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Abstract 
 
Title: What happens with job performance? A study of how job performance is affected by goal 

conflict. 

 

Authors: Jasmi Päiväniemi and Angelica Staffansson   

 

Purpose: The purpose of this paper has two parts. One is to test if the relationship between per-

ceived goal conflict and perceived job performance is negative, more specifically in a service re-

covery context at a hotel. The other is to explain why the job performance is perceived as it is by 

the individual when affected by goal conflict. This will be explained with the help of five mecha-

nisms, namely meaning, competence, impact, self-determination, and stress.  

 

Design and methodology: This paper had a qualitative approach and the data was collected using 

semi-structured interviews with six employees working at the front-desk in a hotel.  

 

Findings and conclusions: The findings of this study show there is a negative relationship be-

tween perceived goal conflict and perceived job performance, regardless of which of the three 

identified types of goal conflict is perceived to be present. Goal conflict affects job performance 

for example by changing how the individual performs a task, perceives a limited discretion and 

insecurity during decision-making. The results also show that meaning, competence, impact and 

self-determination can explain why the relationship between perceived goal conflict and perceived 

job performance is negative. However, depending on the type of goal conflict the mechanisms 

have different importance on how the job performance is perceived by the individual. This is for 

all mechanisms except for self-determination, which has been able to explain why the individual 

perceives the job performance the way it does in all types of goal conflict.  

 

Keywords: multiple goals, perceived goal conflict, perceived job performance, goal setting the-

ory, meaning, impact, competence, self-determination, within-task goal conflict, between-task 

goal conflict, service recovery. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en kort introduktion till fördelarna med användandet av flerdimens-

ionella mål för att sedan övergå till att redogöra för uppkomsten av målkonflikt. Därefter beskrivs 

konfliktens effekter på arbetsprestationen innan studiens valda kontext presenteras. Kapitlet av-

slutas med studiens frågeställning, syfte och teoretiska bidrag. 

 

Den här uppsatsen handlar om hur individer upplever att sin arbetsprestation påverkas när de upp-

lever en målkonflikt. Efter en beskrivning av det aktuella forskningsläget på området tas avstamp 

i en studie, gjord av Cheng, Luckett och Mahama (2007), som menar att arbetsprestationen påver-

kas negativt av en upplevd målkonflikt.  

 

Sedan tidigt 1900-tal har företag använt finansiella prestationsmått för att utvärdera sin verksam-

het. Tjänstesamhällets framväxt har ändrat företagsklimatet, vilket har inneburit att såväl tillver-

kande företag som tjänsteföretag till en viss grad är tjänsteverksamheter. Förändringen har medfört 

att traditionella redovisningsmål och mått, det vill säga finansiella, inte längre anses lämpliga som 

de enda att styra organisationer utifrån. Det anses därför finnas ett behov att komplettera dem med 

icke-finansiella mål och mått, som exempelvis kundnöjdhet. (Anthony, Govindarajan, Hartmann, 

Kraus, & Nilsson, 2014; Norreklit, 2000; Yadav, Sushil, & Sagar, 2013) Anledningen är att orga-

nisationer som försöker styra verksamheten med hjälp av enbart finansiella mål riskerar att skapa 

ett kortsiktigt tänkande hos de anställda, vilket inte är gynnsamt för organisationen. Exempel på 

sådant kortsiktigt tänkande är att inte göra långsiktiga investeringar, även om de är förmånliga för 

organisationen, på grund av att de kortsiktiga resultaten kommer att påverkas negativt. (Anthony 

et al., 2014) Eftersom finansiella mått endast kan visa vad som har hänt medan icke-finansiella 

mått kan ge indikationer på framtiden är det en ytterligare anledning till varför organisationer bör 

använda sig av båda. Anderson et al. (1994) exemplifierar med att säga att det icke-finansiella 

måttet kundnöjdhet som visar hur nöjda kunder är i dagsläget även kan ge indikationer på hur det 

ekonomiska resultatet kan komma att se ut närmaste tiden. Det är något finansiella mått inte kan 

göra.  

 

När det förekommer flera mål i en organisation visar studier att det varierar hur väl det går att 

hantera dem parallellt (Cheng et al., 2007; Emsley, 2003; Lillis, 2002; Locke, Smith, Erez, Chah, 

& Schaffer, 1994; Slocum, Cron, & Brown, 2002). Emsley (2003) menar att individer kan hantera 

flera mål samtidigt om det finns möjlighet att fokusera på ett mål i taget. Det kan både handla om 

att byta fokus från sekvens till sekvens eller att fokusera på ett av målen under en längre tid för att 

sedan fokusera på det andra. Målen bör vara utformade på ett sådant sätt att uppfyllandet av det 

ena målet inte begränsas av uppfyllandet av det andra, då kan individer hantera flera mål samtidigt. 

(Emsley, 2003) Det finns även studier som menar att flera mål kan leda till en målkonflikt vilket 

gör uppfyllandet av målen svårare (Cheng et al., 2007; Lillis, 2002; Locke et al., 1994; Slocum et 

al., 2002). Målkonflikten medför en svårighet att uppfylla målen samtidigt på grund av att uppfyl-

landet av det ena målet sker på bekostnad av det andra. Målkonflikten kan exempelvis uppstå i 
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situationer när individen ska fokusera på hög produktivitet samtidigt som hög nivå av kvalitet. 

(Cheng et al., 2007; Locke et al., 1994) Problematiken uppstår även när det är fråga om en konflikt 

mellan olika arbetsuppgifter (Slocum et al., 2002).  

