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Abstract  
 
Even the most developed companies fail, it is inevitable. The question is not whether a service 
failure will occur, but rather how the company handles the situation when it arises. It has also 
been proven to be more cost effective to retain previous customers rather than constantly 
acquiring new ones. Therefore, it is vital that companies develop strategies for effective 
service recovery. Previous studies have shown that a customer that has been satisfied with a 
companys complaints management feel more loyalty towards the company than a customer 
who never experienced any problems. 
 
The following bachelor thesis in business discusses the subject of service recovery, with a 
focus on customer experiences. The purpose of this study is to create more knowledge in the 
field of service recovery with a focus on service companies. The research is based on a 
qualitative study based on empirical data collected from fourteen customer interviews made 
with the critical incident technique. We focused on why and how these customers chose to 
express their dissatisfaction, how they got compensated, and also if their views of the 
companies changed after their critical incidents. The empirical data is then reinforced by 
theoretical research literature. 
 
Based on our study, we have developed a template that illustrates how service focused 
enterprises should handle their service recovery. The template consists of three phases of how 
to act before, during and after a service failure. The template establishes that it is important to 
show empathy and provide ample compensations. Through the study, we have concluded that 
it is easier to complain if the service personnel acts friendly, interested and helpful. 
 
The study is written in swedish. 
 
Keywords: Service recovery, Complains management, Servicefailure, Complains, 
Coustomer management, Customor lojaly, Service meetings 



 

II 

Sammanfattning  
 
Även de mest utvecklade serviceföretag begår misstag, det är oundvikligt. Frågan är inte om 
fel görs utan snarare hur företaget kommer att hantera situationen när misstaget uppstår. 
Andra studier har påvisat att det för företag är mer kostnadseffektivt att behålla sina gamla 
kunder än att ständigt skaffa nya, därför är det viktigt att företag har bra strategier för service 
recovery. Tidigare undersökningar har även visat att kunder som blev nöjda med hanteringen 
av deras klagomål, blev mer lojala än de kunder som aldrig upplevt något problem. 
 
Föreliggande kandidatuppsats i företagsekonomi behandlar ämnet service recovery med 
inriktning på kundernas upplevelser. Syftet med uppsatsen är att skapa ökad kunskap inom 
området för service recovery med inriktning på serviceföretag. Studien grundas i en kvalitativ 
studie baserad på empiri, insamlad genom fjorton kundintervjuer, utförda med critical 
incident-tekniken. Ämnen som togs upp i intervjuerna var till exempel varför samt hur 
kunderna valt att framföra sina missnöje, vad de fått för kompensation, och om synen på 
företaget förändrats efter händelsen. Den insamlade empiriska data har sedan förstärkts av 
teoretisk forskningslitteratur. 
 
Utifrån resultatet har vi utformat en mall som visar hur företag övergripande kan arbeta med 
service recovery. Mallen grundas i tre olika faser; före, under och efter ett 
servicemisslyckande. Underlaget tyder på att det är viktigt att personalen visar empati och att 
kunden erbjuds riklig kompensation. Studien påvisade även att det var lättare att framföra 
klagomål om personalen visat sig intresserad och behjälplig. 
 
Nyckelord: Service recovery, Klagomålshantering, Servicemisslyckande, Klagomål, 
Kundhantering, Kundlojalitet, Servicemöten 
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1   Inledning  
 
I kommande kapitel följer inledande bakgrundsinformation kring uppkomsten, betydelsen och 
vikten av begreppet service recovery. Kapitlet innefattar syftet med uppsatsen, våra 
specificerade forskningsfrågor och en översikt av tidigare forskning. I slutet av kapitlet 
introduceras studiens problem som framöver kommer att analyseras. 
 

1.1   Bakgrund  
 
Efter en lång arbetsvecka är längtan stor för helgens planerade restaurangbesök tillsammans 
med goda vänner. Sällskapet möts upp på den välkända och exklusiva restaurangen som valts 
eftersom den fått storslagna recensioner. Hovmästaren möter er i dörren och placerar er vid 
ett bra bord, och ni är imponerade av den fantastiska atmosfären. En mycket trevlig kypare 
presenterar sig, föreslår sitt favoritvin och framför “Om ni har några tankar eller 
funderingar är det bara att säga till”. Eftersom kyparen är så trevlig väljer ni att följa hans 
rekommendation och beställer en flaska av det föreslagna vinet. Omgående återvänder 
kyparen, tar emot er beställning och serverar vinet med ett glatt leende. Han lämnar bordet 
och ni fortsätter att umgås i god stämning. Vinet provsmakas och ni ser menande på varandra 
- det är något som inte stämmer. Ingen av er uppskattar smaken, trots att ni inte anser er vara 
några vinkännare så avsmakas inte vinet som förväntat. Det hör inte till att lämna klagomål 
men eftersom kyparen var så trevlig och tillmötesgående känner ni er trygga i att framföra 
era åsikter, när frågan kommer om ni är nöjda. Kyparen lyssnar, ber om ursäkt och är 
förstående. Ni får en förklaring, att vinet måste ha varit defekt och genast en kompensation, 
en ny flaska av samma sorts vin eller av annan sort. Valet blir att prova samma sorts vin igen 
eftersom kyparen starkt rekommenderat ert val och nästa flaska är mycket riktigt verkligen 
bra. Efter att ni avnjutit en utmärkt huvudmåltid kommer kyparen fram till ert bord för att 
duka undan och samtidigt erbjuds ni som kompensation för misstaget med vinet att slippa 
betala för desserten, vilket ni blir positivt överraskade till och tackar glatt för. Efter måltiden 
är ni alla mycket nöjda med upplevelsen och den trevliga kyparen, så när han nämner att 
restaurangen har en facebooksida skriver ni direkt en bra recension. Väl hemma berättas det 
för familj och vänner om det fantastiska restaurangbesöket. 
 
Ett servicemisslyckande som i texten ovan slutar dock sällan så bra som i berättelsen, detta på 
grund av att många missnöjda kunder inte framför sina klagomål till företaget. Enligt 
Echeverri och Edvardsson (2012) finns det undersökningar som visar att upp till 95% av icke-
nöjda kunder väljer att inte klaga. Detta kan bero på rädsla för att förlora självrespekt, prestige 
och social status (Krishna et al. 2014) men också på grund av skäl som att det upplevs vara för 
besvärligt, tidskrävande och pinsamt (Echeverri & Edvardsson 2012). Dock menar Allmänna 
reklamationsnämden att Svenskarna blivit mer benägna att klaga de senaste året eftersom 
antalet anmälningar ökat kraftigt (Allmänna reklamationsnäden 2015). När en kund ändå tar 
steget och framför ett klagomål vill den att företaget ska återgälda den med medkänsla och en 
förklaring (Krishna et al. 2014). 
 
Hur kommer det sig att kunder blir missnöjda? Echeverri och Edvardsson (2012) menar att 
det är gapet emellan verklig kvalitet och upplevd kvalitet som kan få kunden att förändra sin 
syn på ett företag. När en kund blivit missnöjd krävs det att företaget är påläst kring begreppet 
service recovery, en avgörande faktor kring hur kunden upplever företagets tjänstekvalitet 
(Panda & Tapan 2002). 
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Service recovery innebär att företaget arbetar servicefokuserat med att omvända kunder som 
på något sätt blivit negativt inställda, till att bli positiva kunder. Detta systematiserade och 
utvecklade interna arbete med fokus på tjänstekvalitet blir allt vanligare och viktigare i och 
med ökad konkurrens, framförallt inom service- och upplevelsebranschen. Ett företags 
återkommande kunder är betydligt mer lönsamma än ett ständigt flöde av nya kunder, 
eftersom företagen behöver spendera mer resurser på att nå ut med marknadsföringen för att 
locka nya kunder (ibid.). 
 

1.2   Forskningsöversikt  
 
Inyang (2015) förklarar begreppet service recovery med, det som organisationer engagerar sig 
i för att minska och reparera skador i kundnöjdhet efter ett servicemisslyckande där det 
förekommit ett gap mellan förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. Även de mest utvecklade 
företagen misslyckas, det är oundvikligt (Jha et al. 2015). Frågan är inte om detta kommer att 
hända utan snarare hur företagen hanterar situationen när den uppstår. Därför är det viktigt att 
företag har bra strategier för service recovery (ibid.). Det är också som tidigare nämnts mer 
kostnadseffektivt att behålla sina gamla kunder istället för att ständigt skaffa nya (Panda & 
Tapan 2002). 
 
Bambauer-Sachse och Rabeson (2015) menar dock att den ursprungliga servicekvalitén bör 
vara så pass hög att arbetet med service recovery inte ska behöva tilldelas så stora resurser i 
organisationen. Dagens kunder ställer högre krav på upplevelser och har därmed fått minskad 
tolerans kring servicemisslyckanden - vilket säger emot den så kallade service recovery 
paradoxen (ibid.). Service recovery paradoxen är ett fenomen inom service recovery som 
hävdar att en negativ upplevelse till följd av en väl genomförd service recovery från företagets 
sida, kan få de tidigare missnöjda kunderna att bli mer nöjda med företaget och tjänstens 
upplevda kvalitet än vad de hade blivit om problemet aldrig ens uppstått (Krishna et al. 2014). 
 
Ett problem är att många kunder väljer att inte framföra sina klagomål till företaget (Tax & 
Brown 1998). De väljer istället att diskutera det med sina bekanta och därmed skapa dålig 
marknadsföring kring företaget via Word of Mouth eller genom att bara hålla tyst och 
fortsätta vara missnöjda och därmed riskera att företaget begår samma misstag flera gånger 
(Bambauer-Sachse & Rabeson 2015). 
 
Word of Mouth är utvärderande informell kommunikation emellan kunder oberoende av 
företagen i fråga. Denna kommunikation har en viktig roll i att forma kunders beteende, 
inställning och varumärkeslojalitet (Chong Lim & M.Y. Chung 2014). 
 

1.3   Problemdiskussion  
 
Trots att det är viktigt att alltid satsa på en hög ursprunglig servicekvalitét (Bambauer-Sachse 
& Rabeson 2015) går det inte att som företag helt undvika servicemisslyckanden (Jha et al 
2015). Det är angeläget att uppmärksammandet av klagomål och klagomålshantering ökar så 
att företagen skapar en möjlighet att utföra service recovery och reparera 
servicemisslyckanden, för att inte få dålig marknadsföring genom till exempel negativ Word 
Of Mouth (Bambauer-Sachse & Rabeson 2015). Effektiv service recovery gynnar företagets 
varumärke på ett kostnadseffektivt sätt (Panda & Tapan 2002). 
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1.4   Syfte  och  Forskningsfrågor  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsteföretag kan hantera klagomål och hur 
servicemisslyckande kan repareras med ett kundperspektiv som utgångspunkt. 
 

•   Hur kan företag uppmuntra missnöjda kunder till att framföra klagomål? 
•   Hur kan ett servicemisslyckande inom tjänsteindustrin repareras? 

 

2   Teoretisk  referensram  
 
I kapitlet nämns tidigare teorier som visar hur kunder kan påverkas att framföra sina 
klagomål till företagen och hur företagen kan reparera sina misslyckanden. 
 

2.1   Uppmuntra  klagomål  
 

2.1.1   Personal  
 
Söderlund (2012) menar att relativt få kunder väljer att kommunicera sina klagomål direkt till 
det aktuella företaget. Det kan bero på flera anledningar, till exempel att kunden inte upplever 
att det är lönsamt att klaga, att kunden vill undvika konflikter, eller känner rädsla för att 
framstå som oartig. Företag bör därför aktivt sträva efter att uppmuntra klagomål från kunder 
genom att underlätta sin klagomålshantering, vilket underlättas av en förståelse om varför 
många missnöjda kunder väljer att inte klaga (ibid.). Echeverri och Edvardsson (2012) anser 
att möjliga anledningar är att kunden ser klagandet som något jobbigt och tidskrävande, att de 
är osäkra på om det kommer att ge något resultat, att de inte vet vart de ska vända sig med 
sina klagomål och att de anser att det är besvärligt och pinsamt. 
 
