många nivåer i företaget som engageras. Hos de flesta hotell förefaller gränserna 

inte helt tydliga om hur mycket receptionisterna verkligen får kompensera på egen hand. 

Dock är det inte särskilt troligt att processen tar nämnvärt längre tid för kunden på grund av 
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oklara befogenhetsgränser, så länge en chef med mandat att fatta beslut finns tillgänglig. Att 

beslut ibland tas på högre instans, är kanske ibland ett mer praktiskt arbetssätt än en fråga om 

befogenhet. Chefer har även de facto ett annat inflytande på kunder och bara själva kontakten 

med chefen kan få kunden att känna sig värdefull. Att en chef tar hand om ärendet på en gång 

kan till och med vara tidsbesparande för kunden i och med att kompensationen då kan ske 

omgående. 

 

Om hotellets hantering av missnöjet får en administrativ karaktär eller inte, är till stor del 

beroende av kundens valda tidpunkt för att uttrycka missnöje. Om hotellet får reda på 

problemet i god tid, kan det ofta lösas på plats omgående av personalen utan att det föregås av 

en administrativ process. Rättelsen kan i dessa fall ses som defensiv, eftersom kunden trots 

allt måste ta steget att framföra missnöjet. Emellertid väljer många kunder att skriftligen höra 

av sig i efterhand eller att fylla i en gästenkät på rummet för att uttrycka sitt missnöje, vilket i 

regel leder till en utredning på hotellet med de inblandade i händelsen. I dessa fall väljer alltså 

kunden själv att inleda en administrativ process, som kräver mer tid och större uppoffring 

ifrån både kunden och hotellet.  

 

En faktor som kan komplicera kompensationsprocessen är om en partner till hotellet är 

inblandad, exempelvis en resebyrå. Om misstaget har sin grund i ett missförstånd mellan 

hotellet och resebyrån, måste hotellet först söka information kring ärendet innan den kan 

agera mot kunden och ge denne en eventuell rättelse. I dessa fall kan det tänkas att kunden får 

vänta längre på lämplig åtgärd eftersom det först måste redas ut vem som har gjort fel.  
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5.2.4 Sammanfattning: Rättelsens karaktär 
Hotellens rättelser är huvudsakligen defensiva i karaktären, även om tendenser till offensivt 

agerande kan identifieras. Om hotellet har kännedom om ett problem och vet om att kunden 

kommer att bli missnöjd, agerar de i regel offensivt. Många upplevda problem hos kunden är 

dock svåra att förutse, varför hotellen i dessa fall tvingas agera defensivt. Ett annat tecken på 

att rättelsen är defensiv till karaktären är att hotellen tar initiativ till informationsprocessen, 

vilken dock oftast är kort. Endast i de fall då kunden själv väljer att skriftligt klaga i efterhand 

får rättelsen en viss administrativ karaktär. 

 

 

5.3 Underlättande av voice? 

 

5.3.1 Alternativa kanaler 

Hotellen är fullt medvetna om vikten av att kunden måste få prata fritt då denne är missnöjd. I 

branschen ses receptionen som den naturliga platsen för kunden att uttrycka missnöje på. 

Samtidigt finns på hotellen en insikt om att framför allt privatgäster tenderar att uppleva 

utcheckningen som stressig och obekväm, vilket resulterar i att få vågar ta initiativ till att 

uttrycka sitt missnöje där och då. Detta tyder på att alternativa kanaler är nödvändiga för att 

främja voice om de existerande inte är kundorienterade. Alternativa kanaler att uttrycka 

missnöje genom kan sägas existera i viss utsträckning i branschen, såsom exempelvis 

gästenkäter eller gästkvällar.  

 

5.3.2 Tillgänglig personal och tillgänglig chef  
En reception är bemannad dygnet runt på hotellen, vilket förenklar för kunden i en 

missnöjessituation, då det inte råder något tvivel om vem denne ska vända sig till då ett 

problem uppstått. Detta är fördelaktigt då ansträngningen och kostnaden därmed minimeras 

för kunden. Samtidigt kan en kund sägas tillämpa voice när den känner att den har 

förhandlingsstyrka att påverka situationen. Chefer i hotellbranschen anser att de får större 

respekt av kunder än vad receptionisterna får, något som kan ersätta en kompensation vid 

uppkomna missnöjessituationer de tar över. Förmodligen känner kunden en större 

förhandlingsstyrka gentemot en chef, vilken de vet har mandat att åtgärda uppkomna problem. 
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Dock måste kunden uppleva förhandlingsstyrka innan den uttrycker sitt missnöje. Detta visar 

tendenser på att en synlig chef stimulerar voice hos kunden.  