 

Åsikterna om hur arbetsprestationen påverkas vid förekomsten av flera mål går isär. Det finns de 

som menar att det har en positiv effekt (Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne, 2012; Hall, 2008; 

Lau & Sholihin, 2005) medan andra menar att det har en negativ effekt (Cheng et al., 2007; Deco-

ene & Bruggeman, 2006; Lillis, 2002; Locke et al., 1994; Slocum et al., 2002). Hall (2008) är en 

av dem som har studerat hur förekomsten av flera mål påverkar arbetsprestationen. Det har han 

gjort genom att studera chefers arbetsprestation och resultatet visar att förekomsten av flera mål 

påverkar arbetsprestationen positivt. När det, som ovan beskrivits, är problematiskt och svårt att 

hantera målen simultant och det ger upphov till en målkonflikt har studier visat att arbetsprestat-

ionen påverkas negativt (Cheng et al., 2007; Slocum et al., 2002) 

 

Slocum et al. (2002) har studerat hur arbetsprestationen påverkas när det finns en målkonflikt mel-

lan arbetsuppgifterna, det vill säga att arbetsuppgifterna blir konflikterande på grund av de mål 

som är kopplade till dem (Locke et al., 1994). Resultatet visar att arbetsprestationen påverkas ne-

gativt, dock är det en indirekt påverkan via målengagemang (goal commitment). Även resultaten 

från en studie av Cheng et al. (2007) visar att arbetsprestationen påverkas negativt av en upplev 

målkonflikt. I det här fallet handlar det om ett samband mellan en konflikt där flera mål är kopplade 

till en specifik uppgift och den faktiska, uppmätta, arbetsprestationen hos anställda på ett call-

center. Även resultatet av deras studie tyder på att de som upplever en högre grad av målkonflikt 

presterar sämre än de som upplever än lägre grad av målkonflikt. Studien visar även att individer-

nas uppfattning om hur svåra målen är att uppnå påverkar hur målkonflikten upplevs. Ju mer svår-

uppnåeliga målen upplevs desto mer framträdande är målkonflikten. Resultatet från studien av 

Cheng et al. (2007) visar således att uppfattningen om målens svårighetsgrad indirekt påverkar 

individens prestation, ju svårare det upplevs desto sämre kommer individen att prestera.  

 

Cheng et al. (2007) framhåller att det finns aspekter som de valde att frånse men som kan ha 

påverkat studiens resultat. Det är att de mått som den faktiska arbetsprestationen mättes utifrån är 

direkt kopplade till individernas provision. Författarna ger dock ingen förklaring till varför de tror 

att det kan ha påverkat resultatet men Garbers och Konradt (2014) menar att det finns många stu-

dier som visar att finansiella incitament som exempelvis provision påverkar arbetsprestationen. 

Det finns därmed anledning att tro att det kan ha påverkat resultatet, även om det inte går att säga 

hur. Därav bygger den här studien vidare på studien av Cheng et al. (2007) genom att studera 

relationen mellan målkonflikt och arbetsprestation i en kontext där det inte finns provision kopplat 

till målen. En sådan kontext, precis som call-center, inom tjänstesektorn är service recovery-situ-

ationer i en hotellreception. Service recovery-situationer på hotell innebär situationer där en miss-

nöjd gäst ska försöka göras nöjd igen. Misslyckas ett hotell finns risken att gäster väljer ett annat 
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alternativ nästa gång (Grönroos, 2008), vilket på lång sikt kan antas utgöra en risk för verksam-

hetens framtidsutsikter. Grönroos (2008) och Lapré (2011) menar att det dock är oundvikligt att 

misstag sker och att problem uppstår som gör att gästens förväntningar inte uppfylls. För att ett 

hotell ska uppnå en önskvärd kundnöjdhet är det därför viktigt att service recovery-situationerna 

hanteras på bästa sätt (Grönroos, 2008; Spreng, Harrell, & Mackoy, 1995)  

 

En hotellverksamhet handlar till stor del om att bemöta och tillfredsställa gäster som har olika 

förväntningar, vilket även ett call-center har till uppgift. En service recovery-situation på ett hotell 

är exempel på en uppgift som kräver att flera mål hanteras samtidigt. Som indikerats ovan är kund-

nöjdhet det centrala i hotellverksamhet. Det är också sannolikt att tro att det även finns finansiella 

mål för att få hotellen att fortleva. Det är även en situation där en målkonflikt rimligen kan antas 

föreligga eftersom det kan vara problematiskt att fokusera på ett mål i taget som Emsley (2003) 

menar är tillvägagångssättet för att hantera dem parallellt. Det skulle exempelvis inte vara möjligt 

att fokusera på att göra en gäst maximalt nöjd vid ett tillfälle och helt hålla igen på kostnaderna för 

nästa missnöjda gäst.  

 

Ljungberg och Larsson (2001) menar att det är svårt att mäta kundnöjdhet med absoluta och ob-

jektiva mått på motsvarande sätt som för fysisk produktionskvalitet. Därmed bör kundnöjdhet vara 

ett mått som inte går att mäta på individnivå under en service recovery-situation på motsvarande 

sätt som samtalstiden kan mätas för en telefonist på ett call-center. Tillskillnad mot Cheng et al. 

(2007) som mätte faktisk, uppmätt, arbetsprestation kommer därför vår studie studera upplevd 

arbetsprestation. 

 

Både Cheng et al. (2007) och Slocum et al. (2002) har som sagt visat på ett negativt samband 

mellan målkonflikt och arbetsprestation, dock är det ingen av studierna som förklarar varför det 

ser ut så. Därav avser vår studie att även söka förklaringar till sambandet. Cheng et al. (2007) 

menar dock att individens kognitiva förmåga utsätts för betydande påfrestningar när flera mål 

måste hanteras samtidigt, varför de förklarande mekanismerna i vår studie främst är av kognitiv 

karaktär.   