Söderlund (2012) påstår att företagen kan skapa interna system för att få personalen att samla 
in kunders synpunkter genom att aktivt fråga kunderna, om det var något som de hade kunnat 
förbättra. Vad som påverkar kundens tillfredsställelse är förväntningarna före köpet och om 
förväntningarna överträffas eller inte. “... ju mer förväntningarna överträffas, desto nöjdare 
blir kunden” (Söderlund 1997, s 59). Echeverri och Edvardsson (2012) hävdar att 
servicepersonalens kommunikation med kunderna i stor utsträckning påverkar om kunden 
kommer att framföra sina tankar och åsikter eller inte. 
 

2.1.2   Klagomålskanaler  
 
Echeverri och Edvardsson (2012) har studerat hur kunder vanligtvis går till väga för att 
uttrycka missnöje. Det är en fördel att den missnöjda kunden framför klagomål direkt till 
företaget, då ett uteblivet klagomål kan leda till ett minskat användande av tjänsten eller att 
kunden helt slutar att använda tjänsten och att kunden istället använder sig av konkurrerande 
företag. För att motverka detta är det viktigt att klagomålsprocessen blir så lätt som möjligt 
(ibid.). 
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Många företag använder sig idag av internetbaserade klagomålsfunktioner, det blir till 
exempel allt mer vanligt förekommande med särskilda specifika mailadresser för klagomål 
och direktvägar till företagets kundtjänst (Söderlund 2012). Företag bör själv vara aktiva söka 
upp vad kunder skriver om företaget på sociala medier och ge respons på de reaktionerna 
(ibid.)   
 
En positiv inverkan på kundnöjdhet är när företag gör en så kallad reaktiv feedbackinsamling, 
alltså när företaget i efterhand hör av sig till kunder och efterfrågar hur de upplevt utförd 
tjänst (Söderlund 2012). Holmström och Wikberg (2010) instämmer och menar att det är 
positivt när kunder skriver och berättar om sitt missnöje via sociala medier, eftersom 
företagen då får en möjlighet att ta kontakt med kunderna och åtgärda missnöjen. När 
agerandet blir rätt utfört kan istället det nya uppskattade ryktet spridas vidare (ibid.).  
 

2.1.3   Lockbete  
 
Söderlund (2012) anser att det underlättar för kunderna att klaga om företaget har tydliga 
regler och standarder för vad erbjudandet ska innehålla och kommunicerar dessa tydligt till 
både medarbetare och kunder, till exempel regler för hur lång tid kunder kan behöva vänta i 
telefon till kundtjänst eller hur försenat ett tåg kan vara för att kunden ska få ersättning. Det 
bör också vara lättillgängligt och tydligt hur kunder kan gå till väga för att lämna klagomål 
och synpunkter när något har gått fel (ibid.). Kunder blir motiverade av att få information om 
vilken ersättning de kan utlovas vid klagomål, som att få en rabattcheck efter utförd 
utvärdering. “Ett alternativ är att företagen inte bara underlättar för kunderna att lämna 
synpunkter utan också ser till att kunden får någon slags kompensation för att synpunkter 
lämnas” (Söderlund 1997, s 123). 
 

2.2   Service  Recovery  –  att  reparera  ett  servicemisslyckande  
 
Service management handlar om att utveckla och vårda relationer. Den kvalitét en kund 
upplever i tjänstesammanhang är till stor del beroende av vad personalen presterar; är 
personalen motiverad och engagerad i sitt arbete kan det göra kunderna nöjda och engagerade 
i serviceupplevelsen, vilket påverkar personalens upplevelse och engagemang till kunden 
(Norman 2011).  
 
Echeverri och Edvardsson (2012) diskuterar vikten av att behålla tidigare kunder snarare än 
att ständigt skaffa nya, detta med tanke på att återkommande kunder är mindre kritiska vid 
tillfälliga problem och tenderar att vara mer varumärkeslojala.  
 
När ett företag väljer att uppmuntra kunder att framföra sina åsikter och klagomål är det 
viktigt att de har tillräckliga resurser för att hängivet hantera klagomålen effektivt och 
professionellt (Echeverri & Edvardsson 2012). Det är oerhört betydelsefullt för företagen att 
arbeta både proaktivt och reaktivt med att bibehålla kundnöjdheten (ibid.). 
 
Standardisering av arbetet med klagomålshantering kan vara en bidragande faktor till bra 
kundvård (Liswood 1990). Genom att undersöka hur kunderna upplever servicen, genom 
enkätundersökningar och genom att få personalen att vara lyhörd för kundernas åsikter. 
Effektiv klagomålshantering bör vara snabb och generös. Undersökningar har genomförts som 
visar på att detta skapar trogna och återkommande kunder (ibid.). Enligt Echeverri och 
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Edvardsson (2012) är det viktigt att vara försiktig med standardisering av servicepersonalens 
arbete, då stereotypa svar kan uppfattas som icke-genuina. De menar att personalen måste 
kunna anpassa sig utefter kund och situation snarare än att följa en viss mall. Det är 
improvisationen tillsammans med kunskap och befogenhet som skapar kundnöjdhet (ibid.).  
 
Holmström och Wikberg (2010) anser även att det viktigaste inte är att ge kunden någon 
kompensation även fast kunden själv tror det. Det som bäst reparerar ett servicemisslyckande 
är en genuin ursäkt (ibid.). Kundtillfredställelse efter ett servicemisslyckande skapas genom 
ärliga ursäkter, kompensation och förklaringar (Echeverri & Edvardsson, 2012). En studie av 
servicehändelser inom flyg-, hotell- och restaurangbransch visade att 40% av de fall där 
kunder upplevt missnöje grundats i personalbeteenden (ibid.). 
 

2.2.1   Service  Recovery  
 
Den omedelbara reparationsfasen startar när företaget blivit medvetet om sitt servicemisstag 
och därefter bör kunden kompenseras rättvist (Miller 2000). Service Recovery handlar om att 
få kunder att uttrycka sitt missnöje och att därefter lösa misstaget på ett effektivt sätt så att 
både kunden och företaget blir nöjda (Tax & Brown 1998). Fördelen med service recovery är 
att det är billigare att behålla sina befintliga kunder än att med hjälp av traditionell 
marknadsföring locka till sig nya kunder (Holmström & Wikberg 2010).  
 
Tax och Brown (1998) har genom sin studie kommit fram till en modell med fyra steg som 
kan användas vid service recovery. Det första steget handlar om att få kunderna att framföra 
sitt missnöje och ta bort barriärerna som hindrar dem. Andra steget innebär att kundens 
klagomål ska tas emot direkt och kunden ska förmedlas en känsla av en rättvis lösning på 
problemet. Tredje steget handlar om vikten av att dokumentera sina servicemisstag inklusive 
lösningar. Fjärde och sista steget är att förmedla och kommunicera de dokumenterade 
servicemisstagen och lösningarna till alla på företaget och med dem utveckla servicen (ibid.). 
 

2.2.2   Upplevd  rättvisa  
 
Flera studier visar att kundnöjdheten efter ett servicemisslyckande påverkas av hur kunden 
upplevt rättvisan i hanteringen av felet (Gelbrich & Roschk 2011; Maxham & Netemeyer 
2002). Studierna har delat upp rättvisa i tre typer; distributiv rättvisa, procedurrättvisa och 
interaktionsrättvisa. Med distributiv rättvisa menas den rättvisa som kunden känner med 
slutresultatet, till exempel återbetalning. Procedurrättvisan är den rättvisa kunden känner 
under beslutsprocessen, hur stora möjligheter kunden har att framföra sina åsikter under 
klagomålshanteringen. Interaktionsrättvisan avser hur rättvist kunden känner att hen blivit 
behandlad av medarbetaren som tar hand om klagomålshanteringen, till exempel känslan av 
empati och artighet (Gelbrich & Roschk 2011; Maxham & Netemeyer 2002). Enligt 
Söderlund (2012) kan det vara viktigt att tänka på att kunden behöver känna alla tre typer av 
rättvisa för att en klagomålshantering ska bli lyckad. 
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2.2.3   Personal  
 
Även om helt felfria serviceleveranser i princip är omöjliga att undvika, kan personalen ofta 
reducera de negativa effekterna som ett servicefel ger kunderna och till och med göra kunden 
nöjdare än innan servicefelet (Söderlund 2012). Dessutom kan avsaknaden av 
klagomålshantering framkalla högre grad av kundmissnöje snarare än servicefelet i sig; till 
exempel att företaget eller personalen inte ger någon förklaring till felet, inte ber om ursäkt 
eller inte ger någon kompensation. Helt enkelt att personalen agerar som om inget fel har hänt 
(ibid). 
 
I samband med servicemisslyckanden kommer personalens beteende och reaktioner att 
påverka övriga medarbetares känsla av lojalitet till företaget. Kundmissnöjets betydelse 
avgörs av hur personalen får information om problemet och hur kontaktpersonen hanterar 
ärendet (Boulding et al. 1993). Det är därför viktigt att personal i servicebranschen är flexibla 
i samspelet med kunder (Echeverri & Edvardsson 2012). Det kan vara påfrestande och 
känsligt för många människor att framföra klagomål, när de väl gör det vill de därför bemötas 
med respekt samt motta en bra förklaring till händelsen (Krishna et al. 2014). 
 
Whiteley (1994) menar att personalen reparerar ett servicemisslyckanden genom två steg, det 
första är att uppmärksamma den upprörda kunden och det andra är att reparera 
servicemisslyckandet. Många forskare beskriver dessutom att det är viktigt att personalen som 
först kommer i kontakt med kunden har rätt befogenhet för att utföra båda dessa steg. Det gör 
att personalen kan rätta till felaktigheter direkt, vilket kunden värdesätter (Johnston & Fern 
1999). De personer i företaget som handskas med kundkontakter måste känna att de har 
kompetens, motivation och befogenhet att kontinuerligt hantera klagomål som en integrerad 
del i arbetet. Detta kan åstadkommas genom att utbilda personalen kring klagomålshantering. 
(Echeverri & Edvardsson 2012). Det är till exempel svårt att motivera personal att vara 
intresserad av klagomålshantering om de känner sig låsta eller maktlösa i situationen (ibid.). 
 

2.2.4   Ekonomisk  kompensation  
 
I många fall när kompensation kommer på tal gäller det oftast en ekonomisk ersättning från 
företag till kund i form av ett tillgodokvitto, en ersatt produkt eller något extra för besväret, 
till exempel en dessert efter maten. I dessa fall är det viktigt att företaget inte håller tillbaka 
och tänker i “kortsiktiga transaktionsrelaterade kostnadsbegrepp som priset och direkta 
produktionskostnader” just eftersom en nöjd kund och dess syn på företaget tvärt emot är ett 
långsiktigt begrepp med fokus på relation (Grönroos 1998, s 119). 
 
Söderlund (1997) diskuterar olika sätt att behandla kundmissnöje. Fyra strategier som 
författaren kommit fram till är; prisreduktioner, att åtgärda felet, att anställda rättar till felet 
med en extra kompensation eller genom ökad service. Vid prisreduktion är det viktigt att ta 
hänsyn till samtliga kostnader som kunden haft, till exempel kostnader för telefonsamtal, 
transporter och ersättning för förlorad arbetstid. Om personalen som tagit emot missnöjet inte 
klarar av att lösa problemet kan problemet överlåtas till en chef, manager eller annan kollega 
som kan har större befogenheter och känner trygghet kring att ta större beslut. Strategier som 
att ge rabatt på framtida köp kan ibland betraktas som ett manipulativt sätt att få kunden att 
komma tillbaka (ibid). 
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Holmström & Wikberg (2010) nämner olika sätt på hur missnöjda kunder kan hanteras. 
Företaget ska genuint försöka förstå varför kunden blivit missnöjd och bör utgå ifrån att 
kunden har rätt, ge riklig kompensation och gärna något extra som är oväntat. De menar att 
företaget inte ska tänka på de förluster de gör på just i den aktuella transaktionen utan istället 
på vad de har att vinna i en långsiktig relation (ibid).   
 