 

5.3.3 Uppmuntran till uttryckt missnöje och stimulerad dialog  
En kund tillämpar voice när den är missnöjd, men inte helt vill lämna företaget. Det innebär 

för hotellbranschen att en kund måste vilja återkomma, för att själv ta initiativ till voice. 

Många kunder bor dock endast en natt på hotellet, varför dessa kan antas ha mindre 

incitament att tillämpa voice, än de som är knutna till hotellet via företagsavtal. De kunder 

som bara bor på hotellet en natt har därmed ett större behov av att stimuleras till voice, något 

hotell ofta tar fasta på genom att vid utcheckning ställa frågan om allt har varit bra under 

vistelsen. Denna enkla fråga kan ses som ett effektivt sätt att från hotellens sida uppmuntra 

kunden till att stimulera missnöje. 

 

Affärsresenärer har troligtvis en högre kostnad förknippad med exit än vad privatgästerna har, 

då de i många fall är knutna till hotellet via ett företagsavtal. Av den anledningen kan det vara 

så att dessa tenderar att tillämpa voice i högre utsträckning. Det kan också vara så att 

affärsresenärerna är bättre på att uttrycka sitt missnöje därför att de vet hur värdefulla 

företagsavtalen är för hotellet och därför upplever en större makt mot dem än vad 

privatresenären gör. Privatgästen tenderar att vara mer involverad i köpet, vilket borde öka 

deras benägenhet att tillämpa voice. Detta på grund av att det är kostsamt och krävande för en 

kund att tillämpa voice, varför ett högt engagemang krävs. Att så inte sker beror antagligen på 

att de upplever kostnaden för voice som för hög i relation till deras egen vinning. Privatgästen 

har oftast inget att vinna på att hotellet bättrar sig i längden eftersom de vanligen gör 

engångsvistelser, vilket kan förklara varför dessa oftare är intresserade av en omedelbar 

ekonomisk kompensation. Voice får helt enkelt två helt skilda syften för affärs- och 

privatgäster, att få problemet åtgärdat eller att bli kompenserad. 

 

5.3.4 Sammanfattning: underlättande av voice 
Hotellens agerande tyder på att de stimulerar voice från missnöjda kunder. Visserligen finns 

få alternativa kanaler genom vilka kunden kan uttrycka missnöje. Men en stor styrka som 

hotellen har på detta område är att det alltid finns tillgänglig personal som framstår som 

självklara för kunden att vända sig till i en missnöjessituation, likaså finns i regel alltid någon 

ansvarig på plats. Kunder uppmuntras i viss mån att uttrycka sitt missnöje. De kunder som 
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antas göra en engångsvistelse stimuleras medvetet i något högre grad till voice än de som de 

vet gör upprepade besök hos dem. 

 

 

5.4 Avvikelse mellan förväntad och utförd åtgärd – tillfredsställelse, 

likgiltighet eller förstärkt missnöje? 

 
Hotellen anser att syftet med en åtgärd i en missnöjessituation är att kunden ska bli nöjd igen, 

så att denne väljer att komma tillbaka till dem i framtiden. För att åstadkomma detta är de ofta 

beredda att ge kunden den kompensation som den kräver och ibland mer. Genom dialogen 

med den missnöjde kunden torde de lyckas väl med att undvika en negativ avvikelse och 

därmed ett förstärkt missnöje. Hotellet ser lösningen som en ömsesidig överenskommelse, 

men om kunden får vara med och diskutera fram en åtgärd, uppstår heller ingen positiv 

avvikelse och åtgärden genererar endast likgiltighet hos kunden.  

 

Tydligt i enkätsvaren, är att det är få av de kunder som anser att hotellet bör gottgöra dem, 

som nöjer sig med att endast få problemet åtgärdat. De allra flesta vill i samtliga scenarier få 

någon form av ersättning eller kompensation som gottgörelse. Här uppstår en tydlig negativ 

avvikelse mellan hur hotellen i regel bemöter missnöjet och hur kunden önskar bli bemött, i  

de fall som upplevs som mindre allvarliga av hotellet. Oftast är det endast då kunden påtalar 

sitt missnöje och visar att denne upplever situationen som allvarlig, ges kompensation. Detta 

resulterar i att hotellet som bäst åstadkommer likgiltighet. Av de missnöjda kunderna har ca 

4/5 ett förslag till lämplig kompensation, vilket innebär att det oftast finns en utgångspunkt för 

företaget att utforma åtgärden efter, oavsett om de strävar efter att möta kundens 

förväntningar eller att överträffa dem. 