 

Sammantaget visar inledningskapitlet att det finns en koppling mellan användandet av flera mål i 

en organisation och arbetsprestation. En konsekvens som framkommit av att använda flera mål 

samtidigt är att en konflikt kan upplevas mellan dem, en så kallad målkonflikt. Cheng et al. (2007) 

är en av dem som har studerat hur just en upplevd målkonflikt påverkar arbetsprestationen och det 

tyder på att det finns ett negativt samband. Dock har det studerats i en kontext där det funnits 

direkta finansiella incitament kopplade till de mått som användes för att mäta arbetsprestationen, 

något som sannolikt kan ha haft betydelse för resultatet. Det finns därför ett behov av att studera 

om sambandet ser lika ut i en kontext där det inte finns direkta finansiella incitament kopplade till 

arbetsprestationen. Vidare finns det även behov att söka förklaringar till sambandet då varken 
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Cheng et al. (2007) eller Slocum et al. (2002), som har indikerat att det finns ett negativt samband, 

har gett några sådana.  

 

1.1 Frågeställning  
Ovanstående inledning har utmynnat i följande frågeställning: 

 

- Hur och varför påverkas den upplevda arbetsprestationen av en upplevd målkonflikt? 

 

1.2 Syfte  
Studiens syfte är tvådelat. För det första avser studien att testa om det negativa samband som 

Cheng et al. (2007) och Slocum et al. (2002) har identifierat mellan målkonflikt och arbetsprestat-

ion även återfinns i en annan kontext. Detta genom att utföra studien på en service recovery-situ-

ation inom hotell. För det andra avser studien att förklara vad som har betydelse för hur arbetspre-

stationen upplevs i samband med en målkonflikt. Det studeras utifrån ett antal mekanismer, näm-

ligen mening, inflytande, självbestämmande, kompetens och stress. En vidare utveckling av dessa 

begrepp ges i den teoretiska referensramen i kapitel 2.  

 

1.3 Bidrag 
Studiens bidrag är att göra den existerande litteraturen på området mer omfattande. Detta genom 

att studera sambandet mellan en upplevd målkonflikt och en upplevd arbetsprestation i en ny kon-

text och genom att ett annat perspektiv på arbetsprestationen antagits. Därmed avser studien att 

bidra med en ökad kunskap och ge en bredare bild av hur allmängiltigt sambandet kan anses vara. 

Studien avser även att utveckla den befintliga litteraturen med förklaringar till varför sambandet 

ser ut som det gör. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras och redogörs för studiens centrala begrepp. Det handlar om mål och 

dess effekter, målkonflikter, arbetsprestation samt de mekanismer som avses att användas för att 

förklara sambandet mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av de centrala begreppen i referensramen och studiens analysmodell.  

 

Som framgår i inledningskapitlet avser studien att studera hur och varför individer upplever att en 

målkonflikt påverkar deras upplevda arbetsprestation. Det finns sedan tidigare studier som visar 

att målkonflikt har en negativ påverkan på arbetsprestationen (Cheng et al., 2007; Slocum et al., 

2002). Dessa studier har dock inte varit utformande för att kunna förklara varför så är fallet. På så 

vis har ingen litteratur hittats där mekanismerna, vilka avser att förklara sambandet, kan hämtas 

direkt ifrån. Dessa hämtas därför ur litteratur där de har visat sig vara av betydelse för arbetspre-

stationen. På samma sätt hämtas definitioner av begreppet arbetsprestation ur litteratur som stude-

rat arbetsprestation i tjänsteföretag. Det ger en samlad bild av hur arbetsprestation har definierats 

och operationaliserats i litteraturen. I den här studien definieras arbetsprestation utifrån från de 

definitionerna men anpassas till den valda kontexten. Mekanismer, definitioner och centrala be-

grepp sammanfattas i en analysmodell sist i kapitlet. 

2.1 Mål 

Inom målsättningsteorin definieras mål som intentionen med en handling men det kan även avse 

graden av exempelvis arbetsprestation som önskas uppnås inom en bestämd tidsram (Latham & 

Locke, 2006; Locke & Latham, 2013). Mål anses utgöras av två huvudegenskaper, nämligen in-

nehåll och intensitet. Innehåll avser vad som ska uppnås medan intensitet bland annat avser hur 

mycket ansträngning och hängivenhet som krävs för att kunna uppnå innehållet. (Bonner & 

Sprinkle, 2002; Locke & Latham, 1990; Miner, 2007) Varför mål sätts beror främst på en önskan 

om att uppnå en situation som är mer värdefull än den nuvarande (Locke & Latham, 2006). I och 

med att individer inte kommer att vara nöjda förrän de har lyckats uppnå målet används mål som 

en referenspunkt för att bedöma huruvida de lyckats förändra den aktuella situationen till den öns-

kade. Det är i sin tur avgörande för huruvida de känner sig nöjda eller missnöjda med sin prestation 

(Mento, Locke & Klein, 1992, se Locke & Latham, 2002). 