2.3   Efter  klagomålshanteringen  
 
Återkopplingen angående service recoveryn till kunden gör företaget när kunden har fått 
servicefelet tillrättat och kompenserat. Denna återkopplingsdel i service recoveryn menar 
Miller (2000) inte alltid är nödvändig beroende på hur lyckad den första hanteringen av felet 
blev. 
 

2.3.1   Dokumentera  och  kommunicera  
 
Enligt Tax & Brown (1998) väljer kunder att klaga på det som är viktigt för dem så därför kan 
man genom klagomålen få information om var servicen brister för företaget. Att utbilda 
personal i kundhantering är ofta gynnsamt, då det kan bidra till ökad kundnöjdhet (Normann 
2011). Dessutom är den interna kommunikationen en viktig del för att kunna delegera beslut 
och införa förändringar i företaget (Erikson 2008). Normann (2011) anser att det är bra om 
personalen får lära sig interaktiva färdigheter för att klara av svåra oväntade situationer i 
servicesammanhang. Många servicemöten är svåra att förbereda sig för i förväg. Att ha 
kunskap om liknande situationer och dess lösning ökar personalens möjligheter. 
Undersökningar visar att det innebär stora svårigheter att ha ett bra förhållande mellan kund 
och frontpersonal om det inte finns ett liknande förhållande och grundvärdering mellan 
frontpersonal och företagets ledning. För att få personal motiverad och för att arbetet ska 
kännas tillfredsställande måste det finnas situationer där personalen känner att de kan lära sig 
något och utvecklas (ibid). 
 

2.4   Service  recovery  paradoxen  
 
Effektiv service recovery kan vända arga kunder till att bli lojala kunder. Det kan till och med 
skapa en högre grad av kundnöjdhet än om det hade gått rätt till från första början (Hart, 
Heskett & Sasser 1990). Echeverri och Edvardsson (2012) resonerar kring tidigare 
undersökningar som påvisat att kunder som blev tillfredsställda med hanteringen av deras 
klagomål blir mer varumärkestrogna än de kunder som aldrig upplevt något problem från 
början. Denna teori överensstämmer med service recovery paradoxen som diskuterats i 
tidigare forskning (Hart et. al 1990; Tax & Brown 1998; Zemke & Bell 1990). Det finns dock 
ett antal studier som motsäger denna företeelse och istället menar att det i kundens ögon är 
viktigare med en bra grundupplevelse än att få bra kompensation för en dålig upplevelse 
(Andreassen 2001; Boshoff 1997; McCollough 2009). Söderlund (2012) påstår att det finns en 
gräns för hur mycket kundnöjdhet som felhantering kan producera. 
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3   Metod  
 
Nedan följer en beskrivning av den metod vi valt att använda för att uppfylla studiens syfte 
och frågeställningar. Kapitlet beskriver vad som karaktäriserar kvalitativ forskning, hur 
empiri insamlats, vilka tekniker som använts, undersökningsurval, etik, samt reliabilitet och 
validitet kring studien. 
 

3.1   Kvalitativ  forskning  
 
Vi har utfört en kvalitativ undersökning genom telefonintervjuer med ett tolkningsinriktat 
perspektiv. Utgångspunkten har varit att studera personer som i misslyckade servicemöten får 
ge uttryck för egna känslor och upplevelser vid händelsen. Därefter har en modell utformats 
utifrån tidigare teorier tillsammans med studiens insamlade empiri. Modellen utgår från 
intervjupersonernas åsikter och uppfattningar i samband med servicemisslyckanden. Den 
kunskapsteoretiska ståndpunkt positivism förespråkar användningen av naturvetenskapliga 
metoder vid studier av en social verklighet. Ett alternativ till positivismen är att använda en 
hermeneutisk ståndpunkt som anser att det i en samhällsvetenskaplig studie behöver ta hänsyn 
till skillnaderna mellan naturvetenskapens studieobjekt och människor. Vår studie har därför 
en hermeneutiska utgångspunkt med ansats att öka förståelsen för hur och varför människor 
agerar som de gör vid dåliga servicemöten och hur företag bör bemöta kunden (Bryman & 
Bell 2013). 
 
Intervjuer har utförts med personer som varit med om servicemisslyckanden och där företag 
efteråt försök att reparera sina misstag. Därefter har en sammanställning utförts och 
tillsammans med tidigare teorier materialet analyserats och slutsatser dragits. Ett abduktivt 
angreppssätt har använts av vår empiriska data och slutsatsen framförs i form av en mall för 
företag att använda vid service recovery (ibid). 
 
Urvalet till denna kvalitativa intervjustudie är ett bekvämlighetsurval, då vi har sökt upp 
personer i vår närhet som varit med om servicemisslyckande i tjänstesammanhang. Vi har valt 
att angripa ämnet ur ett kundperspektiv eftersom att vi anser att det på ett bra sätt kan hjälpa 
oss besvara studiens syfte och frågeställningar. Kvantitativ forskning tenderar att fokusera på 
siffror och data, medan den kvalitativa forskningen istället lägger fokus på ord, vad de 
studerade personerna berättar och vilka slutsatser som forskarna kan dra utifrån det. Fokus i 
en kvalitativ studie ligger på att skapa insikt i den sociala verkligheten, vilket korrelerar med 
studiens syfte. Kvalitativ forskning innebär att allmänna slutsatser skapas utifrån de enskilda 
fall som undersöks, och att det är respondenternas uppfattning och perspektiv som är 
betydelsefull och inte forskarens egna intresse (ibid). 
 
Undersökningen är en flerfallsstudie. Den baseras på ett antal semi-strukturerade 
personintervjuer där critical incident-tekniken tillämpats. De intervjuade personerna ombads 
att beskriva ett specifikt tillfälle då de blivit missnöjda med en upplevelse, framfört klagomål 
och erhållit någon form av ersättning från företaget (ibid). 
 
Vid inledningen av arbetet med en teoretisk forskningsöversikt användes sökmotor Summon 
via Högskolan i Borås hemsida för att finna vetenskapliga publikationer och artiklar inom 
deras databaser. Sökord som service recovery, klagomålshantering och customer relationship 
management användes för att samla in information till refererad teori. Reservation görs för att 
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denna data inte är explicit framtagen för denna studie, utan undersökningen håller sig kritisk 
till att informationen kan vara framtagen för andra kontexter. Intervjumaterialet till denna 
undersökning refereras till som empiri, och material som samlats in ifrån tidigare forskning 
refereras till som teori (ibid). 
 

3.2   Insamling  av  emipri  
 

3.2.1   Kvalitativa  intervjuer  
 
Innan intervjuerna genomfördes utformades en pilotstudie där våra intervjufrågor testades på 
ett antal utomstående personer för att undersöka om frågorna var relevanta i samtalskontext, 
att respondenterna förstod alla frågor och att dialogen kändes bra. Bryman och Bell (2013) 
rekommenderar detta förfarande och vi upplevde att pilotstudien möjliggjorde förbättringar av 
vårt intervjuunderlag och frågor. 
 

3.2.2   Critical  incident-tekniken  
 
Critical incident-tekniken brukar vanligtvis användas vid genomförandet av strukturerade 
intervjuer, där forskaren ber respondenten att redogöra för hur kritiska ögonblick påverkat 
individen i olika situationer (Bryman & Bell 2013). Tekniken fungerade också bra i vår 
undersökning av en semi-strukturerad flerfallsstudie. Reliabilitet och validitet i kritiska 
incident-intervjuer kan stärkas genom att avgränsa undersökningen till incidenter som skett 
under det senaste året, vilket var något vi eftersträvade i vår forskning men inte lyckades 
uppfylla (Urch et al. 2003). 
 

3.2.3   Urval  
 
För att komma i kontakt med personer att intervjua genomfördes initialt ett så kallat 
bekvämlighetsurval då människor i vår direkta närhet kontaktades, både via sociala medier 
och via vardagliga interaktioner (Bryman & Bell 2013). Personer söktes som upplevt 
servicemisslyckanden, framfört klagomål och därefter mottagit någon form av kompensation 
från företaget i fråga. På grund av vår urvalsmetod kom vi i kontakt med fjorton personer som 
alla var bosatta i Sverige och som hade varit med om servicemisslyckanden inom branscherna 
hotell, restaurang och resa. Sex av respondenterna var studenter, två respondenter var 
pensionerade och resternade sex var heltidsarbetande med varierande yrken. När antalet 
personer var tillfredsställt utfördes telefonintervjuer med alla respondenter. Intervjuerna hade 
ett antal teman som utgångspunkt som alla berördes, men samtalet hölls flexibelt och 
följdfrågor användes.  
 
Flerfallsstudier brukar ofta jämföras, och därför krävs det att intervjuerna inte blir allt för 
flytande utan att de försöker bibehålla ett visst mått av struktur (ibid.). Efter varje intervju 
transkriberades diskursen från muntlig till skriftlig, eftersom detta är ett pålitligt sätt att 
överföra empirisk intervju-data (Guba & Lincoln 1994). En av de största fördelarna med 
kvalitativ metod är som i detta fall närheten till deltagarna, den personliga kopplingen till de 
utvalda respondenterna tillåter oss att genomföra djupgående intervjuer utan risk för bortfall 
(Bryman & Bell 2013).  
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3.2.4   Etik  
 
Vi har under arbetet med uppsatsen valt att hålla alla respondenter anonyma för att deras 
identiteter skall förbli dolda. Vi har också i inledningen av varje intervju klargjort för 
respondenterna vad syftet med studien är, samt förtydligat deras rättigheter vid deltagandet. 
Vi har refererat enligt Högskolan i Borås guide, och därmed följt lagarna kring copyrights 
(Bryman & Bell 2013). 
 

3.2.5   Validitet  och  reliabilitet  
 
Vissa forskare anser att validitet och reliabilitet är begrepp som kan vara svåra att anpassa till 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013), till exempel Guba och Lincoln (1985) som menar 
att kvalitativ data inte kan bli helt pålitlig och därför istället hänvisar till begreppet 
trovärdighet när det berör att mäta kvalitativa undersökningar. Även Le Comptes och Goetzs 
(1982) motsätter sig detta och väljer att dela upp begreppen till intern och extern validitet och 
reliabilitet. Det finns dock forskare som motsäger sig detta och menar på att det ändå finns ett 
visst intresse att använda dessa begrepp även i kvalitativ forskning, vilket fått oss att använda 
orden även i denna studie.  
 
Validitet innebär om det insamlade materialet visar verkligheten och om det går att mäta 
exakt (Bryman & Bell 2013). På grund av studiens bekvämlighetsurval är det svårt att 
generalisera resultaten till en normalpopulation. Respondenterna var relativt homogena när 
det gäller ålder, då 9 utav 14 respondenter var i segmentet 20-30 år. Däremot var de mer 
heterogena i frågan om bostadsort och yrkesgrupp. 
 
Reliabilitet berör möjligheten för andra att kopiera denna undersökning. På grund av att de 
intervjuer vi genomfört är semistrukturerade kan det vara svårt att replikera varje 
telefonintervju, dock anser vi att graden av personbeskrivningar kring respondenterna, samt 
det utvecklade intervjuschemat, höjer undersökningens reliabilitet. 
 

3.3   Kritik  kring  vald  metod  
 
Telefonintervjuer användes istället för personliga möten, främst på grund av begränsade 
resurser men också för att det minskar risken för att intervjuaren påverkar respondentens svar 
med fysiska aspekter som utseende, kroppsspråk och miljö (Bryman & Bell 2013). 
Intervjuerna hölls med objektiv inställning med tanke på betoning och uttal för att inte 
påverka resultatet. Detta tillvägagångssätt medförde dock att observationen av 
respondenternas kroppsspråk försvann. Möjligheten fanns till att en del av intervjuerna kunnat 
utföras via personligt möte men valdes bort för att undersökningen skulle bli utförd på ett 
enhetligt sätt och under samma förutsättningar. Respondenternas svar blev genom detta val 
inte heller påverkade av yttre faktorer. 
 