 

Emellertid visar även enkäten i samtliga scenarier att ca 1/4 de missnöjda inte skulle förvänta 

sig en gottgörelse från hotellet. Detta bekräftar hotellens uppfattning om att en del av de miss-

nöjda kunderna bara vill prata av sig och inte förväntar sig en gottgörelse. I dessa fall möts 

alltså den missnöjde kundens förväntningar och hotellets agerande, vilket genererar 

likgiltighet hos kunden. Med den utgångspunkten innebär det att vad hotellet än skulle 

erbjuda dessa kunder, minsta lilla kompensation, skulle generera en positiv avvikelse hos 

dem. Men denna möjlighet att överträffa kundens förväntningar utnyttjas alltså i regel inte.  
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Det skapas normer för vad som är normalt/praxis i branschen, vilket gör att företaget till slut 

riskerar att inte uppfatta situationer som problem trots att kunderna fortfarande gör det. 

Enkätundersökningen antyder att Scenario 1 är det fall där allra flest blir missnöjda, medan 

hotellen inte anser att detta beror på ett misstag från deras sida. Här vill allra flest ha en 

ekonomisk ersättning jämfört med andra scenarier, samtidigt som det ytterst sällan ges någon 

kompensation överhuvudtaget när detta inträffar i verkligheten. I den typen av fall, då varken 

hotellet eller kunden tycker att den har gjort något fel, uppstår en stor negativ avvikelse 

mellan förväntad och faktisk åtgärd. Hotellen föreställer sig vidare att affärsresenärerna inte 

reagerar lika starkt som privatgästerna vid en turn-away. Undersökningen indikerar dock att 

affärsresenären i mycket högre utsträckning än privatgästen väntar sig en gottgörelse från 

hotellet i ett sådant fall. Återigen uppstår en indikation om en negativ avvikelse mellan 

kundens förväntningar och hotellets agerande. Detta har sin grund i att hotellbranschen 

uppfattas ofta företeelsen som praxis. 

 

Enligt enkäten uppger i snitt 80 % att de skulle avse att uttrycka sitt missnöje i de givna sce-

narierna, vilket strider markant mot tidigare nämnd forskning i vilken 70-95% av missnöjda 

kunder inte uttrycker sitt missnöje. Detta indikerar att många fler kunder vill uttrycka sitt 

missnöje än vad de verkligen gör. Av någon anledning finns uppenbarligen ett stort avstånd 

mellan avsikten och att agerandet hos kunden. Hotellens erfarenhet är att utcheckningen är det 

typiska tillfället för kunden att uttrycka sitt missnöje, medan enkäten indikerar att kunden 

hellre gör detta direkt vid felets uppkomst. Alltså finns även ett avstånd mellan kundens 

avsedda tidpunkt och den tidpunkt då den verkligen uttrycker sitt missnöje. Detta mynnar ut i 

en mycket intressant aspekt, nämligen att tidpunkten för klagomålet fördröjs trots att både 

hotellet och kunden önskar reda ut problemet i samma stund som det uppstår.  

 

Ett och samma fel kan på hotell åtgärdas med alltifrån en ursäkt till en generös kompensation, 

beroende på hur allvarligt kunden framställer sitt missnöje. Enkäten bekräftar att önskemålen 

skiljer sig något åt vad gäller gottgörelse, från rabatterat restaurangbesök till en gratis vistelse 

i ett och samma scenario. Det här tyder på att en individuellt anpassad kompensation är att 

föredra framför en objektiv och förutbestämd sådan. Enkätundersökningen visade slutligen att 

bland de missnöjda som uppger att de inte skulle uttrycka sitt missnöje i scenarierna, var det 

heller ingen som väntade sig någon gottgörelse från hotellet. Det tycks alltså finnas en 

medvetenhet hos kunden att om denne inte uttrycker sitt missnöje får denne heller ingen 
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rättelse. På så sätt kan kunden antas känna till hur hotell uppmärksammar missnöje och vad 

som krävs för att bli kompenserad eller ej. 

 

5.4.1 Sammanfattning: avvikelse mellan förväntad och utförd åtgärd 
Hotell avser sällan att överträffa kundens förväntningar i fråga om åtgärd i en 

missnöjessituation, snarare strävar de efter att undvika att en negativ avvikelse uppstår. Då 

kunden påtalar sitt missnöje, kommer de ömsesidigt överens om lämplig åtgärd genom dialog, 

vilket antyder att ingen avvikelse uppstår och att kunden endast upplever likgiltighet.  