 

I grunden är målsättningsteori en motivationsteori som avser att förklara varför en del individer 

presterar bättre på arbetsuppgifter jämfört med andra (Locke & Latham, 2013). En av de centrala 

delarna i teorin är att mål som sätts bör vara specificerade och utmanande för att de ska kunna höja 

individers prestation till den mest optimala nivån (Locke & Latham, 1990, 2002). Att specificerade 

och utmanande mål leder till högre grad av arbetsprestation beror på så kallade målmekanismer, 

nämligen ansträngning, uthållighet, riktning och kunskap. Målmekanismen ansträngning påverkar 

hur mycket individer kommer att vilja anstränga sig för att uppnå målen, under förutsättningen att 

de har passande förmågor för den aktuella uppgiften. Ju mer utmanande målen är desto mer kom-

mer individer att vilja anstränga sig jämfört med om det är lätta mål. Dessutom kan utmanade mål 

framkalla en uthållighet hos individer som då lägger ner både mer tid och ansträngning på att 
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försöka uppnå målen jämfört med om det är lätta mål. För att individer ska kunna bibehålla fokus 

för att uppnå uppsatta mål är det nödvändigt att mål kan dirigera individers ansträngningar i rätt 

riktning så att de inte ägnar sig åt aktiviteter som är irrelevanta för målen. Dessutom kan den 

senaste målmekanismen påminna individer om eventuella färdigheter som kan vara användbara 

för att uppnå aktuella mål, färdigheter som individer har fått genom tidigare erfarenheter av att 

hantera liknande mål. (Locke & Latham, 1990, 2013) 

 

De tre beskrivna målmekanismerna har en gemensam nämnare, nämligen att de är av motiverande 

karaktär som hjälper individer att uppnå mål (Locke & Latham, 2013). Dock är det inte alltid givet 

att individer kommer uppnå målen på ett framgångsrikt sätt. Därför finns det ett behov att kom-

plettera dem med den fjärde målmekanismen, kunskap, som är av en kognitiv karaktär. (Locke & 

Latham, 1990, 2013) Anledningen till kompletteringen beror på att individer kan stöta på uppgifter 

som de upplever att de inte kan lösa med hjälp av sina befintliga färdigheter eller kunskaper. I 

sådana situationer blir det nödvändigt att försöka hitta nya eller bättre tillvägagångssätt för att lösa 

uppgiften och på så vis möjliggöra att målen uppfylls. (Locke & Latham, 1990) 

 

Som tidigare nämnts bör mål vara specificerade och utmanande för att ge den mest optimala ef-

fekten på individers arbetsprestation. Detta eftersom mål som upplevs omöjliga respektive för lätta 

att uppnå försämrar arbetsprestationen. En liknande effekt har mål som upplevs som så diffusa att 

individer inte vet vad de ska eftersträva. Ett sådant exempel är när individer uppmanas att ”göra 

sitt bästa”. Det råder dock delade meningar om huruvida diffusa mål är till fördel eller nackdel. 

Enligt Locke och Latham (1990) medför otydliga mål ett större utrymme för subjektivitet. Om 

individer tillåts göra sina egna tolkningar om vad som anses vara acceptabla nivåer av arbetspre-

station kan det leda till att de inte utnyttjar sin fulla potential (Locke & Latham, 1990). Vid hante-

ring av komplexa uppgifter menar andra forskare att det istället kan vara till fördel att uppmana 

individer att göra sitt bästa (Earley, Connolly, & Ekegren, 1989, se Locke & Latham, 2002). Om 

det finns en frånvaro av specificerade och utmanande mål när individen ska hantera komplexa 

uppgifter har den en större möjlighet att komma fram till en bättre strategi för hur uppgiften ska 

lösas. Om det istället finns en närvaro av specificerade och utmanande mål när individen ska lösa 

en komplex uppgift kan det enligt Seijts och Latham (2001) leda till att den riskerar att få tunnel-

seende och fokusera på fel sak. En konsekvens av det är att individen kan bli så angelägna om att 

uppnå målet att de inte tar hänsyn till andra faktorer som kan bidra till måluppfyllelsen. Det kan 

exempelvis handla om att inte ta sig tid till att reflektera över andra tillvägagångssätt som även 

kan vara de mest optimala för situationen. Andra risker är att individer inte försöker förvärva eller 

ens funderar på vilka färdigheter som krävs för att kunna lösa komplexa uppgifter. (Winters & 

Latham, 1996) För att reducera risken för tunnelseende föreslås det att målen som sätts upp har en 

karaktär av att vara ett lärande mål (Locke & Latham, 2006). Det innebär att individer parallellt 

med uppnåendet av målet även kommer att utveckla ny eller förbättra sin befintliga kompetens 

(Nicholls & Dweck, 1979, se Elliott & Dweck, 1988). Individer som strävar efter lärande mål 

kommer inte bli avskräckta av komplexa och utmanande mål, snarare tvärtom. De är även mindre 
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rädda för konsekvenserna av att misslyckas utan ser dem som lärdomar till hur deras tillvägagångs-

sätt kan förbättras för att lyckas bättre nästa gång. (Button, Mathieu, & Zajac, 1996)   

 

Det bör poängteras att målsättningsteorin främst baseras på forskning som har undersökt kontexter 

där det förekommer endast ett mål (Locke & Latham, 1990). Genom åren har det genomförts stu-

dier som undersökt kontexter med flerdimensionella mål och det har exempelvis visat att den trad-

itionella teorin med endast ett mål inte alltid går att överföra direkt till en kontext med flera mål 

(Cheng et al., 2007).  

2.1.1 Flerdimensionella mål 

Eftersom dagens samhälle är ett tjänste- och servicesamhälle är organisationer medvetna om att de 

måste erbjuda mer än bara produkter och tjänster för att kunna skaffa sig starka konkurrensfördelar. 