Uppmärksammad kritik mot kvalitativ forskning är att resultaten ofta innehåller en för stor del 
av vad forskarna själv anser som viktigt (Bryman & Bell 2013). Författarna menar även att 
det kan uppstå svårigheter för kvalitativa forskare när det kommer till att replikera de 
intervjuades svar, på grund av att kvalitativa intervjuer oftast är mer ostrukturerade. En 
kvalitativ studies validitet är beroende av att forskaren inte tillåter sina egna värderingar och 
egenskaper påverka undersökningen (ibid). Vi har under arbetet med denna studie försökt 
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begränsa våra egna åsikter vid intervjuerna samt tagit hänsyn till respondentens individuella 
referensramar. Vi förbehåller oss också kring att respondenternas tidigare erfarenheter 
sannolikt kan ha influerat deras sätt att tänka. 
 

4   Empiri  
 
Fjorton intervjuer genomfördes över telefon. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av 
de tillfällen då våra respondenter upplevt service recovery i samband med ett 
servicemisslyckande 
 

4.1   Sammanställning  av  telefonintervjuer  
 
Respondent 1: Kvinna, 25 år. 
Kvinnan bodde en natt på hotell och blev missnöjd med servicen, främst på grund av dålig 
information från företaget. Hotellet var bokat i förväg och i samband med bokningen gavs 
ingen information om att hotellet var under renovering, vilket drabbade deras sömn under 
natten. Utöver detta upptäckte de vid inckeckningen att personalen bara hade bäddat för en 
person fast det var bokat för två personer. På morgonen upptäcktes att hotellfrukosten flyttats 
utan att kunden erhållit någon information om detta. När respondenten framförde klagomål 
upplevde hon bemötandet i receptionen som kallt och ointresserat. Receptionisten ansåg inte 
att de hade gjort något fel och menade att kvinnan borde ha överseende med renoveringen 
som pågick. Eftersom direktmottagandet varit så dåligt valde respondenten att skicka ett mail 
till företaget när hon kommit hem, där hon berättade om den dåliga upplevelsen. Mailet blev 
besvarat med en ursäkt från företaget där de beklagade kvinnans upplevelse och erbjöd henne 
kompensation i form av en ny hotellnatt på valfritt hotell inom kedjan, vilket hon blev nöjd 
med. 
 
Kvinnan ansåg att det var lätt att klaga. Hon gick in på företagets hemsida för att hitta 
företagets mailadress. Då den fanns lättillgängligt skickade hon ett mail som snabbt blev 
besvarat. Respondenten upplever inte att hennes syn på företaget har försämrats, men hon 
skulle inte besöka just det hotellet i kedjan igen. Kvinnan säger att hon väljer att uttrycka sitt 
missnöje beroende på tidigare erfarenheter av servicemöten och samt beroende av prisklass. 
Respondenten anser att det är lättare att klaga om det finns en person eller lättillgänliga 
skriftliga instruktioner. Om man blir runtskickad för mycket till olika personer på företaget, 
drar hon sig för att framföra sitt missnöje och “pallar” då inte alltid klaga. Kvinnan säger 
också att hon ofta diskuterar negativa upplevelser med vänner och familj.  
 
Respondent 2: Kvinna, 27 år. 
Kvinnan hade bokat ett hotell i Kina genom en svensk hemsida. På hemsidan visade bilderna 
en stor pool och ett fint spa-område, men väl på plats visade det sig att enbart männen fick 
tillgång till dessa områden. Respondenten blev upprörd och kände sig lurad och valde att 
framföra klagomål till receptionisten. Hon upplevde att receptionisten bemötte henne mycket 
vänligt och hjälpsamt, men berättade att det helt enkelt var så det fungerade i landets kultur. 
Eftersom kvinnan bokat genom en svensk hemsida hade inte hotellet någon möjlighet att 
kompensera finansiellt, men de erbjöd sig att uppgradera respondenten och hennes sällskap 
ifrån deras vanliga hotellrum till sviter, med gratis kemtvätt varje dag. 
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Kvinnan var nöjd med kompensationen och hennes syn på företaget har inte ändrats sedan 
händelsen. Hon uttrycker att hon fått större förståelse för den kinesiska kulturen, och att de nu 
i efterhand bara skrattar åt händelsen. Hon tyckte inte att det var svårt att klaga eftersom 
receptionisten var förstående och hjälpsam. Respondenten berättar att hon brukar säga till vid 
missnöje när det är uppenbart fel, och när upplevelsen inte möter förväntningarna. Hon menar 
att det är lättare att klaga när det finns en person nära till hands och att det är en fördel att 
kunna framföra klagomål på sitt hemspråk. Däremot säger kvinnan också att det vissa gånger 
är lättare att skicka in klagomål skriftligt, men att nackdelen då är att problemet inte åtgärdas 
direkt. De gånger respondenten väljer att inte alls framföra klagomål rör det oftast sig om att 
hon tror att personalen kommer bemöta henne negativt. Kvinnan valde att berätta om 
servicemisslyckandet för sina vänner, men mer som en rolig kulturkrock än en dålig 
upplevelse. 
 
Respondent 3: Man, 50 år. 
Mannen bokade en spontanresa till Rhodos för sig och sitt sällskap, med boende på ett fint 
och nybyggt hotell. Väl på plats blev de incheckade i en andelslägenhet. Det var sent på 
dygnet så de reflekterade inte över situationen, utan väntade tills på morgonen därpå då de 
kontaktade en reseledare och ifrågasatte inkvarteringen. Reseledaren berättade då att hotellet 
de skulle bott på blivit överbokat. Respondenten accepterade inte detta och krävde 
kompensation i form av ett liknande boende. Det fanns inga andra hotell lediga, så de fick 
information om de skulle kompenseras finansiellt. Reseledaren saknade befogenhet och fick 
vara mellanhand mellan kund och manager. Det blev en förhandling om hur stor 
kompensation skulle bli. Det hela slutade med att mannen fick en ekonomisk kompensation, 
som han och hans sällskap var nöjda med.  
 
Respondenten uttrycker att hans syn på företaget ändå har förändrats och de väljer i 
fortsättningen att undvika företaget i största möjliga mån. I efterhand berättade han om 
upplevelsen för flera av sina vänner. Respondenten med sällskap upplevde inte att det var 
svårt att klaga i detta fall, eftersom att reseledaren fanns tillgänglig på plats och skötte ärendet 
med förhandling. Han anser att det är viktigt att framföra klagomål när det är något som inte 
stammer, men respondenten väljer ibland att inte framför klagomål på grund av att han inte 
vågar eller vill vara till besvär för någon.  
 
Respondent 4: Kvinna, 69 år. 
Kvinnan hade bjudit med hela sin släkt till utlandet för att fira sin födelsedag. Hon hade bokat 
totalt tre lägenheter, men när de anlände till platsen så blev de istället incheckade på hotellrum 
med anledning av att lägenheterna blivit dubbelbokade. Detta gjorde respondenten upprörd 
eftersom hon betalat mycket för att få just de lägenheter hon bokat. Kvinnan framförde 
klagomål till reseledare och krävde att bli placerad på ett annat boende med samma standard 
som lägenheterna hon ursprungligen hade bokat. Det dröjde ett dygn, men sedan blev de 
flyttade. Detta var dock inte veckans enda servicemisslyckande. I slutet av veckan hade 
respondenten bokat transfer från hotellet till flygplatsen, men sällskapet blev bortglömt så 
bussen kom inte och hämtade upp dem. När kvinnan kom hem var hon mycket besviken och 
valde att skicka ett mail till företaget. Företaget besvarade mailet och kompenserade med en 
ny resa för respondenten och hennes man, vilket hon blev nöjd med. Kvinnan säger dock att 
hon framöver inte kommer att resa med samma företag igen. 
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Respondenten hade önskat att de fått veta i förväg att hotellet hade blivit dubbelbokat, istället 
för att det skulle komma som en chock. Kvinnan säger alltid till vid servicemisslyckanden och 
tycker att fler människor borde göra detsamma. Hon har både skrivit en negativ recension på 
nätet om företaget samt berättat för sina vänner om upplevelsen, som hon ansåg blev förstörd. 
 
Respondent 5: Man, 25 år.  
Mannen skyndade sig till gaten under ett flygplansbyte men insåg att planet inte var där. Han 
gick stressad fram till servicedisken och pratade med en flygvärdinna som berättade att planet 
var försenat på grund av oväder, men att det beräknades lyfta fyra timmar senare. 
Flygvärdinnan var förstående och när respondenten också erbjöds en matkupong som gick att 
nyttja på flygplatsens restauranger blev han nöjd med information och kompensation. Han 
berättade att flygvärdinnan var trevlig och att det var bra att han direkt fick en förklaring till 
varför flyget var försenat och vad han kunde få som kompensation. 
 
Mannen upplever att hans syn på flygbolaget förbättrades efter händelsen. Eftersom det inte 
var ett fel företaget kunde påverka och att han trots detta erbjöds en matkupong, även om det 
var av ringa värde kändes det betydelsefullt i stunden. Respondenten berättar att han generellt 
inte klagar på saker eftersom han är för feg och inte tycker att det är värt besväret. Mannen 
anser att service är det enda som är värt att klaga på och uttrycker att “Om man ska klaga på 
något ska det vara att företaget inte erbjuder ersättning direkt”, men han säger också att han 
förstår varför en del människor klagar mer frekvent och menar på att det är bra att säga till 
företaget när någonting känns fel. 
 
Respondenten har berättat för några vänner om den positiva händelsen efteråt. Han har dock 
inte rest med samma flygbolag igen, detta med anledning av att han vanligtvis väljer 
resebolag utefter pris och att detta bolag oftast är lite dyrare. Det negativa kring upplevelsen 
var att mannen hade velat uppmärksammas om problemet tidigare, till exempel genom mail 
eller sms där företaget meddelar att planet var försenat, så han hade kunnat ta det lugnt istället 
för att stressa. Respondenten säger att det är lättare att klaga till ett företag som inte försöker 
dölja sina svagheter, och att han gärna besvarar enkäter. Mannen anser att det är svårare att 
klaga direkt till servicepersonal eftersom att han är rädd att de kommer bemöta honom 
otrevligt. 
 
Respondent 6: Kvinna, 22 år.  
Kvinnan besökte tillsammans med arbetskollegor en restaurang i medelprisklass. De upplevde 
alla att servicen på restaurangen var dålig överlag; personalen var otrevlig, de fick vänta länge 
med att beställa och när maten väl kom så var en maträtt felaktig. Hon framförde klagomål till 
servitören som inte bad om ursäkt men kompenserade direkt genom att erbjuda antingen en ny 
maträtt eller en gratis efterrätt. Respondenten kände sig väl bemött och hon blev nöjd med den 
snabba kompensationen, särskilt eftersom det gavs alternativa lösningar. Kvinnan säger dock 
att hon efter händelsen fått en försämrad bild av företaget, och kommer troligen inte besöka 
restaurangen igen. 
 
Respondenten menar att hon nog hade blivit mer besviken om det varit en dyrare restaurang 
som gjort henne missnöjd eftersom hon då troligen haft högre förväntningar. Kvinnan arbetar 
själv som servitris på en restaurang och säger att det är på grund av det som hon inte tycker att 
det är så jobbigt att klaga, eftersom hon själv uppskattar när hennes kunder framför sina 
synpunkter och att hon vet att många tjänsteföretag gärna vill kompensera en missnöjd kund. 
Respondenten uttrycker också att det ligger i hennes personlighet att klaga eftersom hon är 
oblyg och står upp för vad hon tycker. 
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“Upplevelsen var dålig och bemötandet oprofessionellt så även fast jag nöjde mig med 
kompensationen där och då så kommer min syn på företaget nog aldrig bli jättebra”. Kvinnan 
säger att hon inte skrivit någon recension men att hon skulle kunna tänka sig att göra det om 
det var mer lättillgängligt, till exempel om företaget hade kontaktat henne på något sätt och 
frågat om händelsen.   
 