 

Negativa avvikelser tenderar dock att uppstå vid vissa tillfällen. Det sker först och främst då 

hotell ser företeelser som praxis medan kunden upplever ett problem. Det sker även då hotell 

endast åtgärdar ett problem för en kund som dessutom förväntar sig kompensation, men inte 

påtalar detta. Kunden tycks dock vara medveten om att det krävs att missnöjet påtalas för att 

denne ska bli kompenserad. Dock uttrycker inte kunden sitt missnöje i så stor utsträckning 

som denne skulle vilja och när det sker, sker det vid ett senare tillfälle än vad både hotellet 

och kunden skulle föredra. 

 

.  

6 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att behandla vårt syfte ” att skapa förståelse för hotells och kunders 

föreställningar och agerande i en missnöjessituation” genom att svara på syftets tre 

underfrågor. Dessa frågor utgör stommen i kapitlet. 

 

Hur hanterar hotell missnöjda kunder?  

Undersökningen visar att hotell anser ett positivt bemötande och visad förståelse gentemot en 

missnöjd kund vara mycket viktigt, ofta viktigare än en kompensation. De är även medvetna 

om vikten att underlätta att kunder uttrycker sitt missnöje. Ett tydligt drag hos hotellen är en 

strävan om att alltid göra kunden nöjd efter en åtgärd i en missnöjessituation. För att 

åstadkomma detta beslutas i regel om en lämplig kompensation genom en dialog med kunden. 

Hotell uppvisar en stor medvetenhet om att olika kundgrupper resonerar olika i en 

missnöjessituation. Hos hotell finns även i regel en ekonomisk medvetenhet beträffande 

kompensationer, för vilka en strävan finns för att hålla kostnaderna nere. 
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Hotell utför ofta en kompensation först efter att kunden uttryckt sitt missnöje, vilket ofta sker 

vid receptionen. Få försök görs från hotell att fånga upp missnöje på annat sätt. Rutinerna för 

klagomålshanteringsprocessen kan inte sägas vara enhetliga, handhavandet skiljer sig åt 

beroende på när och hur kunden väljer att uttrycka sitt missnöje. Det tycks som att ju tidigare 

hotellet har informationen om felet, desto mindre utdragen blir processen att utföra en åtgärd. 

Vid större missnöje kopplas en chef in, som då själv tar hand om kunden. I regel kompenseras 

en missnöjd kund endast om hotell själva anser att det är de som har gjort fel, vilket innebär 

att de försummar möjligheten att överträffa kundens förväntningar i dessa fall. 

 

Vilka indikationer ger kunder om deras önskade agerande och önskad åtgärd från hotell i 

vanliga missnöjessituationer? 

Hur kunden önskar agera i en missnöjessituation och vilken åtgärd de väntar sig av hotellet är 

beroende av vilket syfte vistelsen fyller hos kunden. Ju mer upplevelserelaterad den är, desto 

mer missnöjd blir denne och desto större åtgärd väntar sig denne av hotellet. Undersökningen 

indikerar vidare att kunder i stor utsträckning avser att klaga om de är missnöjda med något 

hos hotell. De avser dessutom att göra detta i samma stund som felet uppkommer. Om en 

kund inte själv meddelar sitt missnöje till hotellet, antyder kunden att den inte heller förväntar 

sig en kompensation.  

 

På vilka sätt skiljer sig hotells uppfattningar om kundens föreställningar och agerande mot 

kundens indikerade föreställningar och agerande? 

En skillnad som kommer fram i undersökningen är att hotellet ofta uppfattar att kunden bara 

vill prata av sig och inte få en kompensation, medan kunden indikerar att den trots allt ofta 

vill ha någon typ av kompensation i de vanligaste missnöjessituationerna. Undersökningen 

visar vidare att hotell uppfattar vissa orsaker till missnöje som praxis i branschen, något som 

en kund mer eller mindre får räkna med under en hotellvistelse. Dock indikerar kunden att 

den upplever dessa missnöjessituationer som lika, eller till och med allvarligare, än de misstag 

som hotellet erkänner. Kunden indikerar dessutom att den vill bli kompenserad i lika stor 

utsträckning i de situationer som hotellet ser som praxis, som när hotellet erkänner ett 

misstag. Ytterligare en skillnad som framkommer i undersökningen är att kunden indikerar att 

uttrycka missnöje tidigare än vad hotell tror. Den tid och plats som hotellen upplever som 

naturlig för klagomål är i ett senare skede och inte vad kunden egentligen föredrar. 
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7 Slutsats 
Detta kapitel besvarar kortfattat vår problemformulering, vilken lyder: ”Vad kännetecknar ett 

skickligt bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag?” 