Därför räcker det inte med att organisationer strävar endast efter finansiella mål, utan de behöver 

kompletteras med icke-finansiella mål. Eftersom organisationens strategi ska leda till ett önskat 

ekonomisk resultat har organisationer finansiella mål som att öka omsättningen och sänka kostna-

derna. (Kaplan & Norton, 1999) De icke-finansiella målen kan inte mätas på samma sätt som de 

finansiella målen men har fortfarande stor betydelse för organisationens framgång, bland annat 

genom att det har ett större perspektiv och fokuserar på långsiktiga mål som kundnöjdhet och 

anställdas kompetens. (Verbeeten & Boons, 2009) Organisationer som enbart använder finansiella 

mål löper stor risk att skapa ett kortsiktigt tänkande hos sina anställda, men den risken kan redu-

ceras genom att använda även icke-finansiella mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Förutom 

att ge organisationer en bredare bild av verksamheten, kan det långsiktiga perspektivet som icke-

finansiella mål medför även ge organisationer en indikation på hur resultatet kan komma att se ut 

i framtiden (Norreklit, 2000). Mått som har operationaliserats från finansiella mål har däremot inte 

den egenskapen utan kan endast redogöra för vad som har hänt. (Kaplan & Norton, 1999, 2001). 

 

Att organisationer har flerdimensionella mål kan ha en positiv effekt på individers prestation. Det 

förutsätter dock att målen kan uppnås samtidigt utan att kompromissa på endera av dem. För att 

det ska vara möjligt finns det två villkor som behöver uppfyllas. Det ena är att mål behöver ha en 

svårighetsgrad som gör dem lagom utmanande att uppnå. Det andra innebär att det ska finnas till-

räckligt stort utrymme för flexibilitet. Detta för att motivera individer att hitta lösningar som inne-

bär att en integrering av flera mål både blir möjlig och fördelaktig för alla mål. (Huber & Neale, 

1987) Även om en integration mellan mål i de flesta fall är positivt för måluppfyllelsen, genom att 

ett mål då hjälper till att uppnå ett annat, finns det en risk att målen snarare kan hämma varandra 

och skapa en konflikt mellan dem. Det kallas då för en målkonflikt (Locke & Latham, 1990). 

2.1.2. Målkonflikt 

Det finns forskare som menar att det är möjligt att hantera komplexiteten som flerdimensionella 

mål för med sig. Locke och Latham (1990) menar att det går att fokusera på ett mål i taget tack 

vare att de oftast sträcker sig över längre tidsperioder som veckor eller år. Emsley (2003) visar 

med sin studie att chefer väljer att hantera komplexiteten genom att fokusera på ett mål ena dagen 
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och det andra nästa dag. Även om individer kan hantera flera mål samtidigt finns det en gräns för 

hur många de kan hantera. Enligt Locke och Latham (1990) finns det inget enkelt svar på antalet 

mål som en individ kan hantera eftersom det beror på flera olika faktorer, exempelvis målens svå-

righetsgrad, tid och individens kognitiva förmåga. 

 

En målkonflikt definieras som situationen som uppstår när individer strävar efter mål som inte kan 

uppfyllas samtidigt och därmed tvingar individer till att göra avvägningar om vilket mål som ska 

prioriteras. (Kernan & Lord, 1990; Louro, Pieters, & Zeelenberg, 2007) När individer ska hantera 

flerdimensionella mål kan målkonflikter uppträda i tre olika former (Locke et al., 1994). När indi-

vider upplever att de personliga målen skiljer sig från organisationens förekommer det en avsaknad 

av målkongruens, varför konflikten vidare benämns som målkongruenskonflikt. Om individen ska 

utföra flera olika uppgifter samtidigt, där respektive uppgifts mål har lika stor prioritet, kan det 

uppstå en målkonflikt på grund av att individen blir osäker på vilken uppgift som bör prioriteras. 

Den kallas i teorin för between-task konflikt. Den tredje formen av målkonflikt kallas within-task 

konflikt och uppstår när det finns flera mål som är kopplade till en arbetsuppgift och målen är 

motstridiga. Det kan exempelvis handla om att kompensera en missnöjd gäst tills den blir nöjd 

utan att det sker på bekostnad av för höga kostnader, vilket innebär att uppfyllelsen av det ena sker 

på bekostnad av det andra. (Locke et al., 1994)  

2.1.3 Kritik mot målsättningsteorin 

Det finns en viss kritik mot målsättningsteorin, däribland Gagné och Deci (2005) som menar att 

teorin, även om det i grunden är en motivationsteori (Locke & Latham, 2013), inte särskiljer på 

inre och yttre motivation. Inre motivation definieras som att utföra en aktivitet för utmaningens 

skull eller för att genomförandet av aktiviteten ger individen en känsla av inre tillfredsställelse. 

Yttre motivation definieras av att individer motiveras av att utföra en aktivitet för att få en monetär 

belöning eller uppnå ett specifikt resultat. (Ryan & Deci, 2000) Enligt Gagné och Deci (2005) 

använder målsättningsteorin sig endast av målens egenskaper, exempelvis svårighetsgraden, för 

att förutsäga hur individer kommer att prestera. Att teorin inte särskiljer på inre och yttre motivat-

ion kan få konsekvensen att den inte ger tillräckligt bra förutsägelser över hur individer kommer 

att prestera. Därför menar Gagné och Deci (2005) att målsättningsteorin bör inkludera en distinkt-

ion mellan de olika formerna av motivation.  

 

2.2 Arbetsprestation  
Efter att de inledande avsnitten har fokuserat på mål och målkonflikt kommer nu studiens andra 

huvudbegrepp att presenteras, nämligen arbetsprestation. Porter och Lawler (1968, se Miner, 2007) 

väljer att definiera arbetsprestation som hur individer utför sina arbetsuppgifter. Enligt Campbell 

(1990, p. 704, vår översättning) avser arbetsprestation ”de beteenden eller handlingar som är re-

levanta för organisationens mål”. Vidare menar han att när arbetsprestation ska bedömas bör fo-

kus ligga på beteenden eller handlingar i sig och inte vilket resultat som de genererar. Campbell 

(1990) menar dock att det kan vara problematiskt att definiera arbetsprestation utifrån beteenden 
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eller handlingar eftersom det inte alltid är möjligt att kunna observera dem. Han ger ett exempel 

på att det inte är möjligt att studera hur en individ tänker när den löser ett problem, varför det i 

sådana situationer blir nödvändigt att använda resultatet, det vill säga lösningen på problemet, för 

att definiera arbetsprestationen. Borman och Motowidlo (1993, se Rich, Lepine, & Crawford, 

2010) har en liknande definition som Campbell (1990) då de menar att arbetsprestation avser det 

beteende som individer uppvisar och som tillför värde för organisationen och dess mål, antingen 

direkt eller indirekt.  