Respondent 7: Man, 48 år.  
Mannen besökte tillsammans med ett sällskap på tio personer en restaurang i högprisklass. 
Han säger att maten var god men att upplevelsen förstördes av ett annat sällskap som hade 
med sig små barn som sprang omkring och förde oväsen under hela middagen. Respondenten 
hade förståelse för familjen och förstår att situationen är svår att påverka, men känner att 
personalen på restaurangen borde agerat för de andra besökarnas skull. Vid ett flertal tillfällen 
under kvällen hade mannen med sällskap bett servitören att be det andra sällskapet att dämpa 
sig lite, men ingenting hände. Han säger att det handlar om förväntningar och tror inte att han 
skulle framfört något klagomål om det hade varit en billigare restaurang. 
 
När middagen var över och de skulle betala berättade han återigen för servitören att 
upplevelsen hade varit dålig och att de ville ha kompensation för det. Respondenten säger att 
servitören inte verkade ha befogenhet att kompensera dem då han var tvungen att gå och 
rådgöra med hovmästaren. Servitören återvände och erbjöd honom tio procents rabatt på hela 
notan men det accepterade han inte. Mannen ansåg att det var en undermålig ersättning och 
blev därför hänvisad till hovmästaren som i sin tur ökade rabatten till trettio procent. 
Respondenten var inte riktigt nöjd, men accepterade eftersom han inte orkade argumentera 
mer. 
 
Mannens upplevelse är att han inte blev bra bemött av personalen men i intervjun vet han inte 
heller vad som hade varit en rimlig kompensation. Respondenten säger att han “hellre fått en 
bra upplevelse direkt än en bra kompensation efteråt” eftersom mannen inte tycker att det är 
roligt att klaga utan gör det endast när något har varit riktigt dåligt. Han har besökt 
restaurangen igen, eftersom maten som serveras är god och att händelsen med barnen 
sannolikt var en engångsföreteelse. Respondenten har dock inte lika höga tankar om 
restaurangen som före händelsen med anledning av att han upplevt att servicen varit dålig. 
Mannen berättar att han inte skrivit någon recension om restaurangen men att han nog har 
berättat för en del vänner och familj. Han skriver gärna recensioner om serviceföretag när det 
är lättillgängligt, till exempel brukar han besvara utvärderingsmail från hotell han besökt. 
 
Respondent 8: Kvinna, 23 år. 
Kvinnan och hennes partner checkade in på kvällen på ett dyrt och välkänt spa-hotell. På 
natten upptäckte de att det fanns silverfiskar i sängen. Då hon är väldigt rädd för ohyra och 
insekter kunde hon inte sova under natten. På morgonen framförde respondenten klagomål till 
receptionisten, då kvinnan antog att företaget ville veta om att det fanns ohyra på rummet och 
att hon ville bli kompenserad. 
 
Receptionisten visade inte någon medkänsla och bad inte om ursäkt vilket respondenten 
upplevde som ett dåligt bemötande. Vid första personalkontakten fick de ingen ersättning men 
när kvinnan verkligen återigen framförde sitt klagomål och uttryckte sitt missnöje fick hon en 
standardiserad kompensation i form av ett presentkort på hotellets souvenirbutik. Det var 
ingen stor summa och var endast giltigt för dagen. Resondenten berättar att hon upplevde 
personalens bemötande negativt, det upplevdes inte genuint utan mer som att personalen 
agerade utifrån en förbestämd manual. 
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Kvinnan upplevde att de blev dåligt bemötta och fick dålig kompensation och menar att 
hennes intryck av företaget har försämrats rejält. Respondenten anger att något som hade 
kunnat väga upp och rädda hennes syn på företaget hade varit en ordentlig ursäkt från 
personalen där de visat empati för hennes upplevelse då det var rätt traumatiskt händelse med 
tanke på hennes fobi för småkryp. Kvinnan uttrycker att “utöver ursäkten hade en rimlig 
kompensation kunnat vara en ny hotellnatt eller i alla fall mer än hälften av pengarna 
tillbaka”. 
 
Efter incidenten upplever respondenten företaget som ”sunkigt och ofräscht” samt att de har 
ett dåligt kundbemötande och hon kommer därför inte att återkomma. Kvinnan säger att hon 
ofta klagar vid missnöjdhet kring produkter men inte så ofta när det kommer till tjänster. Vid 
servicemisslyckanden känns det som att det är svårare att klaga eftersom bra respektive dålig 
service kan påverkas av eget tycke och smak. När respondenten klagar på produkter föredrar 
hon att skicka mail eller liknande medan hon vid klagomål på tjänster föredrar att prata direkt 
med en person som finns på plats. 
 
Respondent 9: Kvinna, 25 år.  
Kvinnan kom med ett försenat flyg, som gjorde så att hon missade sitt anslutande flyg. 
Flygbolaget kompenserade genom att låta respondenten bo på hotell där transfer, 
matkuponger och rum var ordnat och klart vid landning med det försenade flyget. Under tiden 
de flög hade hon inte fått någon information om hur det skulle bli med det anslutande flyget, 
utan bara fått veta att de skulle få mer information först när de landat. Kvinnan kände att hon 
fick en uppriktig ursäkt från företaget och att personalen hela tiden höll sig lugna, vilket hon 
blev trygg av. Respondenten var trots förseningen nöjd med lösningen och skulle gärna 
åka/resa med flygbolaget igen. Hon har inte skrivit någon recension på internet, men brukar 
rekommendera flygbolaget till vänner och familj. 
 
Generellt säger kvinnan att hon gärna vill ha materiell kompensation när något i en tjänst går 
fel. Respondenten brukar höra av sig till företag när hon känner att något har gått fel men först 
efter att tjänsten är slut och hon väl är hemma. Kvinnan menar att hon vill höra av sig till rätt 
person på företaget vid klagomål och då tycker hon att det är lättare att kontrollera det hemma 
och höra av sig till företagets kundtjänst istället för att kontakta servicepersonalen på plats. 
Hon tycker att företag gärna får vara öppna med att de vill ha synpunkter från sina kunder och 
önskar ett smidigt system för att lämna synpunkter. De gånger respondenten väljer att inte 
klaga vid servicemisslyckanden är när tiden inte finns till eller när hon känner att den 
eventuella ersättningen inte är värd besväret. 
 
Respondent 10: Kvinna, 72 år.  
Kvinnan var på en restaurang i Marocko och beställde en flaska vin. När hon smakade på 
vinet märke hon att det smakade jäst och ville därför inte dricka det. Respondenten valde att 
framföra klagomål till servitören som inte bemötte henne särskilt bra. Servitören förnekade att 
det var något fel på vinet och försökte få henne att nöja sig med vinet hon fått, men kvinnan 
nöjde sig inte så restaurangens hovmästare tillkallades. Hovmästaren i sin tur bemötte också 
respondentens synpunkter motvilligt och ville övertyga henne om att vinet skulle smaka så. 
Kvinnan insisterade dock och till slut fick hon in en ny flaska vin som smakade bra. 
 
Respondenten berättar att det var jobbigt att klaga eftersom att hon blev så dåligt bemött, men 
att hon var nöjd med kompensationen. Maten var god, så kvinnan skulle kunna tänka sig att 
besöka restaurangen igen och har rekommenderat den till sina vänner. Respondenten säger att 
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hon inte fick någon riktig ursäkt men att hon inte heller kände att det behövdes, men det hade 
känts bättre om kvinnans servitör bytt ut vinflaskan direkt utan att ifrågasätta hennes åsikt. 
“Rätt ska vara rätt”, är vad respondenten känner när hon framför klagomål, hon vill helt enkelt 
bara få det hon betalar för. De tillfällen då kvinnan väljer att inte klaga trots missnöje brukar 
vanligtvis bero på att hon inte orkar, det är inte alltid så lättillgängligt som i 
tjänstesammanhang. Det är enligt henne lättast att klaga när personalen är trevlig, mottaglig 
och skapar en relation. 
 
Respondent 11: Man, 23 år. 
Mannen åt på restaurang och upptäckte en sten eller likande i sin mat och kände att han inte 
ville fortsätta äta av den. Han sa till servitrisen direkt, eftersom att hon var i närheten. 
Respontenten tyckte att han fick ett bra bemötande från servitrisen som skyllde lite på köket 
men som direkt förstod att han inte ville fortsätta äta av just den tallriken. Servitrisen tog 
tillbaka tallriken och informerade att han direkt skulle komma med en ny. Utöver att 
servitrisen rättade till felet fick mannen ingenting ytterligare kompensation. 
 
Respondenten var nöjd med bemötandet och ursäkten från servitrisen som verkade vara 
förstående och tillmötesgående men han tyckte att det var jobbigt att behöva vänta på ny mat 
och hade gärna sett att han hade fått något mer i kompensation på grund av väntetiden och 
eftersom sällskapet hann börja äta. Mannen tyckte att det kändes lite besvärligt och känsligt 
att säga till servitrisen att han var missnöjd över maten men samtidigt lätt för att servitrisen 
fanns tillgänglig i närheten. 
 
Mannen har inte skrivit någon recension men har berättat om händelsen för sina närmsta 
vänner. Respondenten hade inte några höga förväntningar om restaurangen innan händelsen 
och har därför inte blivit så påverkad. Han skulle kunna tänka sig att äta där igen eftersom han 
blev nöjd med hur de hanterade problemet. 
 
Respondenten tycker generellt att det kan vara svårt att klaga på en service eller tjänst 
eftersom han inte alltid vet om det faktiskt är fel i servicen eller om det är så som det är tänkt 
att det ska vara. Mannen anser även att om han inte vet vad han kommer få ut av klagomålet 
med tanke på kompensation, kan det hindra honom från att klaga för att han känner att det inte 
kommer att vara värt besväret. 
 
Respondent 12: Kvinna, 53 år. 
Kvinnan var på restaurangbesök och hade höga förhoppningar efter att ha hört mycket gott 
om restaurangen. Hon serverades kall mat vilket hon berättade för servitören när hon fick 
frågan om hur maten smakade. Respondenten berättar att hon inte tyckte att hon fick någon 
ursäkt från servitören utan mer en bortförklaring att maten var kall för att de hade problem 
med någon hiss. Kvinnan berättar att det kändes “lite nonchalant att servitören kom med 
förklaring istället för en ursäkt för det är inte mitt bekymmer att de har problem med en hiss.” 
 
De andra i sällskapet var inte lika intresserad av att säga till om den kalla maten vilket 
respondenten tyckte gjorde det svårare att själv klaga eftersom hon inte vill framstå som 
besvärlig för sällskapet och servitören. Det som gjorde att kvinnan ändå framförde sitt 
klagomål var att servitören faktiskt kom fram och frågade hur maten smakade och att hon 
redan ifrån början känt att de fått bra kontakt. 
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Som kompensation fick alla i sällskapet varsin gratis espresso vilket kvinnan inte var nöjd 
med eftersom hon inte gärna dricker espresso. Respondenten hade hellre velat välja 
kompensation till exempel valfri kaffe istället. Kvinnan hade också gärna sett att de hade fått 
en reducering av priset. 
 
Händelsen och det dåliga bemötandet från servitören har fått henne att bojkotta restaurangen, 
och att råda vänner och familj att inte gå dit. Respondenten försökte skriva en recension om 
restaurangen på internet, men efter att det visat sig att hon först var tvungen att skapa ett 
konto för att kunna logga in på hemsidan och få recensionen publicerat blev det inte av. 
Kvinnan hade gärna velat kunna skriva en recension enkelt och anonymt. 
 