 

En grundläggande aspekt för att ge en missnöjd kund ett skickligt bemötande, tycks vara att 

eliminera alla omständigheter som gör det obekvämt och krångligt för kunden att uttrycka 

missnöje när den väl har för avsikt att göra det. Därför förefaller det viktigt för tjänsteföretag 

att ha personal tillgänglig för mottagande av klagomål. Men att ha personal tillgänglig är inte 

tillträckligt, det måste också vara uppenbart för kunden att det är dessa de ska vända sig till i 

en missnöjessituation. En annan viktig aspekt är att få kunden att uttrycka sitt missnöje så 

snabbt som möjligt, vilket minimerar risken för administrativt fokus och därmed större 

uppoffring från både kund och företag. 

 

En tredje viktig aspekt i bemötandet är att hela tiden utgå från kundens upplevelse av 

problemet. Om ett problem uppstår ofta, finns risken att företag till slut blir ”fartblinda” och 

uppfattar företeelsen som norm istället för ett berättigat klagomål. I ett skickligt bemötande av 

en missnöjd kund tycks det även viktigt att ömsesidigt med denne besluta om lämplig åtgärd i 

en missnöjessituation. Men tjänsteföretag kan inte avvakta för länge med att bedöma om 

kunden är missnöjd eller ej innan de beslutar att utföra en åtgärd, då har de förlorat 

möjligheten att agera offensivt. Vid en potentiell missnöjessituation måste de utgå ifrån att 

kunden är upprörd och initiera en åtgärd efter kundens upplevda missnöje. Att helt och hållet 

agera offensivt kan dock minimera möjligheterna att generera en positiv avvikelse hos 

kunden, eftersom ingen hänsyn då kan tas till hur allvarligt kunden upplever 

missnöjessituationen.  

 

Slutligen kännetecknas ett skickligt bemötande av en missnöjd kund av att ibland överväga att 

kompensera även i de fall då företaget inte anser att ett misstag begåtts från deras sida eller att 

ibland kompensera mer än vad kunden föreslår. På så sätt får rättelsen ett mer externt fokus. 
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8 Diskussion  
Att hotell är framgångsrika i fråga om klagomålshantering är överraskande eftersom tjänsten 

för många av kunderna är så upplevelserelaterad och höginvolverande. Oftast får ingenting gå 

snett för kunden under vistelsen, varför det kan antas att särskilt stora krav ställs på hotell 

gällande åtgärder i missnöjessituationer. Hotell är framgångsrika trots att de inte agerar helt 

enligt teorierna, istället anpassas rättelsens karaktär efter de förutsättningar som finns givna 

för företaget och tjänstens egenskaper.  

 

En påfallande aspekt är att alla intervjupersoner i vår undersökning var övertygade om att 

hotellens sätt att hantera missnöjda kunder fungerar tillfredsställande, samtidigt som inget 

hotell mäter hur effektiva deras metoder är. För att bedöma hur nöjd en kund blir med en 

åtgärd går hotellpersonalen mycket på fingertoppskänsla. I och med gästprofilerna som i regel 

finns på hotell, torde exempelvis möjligheten att undersöka andel återkommande gäster 

finnas. I synnerhet om klagomålshantering betraktas som en marknadsföringsinsats, bör 

resultatet av denna mätas för att kunna dra slutsats om hur stor utdelningen är. 

 

Värt att nämna är att ingen av de teorier som valts för uppsatsen tycks utgå ifrån att ett 

upplevt fel är subjektivt, att det är kunden som gör bedömningen om vad som är ett fel och 

hur allvarligt det är. Detta sker inom hotellbranschen, där alla hotellgäster inte får samma 

kompensation i en given situation. Kompensationen bygger här istället på upplevelser, vilket 

skapar förutsättningarna. Teorierna representerar också den bästa av världar, där missnöjet 

alltid är befogat och kunden alltid är ärlig. Men i verkligen har företag troligtvis även att göra 

med kunder som tar missnöjestillfället i akt att maximera kompensationen över rimliga 

gränser. Grönroos teori grundar sig på antagandet att ett missnöje hos kunden är ett resultat av 

att företaget misslyckats med att uppfylla de löften som givits, varför företaget alltid bör ta på 

sig att åtgärda ett fel oavsett hur det uppstått. Men i verkligheten är detta inte alltid möjligt på 

grund av företagets begränsade kapacitet och upplevelsens abstrakta natur. Dessutom är det 

många faktorer runt omkring företaget som skapar förväntningar hos kunden, vilka företaget 

inte rår över. Hirschman ser endast den missnöjde kundens agerande ur ett företagsperspektiv. 