 

Även om Campbell (1990) förespråkar att arbetsprestation bör bedömas utifrån individens hand-

lingar eller beteenden är det vanligt att mäta arbetsprestationen utifrån handlingarnas resultat. Ex-

empelvis med mått som produktivitet eller kvalitet. Sådana mått visar hur individen faktiskt pre-

sterar, exempelvis hur mycket ekonomisk ersättning personen har gett gäster under veckan. Om 

arbetsprestation mäts med hjälp av måttet kvalitet kan det exempelvis avse hur bra arbetet utförs, 

det vill säga antalet fel eller den allmänna kvaliteten på avslutad arbetsuppgift. (Viswesvaran, 

1993; Viswesvaran, Ones, & Schmidt, 1996) Inom tjänsteföretag kan kvalitet avse hur service 

levereras till kund (Singh, 2000), exempelvis hur väl gäster blir bemötta av hotellpersonalen under 

sin vistelse. Dock kan mått som mäter utfall och den faktiska arbetsprestationen inte ge några 

indikationer på vad personen egentligen upplever. Macintosh (1994) exemplifierar detta genom att 

uttrycka att bara för att en individ uppvisar en hög grad av produktivitet betyder det inte per auto-

matik att personen även är tillfredsställd, varför det kan vara fördelaktigt att mäta arbetsprestation 

på ett annat sätt.   

 

Att mäta resultatet av handlingar är som sagt en möjlighet för att underlätta bedömning av indivi-

ders arbetsprestation. Det finns ett annat alternativ till detta, nämligen att använda sig av aktivite-

ter. Mahoney et al. (1963, 1965, se Sholihin, Pike, & Mangena, 2010) har utvecklat ett utvärde-

ringsinstrument som använts i flera empiriska studier för att mäta arbetsprestation. De operation-

aliserade delarna benämns som dimensioner och skillnaden mot mått är att de speglar olika aktivi-

teter. Sholihin et al. (2010) är en av de som har valt att använda sig av aktiviteter som reflekterar 

arbetsprestationen. Aktiviteterna avser sådana som chefer utför, exempelvis att planera, utvärdera, 

övervaka, hantera bemanning och förhandla. (Sholihin et al., 2010) Även om Sholihin et al. (2010) 

i sin studie har tillämpat aktiviteterna från utvärderingsinstrumentet i ett tillverkningsföretag kan 

aktiviteterna tillämpas på även tjänsteföretag. Det baseras på ett rimligt antagande om att managers 

arbetsuppgifter ser likadana ut i grunden oavsett bransch. Vidare behöver inte de nämnda aktivi-

teterna vara begränsade till att endast utföras av managers. Exempelvis kan anställda som ska han-

tera ett klagomål från en gäst behöva utvärdera situationen för att bedöma hur den kan lösas och 

eventuellt förhandla om en lämplig kompensation. 

 

För att mäta individers arbetsprestation använder även Koopmans et al. (2013) dimensioner som 

speglar aktiviteter men kombinerar det med resultat som genererats av handlingar. Genom att re-
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spondenterna får svara på en enkät om hur väl de upplever att de kan planera, prioritera och orga-

nisera sitt arbete kan Koopmans et al. (2013) mäta den upplevda arbetsprestationen med hjälp av 

aktiviteter.  

 

Eftersom det inte bör vara möjligt att exempelvis mäta graden av måluppfyllelse i en service reco-

very-situation som Cheng et al (2007) gör i sin studie, är det mer lämpligt att studera individens 

upplevda arbetsprestation utifrån dess beteende eller handlingar. Därför kommer den här studien 

att använda Campbells (1990) och Borman och Motowidlos (1993, se Rich et al., 2010) definition 

av arbetsprestation.  

 

2.3 Förklarande mekanismer 
För att förklara varför sambandet mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation ser ut 

som det gör används, som ovan beskrivits, ett antal mekanismer. De mekanismer som har valts 

kommer som sagt ur arbetsprestationslitteraturen och har visat sig vara av betydelse för arbetspre-

stationen. De mekanismer som används i studien och presenteras nedan är meningsfullhet, kom-

petens, inflytande och självbestämmande vilka beskrivs under avsnittet 2.3.1 psykologisk empo-

werment samt stress som beskrivs därefter. 

2.3.1 Psykologisk empowerment  

Som nämnts ovan är målsättningsteorin en form av motivationsteori. En liknande teori som lyfter 

fram fyra kognitioner av inre uppgiftsmotivation hos individer är psykologisk empowerment (Tho-

mas & Velthouse, 1990), vilken är en av två inriktningar i litteraturen inom empowerment (Hecha-

nova, Alampay, & Franco, 2006; Spreitzer, 2008). Den andra inriktningen är strukturell empower-

ment som beskrivs som de handlingar som organisationen vidtar för att fördela befogenhet och 

beslutsfattande (Hechanova et al., 2006; Spreitzer, 2008). En betydande skillnad mellan de två 

inriktningarna är således att strukturell empowerment har ett organisatoriskt fokus medan psyko-

logisk empowerment är centrerat till individen. (Spreitzer, 2008) Vidare är fokus enbart på den 

psykologisk empowerment då studien syftar till att studera individers upplevelser. 