Respondent 13: Man, 20 år. 
Respondenten var ute och tågluffade och var på väg hem efter tre veckors resande. Under 
tågresan hördes något ur tågets högtalare men mannen hade svårt att uppfatta vad, eftersom 
det var på ett språk han var ovan vid. Han försökte fråga de som satt närmast om vad som 
sagts, men ingen annan verkade heller riktigt ha uppfattat informationen. Efter ett tag insåg 
respondenten att han skulle byta tåg och fick mycket snabbt samla ihop sina saker för att 
hoppa på tåget som stod på andra sidan perrongen. När det andra tåget hade åkt insåg mannen 
att han hade glömt en av sina väskor på det första tåget och tog då snabbt kontakt med 
tågvärden som fanns på plats på tåget. 
 
Han blev trevligt bemött av tågvärden som förstod mannens dilemma. Tyvärr lämnade 
tågvärden endast ett telefonnummer för vidare hjälp. Respondenten ringde numret flera 
gånger utan att få svar men fick till slut kontakt. Dock fick ingen hjälp utan endast ett nytt 
telefonnummer. Det nya numret ledde slutligen till en person som kunde meddela att mannen 
fick fylla i en blankett via företagets hemsida. Efter några veckor fick han väskan hemskickad 
mot en kostnad vilket kändes bra. Respondenten tycker att bemötandet från alla involverade 
var bra men menar att han gärna sluppit att runtskickas till ett flertal personer. Det hade varit 
lättare om han fått aktuell information från tågvärden direkt. Mannen hade gärna sett att all 
personal på företaget hade kunskapen att informera om hur och vart kunder kan vända sig vid 
förlorade ägodelar. Respondenten hade egentligen inga stora förväntningar på att få tillbaka 
sin väska så han blev positivt överraskad att tågbolaget faktiskt lyckades lösa hans problem. 
“Förvånansvärt lätt att få tillbaka väskan till slut, men lite omständligt på vägen, innan jag 
fick rätt informationen om var och hur jag skulle vända mig”, uttrycker mannen. 
 
Respondenten har berättat om händelsen för familj och vänner men har inte skrivit någon 
recension om företaget via internet. Det är inte heller något han brukar göra eftersom han 
tycker att det blir för personligt att recensera under eget namn. Vid andra servicemöten, som 
till exempel ett restaurangbesök, tycker mannen att det kan vara svårt att klaga eftersom han 
då lämnar klagomål direkt och det känns svårare att klaga då det blir personligt. Till skillnad 
från att klaga på en produkt där klagomålet riktas mer till hela företaget och på maskinen som 
tillverkat produkten. 
 
Respondent 14: Kvinna, 25 år. 
Kvinnan med sällskap var och reste runt i Thailand och hade bokat ett hotellrum via internet. 
När hon kom fram till hotellet visade det sig att alla rummen var uthyrda och att bokningen 
som de utfört inte fanns registrerad i hotellets datorsystem. Först blev respondenten lite orolig 
eftersom hon inte var i Sverige och hon tänkte att det kanske skulle bli svårt att finna ett nytt 
bra boende. Receptionisten var snabb och trevlig och började direkt leta efter ett nytt rum åt 
dem på ett annat hotell. Hon hittade ett ledigt rum och anordnade transport dit. Det nya 
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hotellet visade sig vara finare än det första vilket gjorde att respondenten blev positivt 
överraskad. Receptionisten gav en kort förklaring till varför det hade blivit fel med 
bokningen. Respondenten fick även en ursäkt och upplevde att personalen var uppriktigt 
ledsen över att det hade blivit fel. 
 
Kvinnan fick ingen extra kompensation utöver det uppgraderade hotellet men det var inte 
heller något hon saknade eller förväntade sig. När respondenten kom fram med sitt sällskap 
till det nya hotellet skrev de direkt en positiv recension om det första hotellet på internet och 
gav dem höga betyg. Hon rekommenderar gärna hotellet för vänner och skulle kunna tänka 
sig att boka det igen.  
 

5   Analys  
 
Nedan följer en analys som jämför och väver samman respondenternas redogörelser med 
insamlad teoretisk forskning. Vi behåller fokus på att framföra klagomål, samt hur företag 
kan arbeta för att reparera ett servicemisslyckande. 
 

5.1   Avlägsna  klagomålsbarriärer  
 
Echeverri och Edvardsson (2012) anser att servicepersonalens kommunikation med kunderna 
i stor utsträckning påverkar om kunden kommer att framföra sina tankar och åsikter eller inte. 
Tolv av fjorton intervjupersoner uttrycker att det är lättare att framföra klagomål till 
servicepersonal som försökt etablera en relation, genom att vara öppna och tillmötesgående 
under upplevelsen. En del respondenter berättar att de tycker att det har varit lätt att klaga för 
att det var tydligt vem de kunde vända sig till för att lämna klagomål. Till exempel på hotell 
där det dygnet runt funnits en bemannad reception. Respondent 11 menar att det är med större 
sannolikhet att han klagar när personal är närvarande både fysiskt och mentalt. Han uttrycker 
att det känns bättre och lättare att framföra sina synpunkter till exempel om personalen ställer 
frågan “har allting varit till belåtenhet?” istället för att han själv skall behöva söka kontakt och 
konfrontera personalen. 
 
Söderlund (2012) menar att företaget internt kan skapa system för att få personalen att 
aktivt samla in kunders synpunkter genom att fråga kunderna om deras upplevelse för att 
samla in feedback till företaget. Som respondent 5 säger, att det är lättare att klaga på ett 
företag som inte försöker dölja sina svagheter utan gärna tar emot synpunkter från kunder på 
hur de kan förbättras. Våra respondenter har uttryckt att de uppskattar när företag har 
förslagslådor eller liknande, både analogt och digitalt, för att tydligt visa att de gärna tar emot 
synpunkter från sina kunder. Flertalet respondenter anser att de ofta väljer att inte framföra 
sina klagomål trots missnöje på gund av att de inte vet vart eller till vem de bör vända sig, 
eller är oroliga över vilket bemötande de kommer att få.   
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Många respondenter berättar att de ibland har svårt att klaga vid fel om de känner att de 
kommer att bli dåligt bemötta av personalen. Echeverri och Edvardsson (2012) menar att det 
är viktigt att personalen uppträder på ett sätt så att kunden känner trygghet att framföra sina 
synpunkter. Uppträder personalen kallt och ointresserat finns det risk för att det blir som i fall 
med respondent 1, där hon valde att inte framföra sina klagomål direkt till personalen på plats 
utan väntade tills hon kom hem och skrev då ett mail till företagets kundtjänst. Då hade 
företaget ingen chans att reparera felet direkt och respondenten hann berätta om den dåliga 
upplevelsen för sina vänner. 
 
Respondent 6 säger att hon tycker att det var lätt att klaga på sin upplevelse på restaurangen 
eftersom hon själv är servitris och vet hur upplevelsen ska vara. Till skillnad från andra 
respondenter som säger att de ibland har svårt att klaga på en tjänst eftersom de inte vet hur 
upplevelsen ska vara och blir osäkra på om något faktiskt har gått fel när de blir missnöjda. 
Dessutom uttrycker en del respondenter att det inte alltid känns värt besväret att klaga direkt 
till servicepersonalen, på grund av att det är svårt att veta om klagomålet kommer vidare till 
företagets ledning och i sin tur bidrar till förändring. 
 
I alla våra intervjuer framgår det att respondenterna är kluvna i frågan om det är lättare att 
klaga på en tjänst eller en produkt. Respondent 8 och respondent 3 uttrycker att det är lättare 
att klaga på en produkt. Det är uppenbart om det är fel på en produkt, till exempel om ett par 
byxor är hela eller trasiga.  De slipper då argumentera för sin sak med personalen. 
Respondenterna säger också att de vid bytesfrågor och reklamationsfrågor alltid vet vad de 
vill få för kompensation till skillnad ifrån när de framför klagomål på tjänster. Respondent 13 
väljer ofta att inte klaga på upplevelser just på grund av att han inte vet vilka krav som kan 
ställas på tjänsten. Han är rädd att såra servicepersonalens känslor eller att bli illa bemött och 
han vet inte vilken kompensation som skulle kännas rimlig. 
 
Sammanfattningsvis kan det vara viktigt för företag att arbeta med att försöka minska eller 
avlägsna barriärerna som hindrar kunden från att framföra klagomål. Olika 
tillvägagångssätt finns för att lyckas med detta. Personalutbildning kan öka förståelsen av att 
upprätthålla en nära och kontinuerlig kontakt med kunden under hela upplevelsen (Söderlund 
2012; Echeverri och Edvardsson 2012). En tydlig fysisk barriär som respondenterna nämner 
är att de inte vet vart eller till vem de kan vända sig med klagomål, vilket kan motverkas av 
att personalen är närvarande och uppmärksam under upplevelsen. I studien framkommer 
också att några av de intervjuade har upplevt en psykisk barriär, som grundas i att de 
upplever en olustkänsla att framföra klagomål direkt till servicepersonalen. Dessa personer 
menar också att känslan kan minskas genom att personalen är servicefokuserad och empatisk. 
Enligt våra respondenter är det även viktigt för företaget att förmedla och uppmuntra till 
andra kontaktvägar såsom digitala medier. Då kan kunden ta kontakt vid missnöje och 
felaktigheter för att berätta om sina upplevelser. 
 

5.2   Proaktiv  service  recovery  
 
Alla våra respondenter svarade att de föredrar när företag åtgärdar och kompenserar 
misslyckanden redan innan de själva behövt framföra klagomål. I de fall där 
servicemisslyckandet redan är känt kan företag lättare förbereda sig inför klagomålshantering 
med eventuell ersättning eller kompensation. Den omedelbara klagomålshanteringen innebär 
att företaget snabbt identifierar servicefelet och reparerar det strax därefter (Miller 2000). I 
fallen med respondent 5 och respondent 9, resulterade båda händelserna till hög kundnöjdhet 
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och varumärkeslojalitet, då de båda uttryckt att de gärna nyttjar tjänsten igen. Respondent 4 
fick information om felet först efter att hon själv märkt det och sagt till vilket hon inte var 
nöjd med. Hon hade hellre sett att hon fått information så snabbt som möjligt för att kunna 
ställa in sig på det. Hon menar att det hade varit lättare att acceptera servicefelet om hon tidigt 
blivit upplyst och fått förklaring till incidenten. 
 
Liswood (1990) påpekar vikten av att standardisera arbetet med klagomålshantering, genom 
att undersöka hur kunderna upplever servicen, både via enkätundersökningar och genom att få 
personalen att vara lyhörda för vad kunderna säger. Echeverri och Edvardsson (2012) menar 
däremot att det är viktigt att vara försiktig vid standardisering av servicepersonalens arbete, då 
de stereotypa svaren kan uppfattas som icke-genuina. De menar att personalen måste kunna 
anpassa sig utefter kund och situation snarare än att följa en viss mall, och att det är 
improvisationen tillsammans med kunskap och befogenhet som skapar kundnöjdhet (ibid). Ett 
antal respondenter uppfattade personalens beteende och respons vid framförandet av klagomål 
som standardiserat. Respondent 8 säger att det upplevdes som om personalen hade en manual 
över vad de skulle göra och säga och detta uppfattades som negativt. 
 
Analysen visar att ett bra sätt för att få en nöjd kund trots servicefel, är att personalen på eget 
bevåg rättar till och kompenserar fel direkt (Miller 2000). Vid kända felaktigheter är det 
viktigt att företaget omedelbart informerar kunden samt hur problemet kommer att lösas. 
Detta kan minska risken för att kunden blir orolig över det som skett. Företag måste dock 
vara försiktiga med att bli för standardiserade i sina kompensationer, för att kunden inte skall 
uppleva hanteringen som opersonlig. Då blir känslan negativ även om kompensationen är 
rimlig (Echeverri och Edvardsson 2012). 
 