Dock belyser han inte att voice kan fylla olika syften hos en kund, för honom används 

alternativet endast för att få till stånd en ändring hos företaget. Troligtvis används voice även i 

lika stor utsträckning enbart i syfte att få en gottgörelse, oavsett om kunden avser att 

återvända till företaget eller ej. 
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9 Självkritik 
En risk som kan föreligga i enkäten, är att vi omedvetet har lett in respondenten på vissa spår, 

på grund av frågornas utformning. Exempelvis kan respondenten ha blivit vinklad till en 

fokusering på kompensationer och inte på bemötande och andra ”mjuka” värden i den 

önskade kompenserande åtgärden. Enkäten kan dessutom ha genererat väl ekonomiska svar 

av respondenterna, då det troligtvis är det första de kommer att tänka på i svar om lämplig 

gottgörelse, på grund av att inga förtryckta svarsalternativ här givits.  

 

En annan aspekt som kan ha präglat undersökningen är att frågor är utformade efter ett mer 

jämförande syfte än vad som nu är använt. Det kan bero på att vi ursprungligen förmodade att 

en direkt jämförelse mellan hotellets agerande och kundens förväntningar var möjlig. Dock 

insåg vi, allteftersom undersökningen pågick, att det inte var möjligt att få ett generaliserbart 

resultat genom en sådan jämförelse. Åtgärderna som vidtas i missnöjessituationer tycks i stort 

sett omöjliga att standardisera och särskilja mellan olika hotell. Mycket ofta fick vi svaret ”det 

beror på” av intervjupersonen, när vi ställde en fråga om vidtagen åtgärd i en specifik 

situation. Våra ursprungliga antaganden kan därmed ha lyft fram, respektive tonat ned mot-

tagen information felaktigt. Även värt att nämnas är att processen kring klagomålshantering 

ter sig vara omfattande, vilket gör att fler aspekter än de med i denna undersökning bör 

inkluderas för att få en fullständig helhetsbild. En missnöjessituation är ofta en känsloladdad 

upplevelse för kunden där många omkringliggande faktorer bör påverka kundens preferenser. 

Därför kan det vara svårt att undersöka denna process i så avskild kontext som vi har gjort. 
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10 Förslag till vidare forskning  
I denna undersökning har fokus legat på hur företag bemöter kunder i själva missnöjessitua-

tionen. För vidare forskning rekommenderar vi att mer ingående studera uppföljningen av 

klagomålet, både i företaget och mot kund. Kan exempelvis kundens nöjdhet med en åtgärd 

förstärkas om företaget i efterhand kontaktar kunden för att bekräfta att åtgärden varit till 

belåtenhet? 

 

Vidare är vår slutsats dragen från en undersökning av en konkurrentutsatt marknad, nämligen 

hotellbranschen i Stockholms innerstad. Det vore intressant att undersöka samma problem-

område under andra förutsättningar, exempelvis i en bransch som inte kännetecknas av lika 

hård konkurrens eller till och med i branscher med monopol. Skiljer sig klagomålshanteringen 

åt beroende på grad av konkurrens? Vidare ställer vi oss frågan vilka skillnader som finns 

mellan små- och stora företag i fråga om klagomålshantering. 

 

I denna undersökning visade det sig att hotell särskilde kunder som reste privat med dem som 

reste i tjänsten. Tydligt är att olika kundgrupper i ett företag har olika behov, vilket med stor 

sannolikhet ger företaget olika förutsättningar att bemöta missnöjet hos dem. En vinklad 

undersökning med en jämförelse mellan hantering av klagomål från olika kundgrupper vore 

därför mycket intressant.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
 
 
 
 

Enkät - Hotellstudie 
 

 

Om du bokar hotellrum i Sverige, vilken kategori bokar du oftast då? 

             1                  2                    3                       4  5  

 
 
 
 
Nedan följer 4 scenariofrågor, där du föreställer dig att du har bokat ett 4-stjärnigt hotellrum i 
Stockholm med ditt sällskap i en natt. Svara så ärligt som möjligt vilket alternativ som stämmer 
bäst för dig. 
 
 
 

1. När du bokade rummet, så lade du in ett önskemål om ett rökfritt rum. När du checkar in visar 
det sig att endast rökrum finns tillgängliga. 

  
a) Är du missnöjd?                  Nej  Ja, lite         Ja, mycket

   
  
b) Uttrycker du ditt eventuella missnöje?           Ja   Nej 

 
c) Om ja, när? 

 

 Direkt vid felets uppkomst  
 Vid utcheckningen 
 Via frågeformulär på rummet 
 Hemma 
 Annat: ____________________________________________________________ 
 
 

d) Tycker du att hotellet bör gottgöra dig?                        Ja              Nej 
 

e) I sådant fall, hur? _______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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2. Du har bokat ett rum av bättre standard, men när du checkar in meddelar personalen att endast 
rum av lägsta standard finns tillgängliga. Priset sänks till det billigare rummet. 