 

Psykologisk empowerment fokuserar på hur individer upplever sitt arbete snarare än hur chefer 

fördelar befogenhet till anställda. Det hänför sig således till den anställdes personliga uppfattning 

om sin roll i organisationen. (Spreitzer, 2008) Conger och Kanungo (1988) definierar empower-

ment som en motiverande process hos anställda. Det är en definition som Thomas och Velthouse 

(1990) vidareutvecklar och menar att det mer specifikt handlar om inre uppgiftsmotivation, vilket 

de beskriver som motivation vilken framkallats genom att individer kan härleda positiva erfaren-

heter direkt till uppgiften. De valde senare att definiera psykologisk empowerment som ökad inre 

uppgiftsmotivation (increased intrinsic task motivation). Att skapa psykologisk empowerment in-

nebär således att skapa en ökad inre uppgiftsmotivation hos individen. Det är en definition som 

legat till grund för framväxten av psykologisk empowerment som är en av inriktningarna inom 

empowerment-teorin (Hechanova et al., 2006; Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & Velthouse, 1990).  
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Som ovan nämnts återspeglas psykologisk empowerment genom fyra kognitioner som reflekterar 

en individs inställning och attityd till sin arbetssituation. Det är mening, inflytande, kompetens och 

självbestämmande (Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & Velthouse, 1990). Baserat på tidigare forsk-

ning definierar Spreitzer (1995, 2008) och Thomas och Velthouse (1990) de fyra kognitionerna på 

följande sätt: 

 

Meningsfullhet avser det värde individen bedömer att syftet eller målet med en uppgift har i för-

hållande till sina egna ideal och normer. Med andra ord avser det individens egen känsla av hur 

mycket han eller hon bryr sig om uppgiften.  

 

Kompentens likställs med begreppet self-efficacy som vi valt att översätta till självtillit. Begreppet 

kompetens är dock att föredra i detta sammanhang då det specifikt avser arbetsrollen och inte 

självtillit i allmänhet. Kompetens avser individens uppfattning om sin egen förmåga att klara av 

att utföra en specifik arbetsuppgift.  

 

Inflytande beskrivs som den utsträckning i vilken individen känner sig kunna påverka utfallet av 

sitt arbete, det vill säga resultatet. Det kan även beskrivas som graden av hur stor skillnad som 

individen upplever sig kunna göra vid utförandet av en uppgift. 

 

Självbestämmande avser en känsla av att ha möjligheten att kunna styra hur sina arbetsuppgifter 

och handlingar ska utföras. Det handlar således om graden av autonomi som individen upplever 

med avseende på sin möjlighet att fatta egna beslut. 

 

De fyra kognitionerna stimulerar och upprätthåller individens beteende och betraktas som indivi-

dens kognitiva tolkningar av verkligheten snarare än objektiv fakta (Thomas & Velthouse, 1990). 

De fyra kognitionerna utgör tillsammans en upplevelse av empowerment (Spreng et al., 1995), 

vilket innebär att känna en delaktighet och möjlighet att kunna påverka såväl sin egen som orga-

nisationens prestation (Foy, 1997). Om en kognition saknas så kommer den upplevelsen att be-

gränsas. (Spreitzer, 1995) Exempelvis kommer en individ som upplever att den har ett inflytande 

men samtidigt känner att de inte har kompetensen att utföra jobbet på ett bra sätt inte känna sig 

empowered. För att en individ ska känna sig empowered behöver den alltså uppleva alla kognit-

ioner. (Spreitzer, 2008) Det handlar dock inte om att individer antingen känner sig empowered 

eller inte, utan om vilken grad av empower som en individ upplever. (Spreitzer, 1995)  

 

Studier av psykologisk empowerment på individnivå har främst studerat dess påverkan på indivi-

ders attityd, beteende och arbetsprestation. I en sammanställning av forskningsläget inom empo-

werment menar Spreitzer (2008) att studier visar att anställda som känner sig empowered på jobbet 

har en positivare attityd till sitt arbete. Hon framhåller forskning som bland annat visar att individer 
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som känner sig empowered uppvisar en högre grad av arbetstillfredsställelse, organisatoriskt åta-

gande och mindre benägenhet att lämna organisationen samt en lägre grad av arbetspåfrestning. 

Det är inte bara positivare attityder som visat sig vara en följd av psykologisk empowerment utan 

det finns även en positiv effekt på arbetsprestationen, vilket har studerats i form av ökad effekti-

vitet och produktivitet (Chiang & Hsieh, 2012; Hechanova et al., 2006; Koberg, Boss, Senjem, & 

Goodman, 1999; Spreitzer, 1995, 2008; Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997). Den positiva effekten 

på arbetsprestationen har bland annat visat sig vara gällande i serviceorganisationer som hotell 

(Chiang & Hsieh, 2012; Hechanova et al., 2006).  

 

Som beskrivits ovan kan de fyra kognitionerna ses som dimensioner som utgör psykologisk em-

powerment. Det finns dock studier som visar att de olika dimensionerna är relaterade till arbets-

prestationen i varierad utsträckning (Hall, 2008; Spreitzer et al., 1997). Exempelvis fann Spreitzer 

et al. (1997) att kompentens och inflytande är starkast relaterat till arbetsprestationen, i form av 

effektivitet. Hall (2008) menar i sin tur att varje kognition av psykologisk empowerment, var för 

sig, är relaterade till beteenden som ökar arbetsprestationen. Därav studerade han respektive kog-

nition i relation till arbetsprestationen och resultatet visade att mening var den kognition som var 

positivt relaterad till arbetsprestationen.  