5.3   Ursäkt  och  empati  
 
Personalen kan minska de negativa effekterna vid ett servicemisslyckande genom att be om 
ursäkt och ge en förklaring till varför felet uppstått (Söderlund 2012). Både respondent 5 och 
respondent 9 kände att de fick bra information om varför flyget var försenat, vilket gjorde att 
de kände sig lugna och trygga. Echeverri och Edvardsson (2012) hävdar att 
kundtillfredsställelse skapas när företag vid servicemisslyckanden framför ärliga ursäkter, 
förklaringar och ger kompensation. Respondent 12 och respondent 1 upplevde personalens 
bemötande som nonchalant när de fick förklaringar till felaktigheterna men utan uppriktiga 
ursäkter från personalen. De upplevde att personalen inte var intresserade av varför felen 
uppstått utan ville bara få det tillrättat. 
 
Holmström och Wikberg (2010) anser att det är viktigare att ge kunden en genuin ursäkt än att 
exempelvis ge en ekonomisk kompensation, fast att kunden själv tror att det är kompensation 
den vill ha. Respondent 8 uttryckte att det som motiverade henne till att klaga inte var att få en 
ekonomisk kompensation. Utan snarare att få en ursäkt följd av rättvis behandling, men hon 
förnekar inte att hon anser att hon var berättigad till en högre kompensation än vad hon fick. 
 
Gelbrich och Roschk (2011) och Maxham och Netemeyer (2002) anger att det är viktigt att 
kunden känner sig bra behandlad av medarbetaren som tar hand om klagomålshanteringen, 
med empati och artighet. Ursäkter är något som elva av fjorton respondenter saknat i 
hanterandet av deras klagomål, trots att de flesta kände att de fått en förklaring till varför 
problemen uppstått. Respondent 1 fick en ursäkt i efterhand när hon själv mailade in vilket 
mottogs bra. 
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Två av våra respondenter fick vidare information om att de skulle maila in sina klagomål för 
att få hjälp och kunde alltså inte få hjälp direkt. Sju av respondenterna fick inte hjälp vid 
första personalkontakten, men ingen av dem uttryckte att det var jobbigt eftersom de snabbt 
och lätt fick prata med rätt person. Echeverri & Edvardsson (2012) hävdar att medarbetarna i 
företaget som har hand om kundkontakten måste känna att de själva har befogenhet att 
reparera fel, då det ger fördelar både för kundnöjdheten och bland medarbetarna. Bland våra 
respondenter uttryckte fyra personer att personalen de framfört sina klagomål till inte haft full 
befogenhet till att kompensera dem. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen att det kan vara viktigt att kunden upplever att den fått en 
uppriktig ursäkt och blivit väl behandlad av företaget då detta motverkar att en negativ Word 
of Mouth sprids. Om kunden får förklaringar till varför problem uppstått känner de sig lugna 
och väl informerade om vad som ska ske. Att sedan kompensera för problem som uppstått gör 
att kunderna upplever att företaget gjort vad de kan för att reparera servicemisslyckandet 
(Echeverri och Edvardsson 2012). Ingen av respondenterna uttryckte att det var ett problem 
att första personalkontakten inte hade rätt befogenheter, så länge de fick ett snabbt gensvar 
på problemet. 
 

5.4   Rätta  till  och  kompensera  
 
Flera respondenter uttrycker att de gärna vill ha möjligheten att välja kompensation vid 
servicefel. Respondent 12 som fick en gratis espresso i kompensation var inte nöjd med detta 
utan hade hellre själv fått välja vad hon ville dricka. Det är viktigt att kunder känner att de får 
en rättvis lösning av felet (Tax & Brown 1998). Valmöjligheten handlar om procedurrättvisa, 
alltså att kunden känner att de får möjlighet att vara delaktiga i lösningen av problemet 
(Gelbrich & Roschk 2011, Maxham & Netemeyer 2002). Detta stämmer i fallet med 
respondent 6 där hon kände sig nöjd över att ha fått välja mellan två olika typer av 
kompensation. 
 
Service recovery bör vara snabb och generös (Liswood 1990). Respondent 11 behövde vänta 
på sin ersättning och blev inte helt nöjd med lösningen, han tyckte att det var jobbigt att 
behöva vänta på hanteringen av klagomålet efter som han hade sällskap med sig och där 
tjänsten hade fungerat bra från början. 
 
Generösa kompensationer kan leda till bra och långsiktiga relationer mellan kunden och 
företaget (Grönroos 1998). Vilket hände i fallet med respondent 9 där hon upplevde att hon 
fick en snabb och generös kompensation. Efter händelsen har flygbolaget blivit hennes 
förstaval vid resor och hon har också rekommenderat bolaget till vänner och familj. Tre 
respondenter berättar att de båda blev nöjda med kompensationen vid den aktuella 
upplevelsen men att de i framtiden inte kommer att välja att använda sig av samma företag, de 
blir alltså inga lojala kunder. 
 
Respondent 11 menar att han gärna hade fått ett presentkort eller liknande som kompensation 
för misslyckandet men han förstår också att det är svårt för företag att ge ut presentkort till de 
som blivit missnöjda då kunder kan utnyttja detta. Det stämmer överens med Tax och Brown 
(1998) som hävdar att både kund och företag måste vara nöjda vid service recovery. Dock 
säger detta emot Liswood (1990) som hävdar att generös kompensation är viktigare och även 
Holmström och Wikberg (2010) menar att det är billigare att behålla sina gamla kunder. 
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Analysen visar att om kunden får vara med och välja kompensation kan det bidra till att den 
känner att den fått en rättvis service recovery. Dessutom är det viktigt att företag vågar vara 
generösa med kompensationen och rättar till och levererar kompensationen snabbt för att få 
en nöjd och trogen kund trots servicefelet (Liswood 1990). Respondenterna menar också att 
de är förstående om företag inte har möjlighet att ge generös kompensation.  
 

5.5   Efter  service  recovery  
 
Miller (2000) hävdar att nödvändigheten av ett företags återkoppling till kund efter ett 
servicemisslyckande är beroende utav kundens respons på tidigare genomförd service 
recovery, alltså om en kund blir nöjd med företagets klagomålshantering är det onödigt att 
återkoppla och följa upp. Respondent 1 och respondent 13 uttrycker att de erhöll återkoppling 
efter sina incidenter, dock var kontakten i båda fallen initierad av kunderna inte av företaget. 
10 av 14 respondenter anger i intervjuer att de känner att det är bra service när ett företag 
kontaktar dem efter en tjänst för att be om synpunkter, det får respondenterna i fråga att känna 
sig uppmärksammade och viktiga. 
 
Flera av respondenterna uppskattar när möjligheten finns att utvärdera upplevelsen mer 
anonymt än direkt till personalen. De säger att när företag skickar ut digitala enkäter och 
undersökningar som de ber kunden att besvara så brukar de göra det. Respondent 13 
förespråkar också denna valmöjlighet då han säger att det är “personligt och lite pinsamt” att 
framföra klagomål i ett servicesammanhang. 
 
Respondent 6 uttrycker att hon inte skrivit någon recension om aktuell restaurang men att hon 
skulle kunna tänka sig att göra det om det var mer lättillgängligt, till exempel om de hade 
kontaktat henne på något sätt och frågat om händelsen i efterhand. Detta hade både företaget 
och kunden gynnats av. Företaget får en möjlighet att utvecklas genom att motta feedback 
från kunden och kunden kan få en förbättrad syn på företaget. 
 
Några av våra respondenter berättar att de upplevde att personalen de hade kontakt med 
kändes oengagerade i att försöka hjälpa till vid servicefelen. Ett sätt för att få personalen mer 
engagerad och motiverad i sitt arbete menar Normann (2011) är att utbilda personalen och låta 
de vara med i situationer där de känner att de utvecklas och lär sig något nytt. För att klara av 
de oväntade situationerna som service recovery handlar om är det dessutom viktigt att 
personalen från början har kunskap om likande situationer. 
 
Respondenterna säger ett flertal gånger att de endast klagar när de känner att det har stor 
betydelse för dem. Men att de undviker att klaga om de känner att något inte är så viktigt. 
Detta stämmer överens med det som Tax & Brown (1998) hävdar att kunder väljer att klaga 
på det de tycker är extra viktigt. Genom att studera företagens klagomål ges information om 
vilka servicefel som är viktigast att fokusera på för att öka servicekvalitén. Genom bra intern 
kommunikation kan företaget använda sig av den aktuella informationen med tidigare lyckade 
service recovery tillfällen och informera/fortbilda personal samt ge förtroende och befogenhet 
till frontpersonal att lösa problem (Erikson 2008) vilket leder till ett snabbare och engagerat 
kundbemötande (Norman 1983). 
 
Alla våra 14 respondenter säger att de har berättat om serviceupplevelsen för sina vänner och 
familj. Detta kan leda till dålig marknadsföring för företaget via negativ Word of Mouth. Alla 
våra 14 respondenter har fått sin serviceupplevelse reparerad på ett eller annat sätt. Även om 
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några väljer bort företaget i framtiden är det ändå viktigt att återkoppla till kunden och därmed 
få en möjlighet att skapa positiv Word of Mouth (Bambauer-Sachse & Rabeson 2015). Om 
den negativa åsikten inte når företaget och kunden istället bara diskuterar händelsen med sina 
bekanta skapas dålig marknadsföring och då riskerar företaget att begå samma misstag fler 
gånger (ibid). 
 
Det är viktigt för företag att personalen är med vid situationer och lär sig så att de känner att 
de har rätt kompetens och befogenhet för att lösa de problem som uppstår (Norman 2011 & 
Erikson 2008). I våra intervjuer framgår det att kunderna väljer att klaga när det känns 
väldigt viktigt för dem. Genom klagomålen kan företaget sen utläsa vad de behöver förbättra 
för att öka servicekvaliteten. I intervjuerna framkommer också att det är vanligt att berätta 
för sina bekanta om händelsen och att det är av stort värde för företag att reparera 
servicemisslyckandet innan negativ Word of Mouth hunnit sprida sig. Om kunden väljer att 
inte framföra sitt klagomål har företaget ingen chans att rätta till felet och riskerar då att 
göra samma misstag fler gånger vilket leder till negativ Word of Mouth (Bambauer-Sachse & 
Rabeson 2015). Företag bör därför uppmuntra sina kunder att uttala sina åsikter så att de 
har en möjlighet att återskapa positiv Word of Mouth. 
 

5.6   Service  recovery  paradoxen  
 
En bra hantering av servicecmisslyckanden kan göra kunderna mer nöjda än de var innan 
servicemisslyckandet skedde (Hart et al. 1990). Respondent 5, 10, 13 och 9 uttrycker att de 
fått en förbättrad syn på företaget efter att deras servicemisslyckanden hanterats på ett bra sätt. 
Respondent 10 och respondent 5 har rekommenderat företaget till vänner och respondent 9 
säger att just det resebolaget numera är hennes förstahandsval, just tack vare att “de har bra 
service och bryr sig om sina kunder”. Två respondenter ställer sig neutrala till synen på 
företaget, och åtta respondenter säger att synen på företaget försämrats trots att alla erhållit 
någon form av kompensation. Hälften av respondenterna som var nöjda med sin 
kompensation uttrycker att upplevelsen ändå gett dem en negativ bild av företaget, och de har 
inte nyttjat tjänsten efter händelsen. 
 