 
Fråga a – b, se scenario 1  
 

  
3. Det är ca 15 minuters kö till incheckningen och när det blir din tur så tar receptionisten ett 

telefonsamtal emellan. När du sedan får ditt rum visar det sig inte vara lika fint som de rum du 
sett på hemsidan och som du antog att du bokade. När du senare ska gå ner till hotellets 
relaxavdelning visar det sig att det är uthyrt till en grupp och därmed stängt för övriga gäster.  

 
Fråga a – b, se scenario 1 

  
 

4. När du ska checka in meddelar personalen att de har haft felbokningar, och att du dessvärre 
blir tvungen att bo på ett likvärdigt hotell ca 3km därifrån istället. Du får en betald taxi dit, och 
det är ingen skillnad i rumspriset.  

  
Fråga a – b, se scenario 1 

 
 
5. Svarade du på ovanstående frågor med utgångspunkt att du reste privat, eller i tjänsten? 

            Privat                              I tjänsten  
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Bilaga 2: Enkätresultat 
 
Scenario 1: När du bokade rummet, lade du in ett önskemål om ett rökfritt rum. När du 
checkar in visar det sig att endast rökrum finns tillgängliga. 
 

Är du missnöjd?

10%

28%

62%

Nej Ja, lite Ja,mycket

Uttrycker du ditt missnöje (om missnöjd)?

89%

11%

Ja Nej
 

 

När uttrycker du ditt missnöje?

97%

3%

Direkt vid felets uppkomst Vid utcheck
 

 
 

Om missnöjd, tycker du att hotellet bör 
gottgöra dig?

74%

23%
3%

Ja Nej Vet ej

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 1?

65%8%

15%

12%

Ekonomisk
ersättning/reducerat
pris
En fri-natt 

Ordna fram rökfritt
rum

Inget förslag
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Scenario 2: Du har bokat ett rum av bättre standard, men när du checkar in meddelar 
personalen att endast rum av lägsta standard finns tillgängliga. Priset sänks till det billigare 
rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Är du missnöjd?

21%

53%

26%

Nej Ja, lite Ja,mycket

Om missnöjd, uttrycker du det?

84%

16%

Ja Nej

När uttrycker du ditt missnöje?

93%

7%

Direkt vid felets uppkomst Senare

Om missnöjd, tycker du att hotellet bör 
gottgöra dig?

72%

28%

Ja Nej

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 2?

40%

14%
9%

18%

9%
5% 5%

Ekonomisk
ersättning/reducerat pris
En fri-natt 

Ordna fram bättre rum

Inget förslag

Mat och dryck

Dryck, tilltugg

Reducerat pris på måltid
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Scenaio 3: Det är ca 15 minuters kö till incheckningen och när det blir din tur, tar 
receptionisten ett telefonsamtal emellan. När du sedan får ditt rum visar det sig inte vara lika 
fint som de rum du sett på hemsidan och som du antog att du bokade. När du senare ska gå ner 
till hotellets relaxavdelning visar det sig att det är uthyrt till en grupp och därmed stängt för 
övriga gäster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Är du missnöjd?

15%

41%

44%

Nej Ja, lite Ja,mycket

Om missnöjd, uttrycker du det?

79%

21%

Ja Nej

När uttrycker du ditt missnöje?

77%

15%

8%

Direkt vid felets uppkomst Utcheck Frågeformulär

Om missnöjd, tycker du att hotellet bör 
gottgöra dig?

55%
45%

Ja Nej

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 3?

43%

13%
6%

13%

6%

19%

Ekonomisk
ersättning/reducerat
pris
En fri-natt 

Ordna fram bättre
rum

Inget förslag

Mat och dryck

Dryck, tilltugg
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Scenario 4: När du ska checka in meddelar personalen att de har haft felbokningar, och att du 
dessvärre blir tvungen att bo på ett likvärdigt hotell ca 3km därifrån istället. Du får en betald 
taxi dit, och det är ingen skillnad i rumspriset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Är du missnöjd?

26%

36%

38%

Nej Ja, lite Ja,mycket

Om missnöjd, uttrycker du det?

90%

10%

Ja Nej

När uttrycker du ditt missnöje?

88%

8% 4%

Direkt vid felets uppkomst Utcheck Skriftligt klagomål

Om missnöjd, tycker du att hotellet bör 
gottgöra dig?

57%

43%

Ja Nej

Hur bör hotellet gottgöra dig i scenario 4?

13%

13%

26%

27%

7%

7%
7%

Ekonomisk
ersättning/reducerat
pris
En fri-natt 

Betald taxi under
vistelsen

Inget förslag

Mat och dryck

Uppgradering
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Bilaga 3: Enkätresultat ur ett affärs- och privatresenärs-
perspektiv 
 
 
Är du missnöjd? (Antal Ja) 
 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4  
 
Privat 15 (88%) 14 (82%) 16 (94%) 13 (76%) 
Tjänst 20 (87%) 17 (74%) 17 (74%) 16 (70%) 
 
 
 
Om missnöjd, uttrycker du missnöje? (Antal Ja) 
 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4  
 
Privat 13 (86%) 11 (79%) 12 (75%) 11 (85%) 
Tjänst 18 (90%) 16 (94%) 13 (76%) 15 (94%) 
 
 
 
Om missnöjd, bör hotellet gottgöra dig? (Antal Ja)  
 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4  
 
Privat 12 (80%) 10 (71%) 10 (63%) 5   (38%) 
Tjänst 14 (70%) 13 (76%) 8   (47%) 10 (63%) 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till hotellpersonal 
 
1. Vilken är din roll på hotellet?  
- Hur ser ansvarsfördelningen ut för hantering av gästklagomål?  
- Vilka befogenheter har receptionspersonalen att åtgärda problem? Har de olika 
befogenheter?  
- Vilka riktlinjer har du från hotelledningen?  
 
2. Kan du kortfattat berätta om vilka de vanligaste orsakerna till missnöje är, av den 
lindrigare typen?  
- Hur bemöts dessa?  
- Hur kompenseras dessa?  
- Är det något av dessa klagomål som är specifikt för en viss grupp av gäster (typ 
stammisar)?  
 
3. Vilka är de vanligaste orsakerna till missnöje av den allvarligare typen?  
- Hur bemöts dessa?  
- Hur kompenseras dessa?  
- Är det något av dessa klagomål som är specifikt för en viss grupp av gäster (typ 
stammisar)?  
 
4. (finns det tillfällen då bemötande är viktigare än kompensation?)  
 
5. Hur mycket får en kompensation kosta er? Hur resonerar ni?  
- Finns det standars för hur dyr en kompensation får vara (typ procent av intäkt)?  
 
6. Vilka andra faktorer än den faktiska kompensationen tror du är viktiga för att gästen 
skall bli nöjd?  
 
7. Hur och när upptäcks i regel ett fel av den allvarligare typen (ni eller gästen?)  
 
8. I de fall en kompensation ges, när sker detta på ert initiativ och när sker den på 
gästens?  
- I vilka fall bör hotellet inte ta initiativ till åtgärd, anser du (gör gästen uppmärksam på ett 
fel den inte annars skulle ha märkt)?  
- När ni får skriftliga klagomål från gäster i efterhand, händer det att det handlar om misstag 
ni visste om men valt att inte åtgärda?  
 
9. Vid tillfällen då det faktiskt är gästen som har orsakat felet (t.ex. bokat in fel datum), 
men de hävdar bestämt att misstaget beror på er – hur ställer ni er till det? Sker 
kompensation?  
 
10. Kan du berätta om något positivt tillfälle då en gäst blivit så mycket mer nöjd än vad 
du väntat dig av en kompenserande åtgärd?  
 
11. När du som chef personligen tar hand om en missnöjd gäst, istället för att 
receptionspersonalen gör det, tror du det är något som gästerna reagerar över och 
uppskattar? (ge exempel)  



 

 60 

 
12. Tror du det är viktigt med en snabb åtgärd vid kompensation?  
- Hur arbetar ni för att kunna ge gästen snabbast möjliga åtgärd?  
 
13. Hur kan ett hotell stimulera en missnöjd gäst att göra sin röst hörd?  
- Har ni några rutiner för att främja att en missnöjd gäst uttrycker sin åsikt?  
 
14. En missnöjd gäst kan ju ofta innebära ett obehagligt möte för receptionspersonalen. 
Hur tror du att de kan stimuleras till att få ett positivt synsätt på en gäst som faktiskt 
hör av sig om sitt missnöje?  
 
15. Hur kan man veta att en missnöjd gäst verkligen är nöjd med ert bemötande?  
- Sker någon återkoppling? (för ökad kunskap inom organisationen)  
- Vilket syfte fyller en kompensation för er?  
 
16. På vilken kunskap bygger ni era klagomålshanteringsrutiner?  
 
17. Utbildas receptionspersonalen i klagomålshantering? 
 
18. Är det hård konkurrens bland hotellen i Stockholm? 
 
19. Är kunderna priskänsliga? 
 
20. Är det något mer du vill tillägga? 
 
 