Echeverri och Edvardsson (2012) menar att kunder som är nöjda med hanteringen av 
klagomål blir mer varumärkestrogna än de kunder som aldrig upplevt något problem. Det 
finns dock ett antal studier som motsäger denna företeelse och menar att det i kundens ögon är 
viktigare med en bra grundupplevelse än en bra kompensation för en dålig upplevelse 
(Andreassen 2001, Boshoff 1997, McCollough 2009). Söderlund (2012) hävdar att det finns 
en gräns för hur stor kundnöjdhet som en felhantering kan producera. Detta påstående stöds 
av vår undersökning där fyra av våra respondenter som upplevt stora servicemisslyckanden 
menar på att det i princip inte fanns något som företagen hade kunnat göra annorlunda för att 
förbättra synen på företaget. De menar att själva grundupplevelsen var förstörd och ingen 
kompensation kunde ersätta den aktuella händelsen. Medan de respondenter som kände att de 
upplevt mindre servicemisslyckanden var nöjda med företagens agerande. Enligt våra 
respondenter är det som avgör om servicemisslyckandet upplevs som stort eller litet beroende 
av variabler; som priset på upplevelsen, förväntningar och bemötande från personal. 
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Analysen av våra respondenters svar är tvetydiga kring service recovery paradoxen. De flesta 
respondenterna upplever att synen på företaget försämrats efter servicemisslyckandet, vilket 
kan tolkas som en motsägning av paradoxen. De forskare som menar på att paradoxen är ett 
fenomen syftar dock på att den är applicerbar hos företag som arbetar effektivt med service 
recovery (Hart et al. 1990). Det förekommer dock respondenter som menar på att de blivit 
nöjda med företagets agerande och kompensation men ändå fortsätter att vara missnöjda med 
företaget, vilket kan bero på dessa kundernas tidigare värderingar och förväntningar på 
upplevelsen. 
 

6   Diskussion  och  slutsatser  
 
Diskussionen och undersökningens slutsats utgår från insamlad empiri och teori. Information 
som framkom i arbetet med analysen diskuteras och redovisas. 
 
Syftet med denna studie var att med kundperspektiv som utgångspunkt undersöka hur 
tjänsteföretag kan hantera klagomål och hur servicemisslyckande kan repareras. Genom våra 
två frågeställningar “hur kan missnöjda kunder uppmuntras till att klaga på upplevelser?” och 
“hur kan ett servicemisslyckande inom tjänsteindustrin repareras?” har vi arbetat fram en mall 
som tjänsteföretag kan använda vid arbete med servicemisslyckande för att kunna reparera 
dessa på bästa möjliga vis. På grund av vårt urval av intervjupersoner är mallen främst 
framtagen för att passa företag inom branscherna hotell, restaurang och resa.  
 
Slutsatsen i denna studie är att det är viktigt för tjänsteföretag att arbeta med 
servicemisslyckanden både proaktivt och reaktivt, genom att både uppmuntra till klagomål 
och genom att hantera klagomål effektivt. För framgångsrik service recovery kan företag 
åtgärda och kompensera misslyckandet innan kunden framfört klagomål. Dessutom kan det 
vara viktigt att utbilda personal i kundhantering och att ge full befogenhet till all 
frontpersonal. Utbildning kan ta stöd i mallen som utvecklats genom denna undersökning, 
men det är viktigt att god service är en genuin och naturlig del av personalens beteende. Om 
det till exempel skulle uppstå en situation då mallen motsäger något som kunden upplever är 
viktigt måste personalen ha improvisationsfrihet och ha möjlighet att agera utanför mallen. 
 
Under våra intervjuer har vi märkt att begreppet “klagomål” för många är ett negativt laddat 
ord. Flertalet av de intervjuade personerna såg det som något dåligt att klaga, och menar att 
det känns bättre att “framföra synpunkter”. Några respondenter anser att “klaga” låter gnälligt, 
otrevligt och illa menande vilket är något de inte vill förknippas med. Betydelsen av ordval 
har troligen inte medfört att respondenterna i denna undersökning avgett annorlunda 
berättelser och svar eftersom de gavs en muntlig förklaring vid intervjutillfället av ordets 
mening och betydelse. Företagen kan med fördel använda sig av mindre dramatiska uttryck, 
som att “lämna gärna dina synpunkter här” för att förhindra denna känsla. 
 
För att ett företag skall ha möjlighet att lära sig av sina misstag är det nödvändigt att 
medarbetare dokumenterar misstag, lösningar och effekter. Det är också viktigt att företagen 
utöver arbetet med service recovery gentemot kund, kontinuerligt dokumenterar sina 
servicemisslyckanden. Tidigare misslyckanden kan användas som underlag vid utbildning och 
information av personal för att de ska få en ökad kunskap och möjlighet att hantera liknande 
situationer. Det är också värdefullt att personalen känner frihet i att improvisera vid dessa 
situationer, och inte känner sig låsta i att följa ett specificerat underlag vid behov av 
kompensation till kund. 
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Urvalet i denna undersökning ger oss inte möjlighet att generalisera kring kunder i allmänhet. 
Studien påvisar också att en stor del av insamlad empiri är överensstämmande med teori. Om 
ökade resurser hade funnits tillgängligt vore det möjligt att skapa antingen en mer homogen 
intervjugrupp eller att skapa en högre grad av heterogenitet i intervjugruppen, för att på så vis 
skapa ett bredare perspektiv. Studien bygger på ett bekvämlighetsurval, då de intervjuade 
personerna som varit med om ett servicemisslyckande fanns i vår direkta närhet. Detta har 
medfört att urvalet inte är en specifik grupp av personer. Studien hade kunnat göra en 
jämförelse mellan personer som valt att framföra klagomål jämfört med personer som valt att 
inte klaga och mer specificerat inriktat sig och frågat varför de valt att inte framföra sina 
klagomål men valet blev att avgränsa undersökningen till de förstnämnda. Målet var att 
fokusera undersökningen till en bransch för att lättare kunna dra slutsatser och precisera vårt 
resultat men vid urvalet fanns inte tillräckligt många respondenter som varit med om ett 
servicemisslyckande i en och samma bransch. Nu blev det ändå så att våra respondenter höll 
sig inom tre branscher. Hotell, resor och restaurangbranschen. Många av våra respondenter 
har själva tagit upp och jämfört tjänster med produkter i intervjuerna och det skulle även vara 
intressant att göra en jämförande undersökning mellan vara och tjänst. 
 
Genom undersökningens resultat har en mall utarbetats som kan vara ett redskap för 
serviceföretag för att lyckas bättre med service recovery. Mallen går att applicera på de tre 
branscher vi undersökt, hotell, resor och restaurang. Eftersom våra respondenter har berättat 
om händelser inom dessa tre branscher kan vi inte svara på hur hållbar studien är inom andra 
branscher.  
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6.1   Mall  för  service  recovery  inom  tjänsteföretag  
 
Nedan redovisas mallen denna studie resulterat i tillsammans med en kort förklaring. 
 

 
Figur 1 
 
Mallen är uppdelad i hur företaget bör agera i de tre olika faserna; före, under och efter 
servicemisslyckandet. 
 
Arbetet före servicemisslyckandet är konstant och handlar om att företaget alltid bör arbeta 
med att Avlägsna klagomålsbarriärer för att främja kundens vilja till att framföra klagomål. 
Det tillhör service recovery att utbilda personalen, att genom relation och attityd kunna skapa 
en stämning som får kunden att känna sig trygg till att framföra klagomål. Barriären kan 
också överbyggas genom lockbeten, tydlig uppmuntran av klagomål och tydliga kontaktvägar.  
 
Arbetet under servicemisslyckandet är uppdelat i två delar varav den ena beskriver hur 
personal bör hantera ett känt servicefel och den andra beskriver hur personal bör hantera ett 
dolt servicefel. Ett känt servicefel menar vi är ett uppenbart och vanligt förekommande fel 
som företaget känner till utan att kunden framför klagomål, till exempel att ett flyg är 
försenat. Ett dolt servicefel menar vi är ett dolt fel som företaget i många fall behöver 
anstränga sig för att upptäcka, helst innan kunden framför klagomål, till exempel att ett vin 
blivit jäst. 
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- När personal hanterar ett Känt servicefel bör de enligt mallen; Identifiera felet och informera 
kunden snabbt (berätta vad som har hänt och varför) och reparera och kompensera enligt 
färdiga rutiner (be om ursäkt och kompensera kunden rikligt enligt tidigare bestämmelser 
inom företaget, tänk på att denna kompensation skall vara rimlig att tilldela alla kunder med 
samma upplevelse). 
- När personal hanterar ett Dolt servicefel bör de enligt mallen; Aktivt söka information och 
lyssna till kundens klagomål (ställ frågor till kunden och var öppen och förstående lyssnare), 
Be om ursäkt (visa empati och engagemang), Reparera (ställ frågor och lägg fram alternativa 
lösningar på problemet) och Kompensera (ge ansvar och befogenhet till personal att 
genomföra det kunden önskar). 
 
Arbetet efter servicemisslyckandet är konstant och uppdelat i två delar. Återkoppling till kund 
(uppföljning av service och åtgärder) och Dokumentation och kommunikation (internt inom 
företaget). 
 
- Återkoppling till kund sker framförallt personligt men då detta sällan är möjligt bör 
återkopplingen ske till exempel via mail eller telefon. Det är viktigt för företag att nå ut till 
alla kunder för att få feedback på hur kunden upplevt tjänster och service. Det är ännu 
viktigare för företag att nå ut till kunder som tidigare upplevt ett servicefel eftersom det 
skapar en känsla av att företaget är engagerat av just den kundens åsikt samt att på så vis lära 
sig av tidigare misstag. 
 
- Dokumentation och kommunikation kring tidigare servicefel sker internt inom företaget med 
syfte att utveckla företaget och utbilda medarbetare i hur de bör agera. Det är viktigt att 
betona för all personal att servicefel är oundvikligt så att de känner sig trygga i sina 
positioner, då bra arbetsklimat bidrar till förhöjd service. 
 

6.2   Förslag  på  vidare  forskning  
 
En annan intressant synvinkel skulle vara att använda mallen som vi utvecklat i denna studie. 
Under arbetet med uppsatsen har också flertalet nya potentiella vinklar och 
fördjupningsområden upptäckts som skulle kunna expandera undersökningen. Till exempel 
har våra respondenter angivit att det möjligtvis kan vara en generationsfråga hur vi ser på 
service och hur vi väljer att framföra klagomål. Våra intervjuer har också antytt att olika 
personlighetstyper agerar olika under misslyckade servicemöten. En annan intressant aspekt 
är att undersöka om tiden påverkar kundens känsla av tillfredsställelse före, under och efter en 
upplevelse. En utökad undersökning skulle också kunna granska om tjänsteföretag och 
produktföretag bör hantera arbetet med service recovery på olika sätt. 
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Bilaga  1:  Intervjufrågor    
 
Kan du berätta om händelsen? (Hur uppstod händelsen, hur gick klagomålet till, hur reagerade 
personalen och hur påverkades upplevelsen) 
 
Vad fick du för bemötande? 
 
Kände du att du fick en uppriktig ursäkt för problemet som uppstått? 
 
Vem tog hand om ditt klagomål? (Personalens nivå i företaget) 
 
Fick du hjälp av första personen du sa till? 
 
Fick du intrycket av den person som behandlade ditt klagomål hade tillräckliga befogenheter 
att fatta alla nödvändiga beslut för att ditt ärende skulle behandlas på ett bra sätt? 
 
Fick du tidigt reda på hur misstaget skulle rättas till? 
 
Hur upplevde du klagomålsprocessen?  
 
Tyckte du att det var lätt att klaga? 
 
Varför valde du att säga till om din missnöjdhet? 
 
Vad ville du få ut av ditt klagomål? 
 
Hur upplevde du resultatet av framförandet av klagomålet? 
 
Berättade du för vänner och familj om händelsen? I vilken bemärkelse? 
 
Har din syn förändrats på företaget före och efter händelsen 
 
Har du nyttjat tjänsten efter händelsen? Varför eller varför inte? 
 
Har du skrivit en recension om företaget på internet efter händelsen? 
 
Hur har du hanterat andra servicemisslyckanden? 
 
Berätta om ett tillfälle då du valde att inte klaga vid ett servicemisslyckande, varför valde du 
då att inte klaga? 
 
(Om det var en grupp som klagade) Var det ett enat beslut om att klaga eller var någon 
motstridig? Varför ville den personen inte klaga? 
 
Vad tror du påverkar om man framför klagomål eller inte? 
 
Varför tror du att en del missnöjda människor väljer att inte klaga? 
 
Vad tror du underlättar eller försvårar processen kring klagomål? 
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