2.3.2 Stress  

En annan mekanism som litteraturen visar har betydelse för arbetsprestationen är stress. Luthans 

(2011) definierar stress som en reaktion på yttre situationer, exempelvis arbetsrelaterade situat-

ioner, vilka resulterar i fysiska, psykiska eller beteendemässiga förändringar hos individen. Just 

arbetsrelaterad stress är ofta ett resultat av en interaktion mellan individen och dess omgivning där 

de tre främsta stressfaktorerna är relationen med kollegor, arbetsbelastning och organisatoriska 

begränsningar. Ismail (2015) menar att psykologisk och fysiologisk stress är de främsta formerna 

av stressymptom, varför det är dem som det vidare kommer handla om. Symptomen av de olika 

dimensionerna skiljer sig åt i sin karaktär och Larson (2004) menar att psykologisk stress tenderar 

att ge upphov till symptom som apati, glömska och irritation. Ismail (2015) sammanfattar symp-

tomen som känslomässiga reaktioner och lyfter även fram ytterligare symptom som exempelvis 

ångest, depression, utbrändhet och nervositet. Den fysiologiska stressen tar sig istället uttryck i 

form av kroppsliga reaktioner som exempelvis huvudvärk, magsår och högt blodtryck (Ismail et 

al., 2015; Larson, 2004) De kroppsliga reaktionerna kan utlösas av olika stressfulla situationer på 

en arbetsplats vilket har en omedelbar om negativ effekt på en individs produktivitet, effektivitet 

och kvaliteten på arbetet. (Ismail et al., 2009, 2010, Newell 2002, se Ismail et al. 2015) 

 

Förutom att symptomen av stress kan delas in i två huvudsakliga dimensioner menar Kozusznik et 

al. (2012) att stress även ger upphov till två olika effekter, en positiv och en negativ. Det kommer 

bland annat från att det kinesiska ordet för stress är en kombination av två tecken där den ena 

symboliserar kriser och den andra symboliserar möjligheter (Hashim & Zhiliang, 2003). I littera-

turen om stress används begreppen eustress och distress som speglar de två karaktärerna. Eustress 

associeras med positiva känslor och ett friskt hälsotillstånd medan distress är relaterat till negativa 
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känslor och ogynnsamma effekter på individens välbefinnande (Seley, 1974, se Kozusznik et al., 

2012). Eustress kan liknas vid det som Larson (2004) beskriver som bra stress, vilket kommer ur 

situationer som skapar spänning och stimulering hos individen. God stress eller eustress, som det 

vidare kommer att kallas, resulterar i mindre negativa stressymptom. Distress kan dock liknas vid 

det hon kallar för dålig stress som kan uppstå från en obehaglig situation, exempelvis att förlora 

jobbet. Vidare används även begreppet distress. 

 

Arbetsrelaterad eustress kan uppstå när individer känner att de kan hantera de krav som ställs på 

dem från organisationen. Det uppstår när individernas kunskaper, färdigheter, förmågor och atti-

tyder kan matchas mot arbetskraven. Det kan i sin tur leda till minskad psykisk och fysisk stress 

alternativt en ökad möjlighet att kunna hantera stressen för att klara sitt arbete och uppnå organi-

sationens krav. Distress kan uppstå på motsatt sätt, nämligen när individer upplever att de inte kan 

klara av att hantera de krav som ställs på dem. Det kan i sin tur leda till ökad psykisk och fysisk 

stress som bland annat kan ta sig uttryck i form av sjukdom och problem att kunna hantera ångest-

känslor. Det kan även resultera i att individen inte lyckas utföra sina arbetsuppgifter. (Ismail et al., 

2015)  

 

Studier på arbetsrelaterad stress visar att stressnivån hos individer har en betydande inverkan på 

den enskilda individens arbetsprestation (Hsieh et al 2004, Ismail et al. 2009 & Wetzel et al. 2006; 

refererade i Ismail 2015). Exempelvis menar Hons (2013) att arbetsrelaterad stress har en negativ 

påverkan på arbetsprestationen. Författare till andra studier menar att stress istället kan leda till en 

högre arbetsprestation om individen har förmågan att kontrollera den psykologiska och fysiolo-

giska stressen (Adler et al., 2006, Hourani et al., 2006, Wetzel et al., 2006 & Zhong et al., 2006, 

refererade i Ismail et al., 2015). 

 

2.4 Analysmodell 

Studiens syfte är, som tidigare nämnts, att studera sambandet mellan upplevd målkonflikt och upp-

levd arbetsprestation samt att försöka förklara sambandet utifrån ett antal mekanismer. För att stu-

dera det har de centrala begreppen sammanställts utifrån den teoretiska referensramen och utgör 

analysmodellen som finns presenterad som figur 1 nedan. Analysmodellen ligger sedan till grund 

för utformningen av intervjuguiden och studiens analys. 

 

Som tidigare nämnts finns det studier som visar att målkonflikt har en negativ påverkan på arbets-

prestationen (Cheng et al., 2007; Slocum et al., 2002), vilket är ett samband som studeras vidare i 

den här studien. I den teoretiska referensramen beskrivs tre former av målkonflikt. Vi väljer dock 

att utgå från en mer generell syn på målkonflikten i vår analysmodell. Då vi gör en studie som 

fokuserar på individens egna upplevelser har vi inte valt ut någon målkonflikt på förhand. Detta 

för att kunna gå in med ett mer öppet sinne för att se vilka konflikter som eventuellt upplevs av 

respondenterna. 
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För att identifiera och tolka den upplevda arbetsprestationen måste begreppet först operational-

iseras. Som beskrivits ovan finns det studier som har valt att operationalisera arbetsprestation till 

aktiviteter (Koopmans et al., 2013; Sholihin et al., 2010), vilket även görs i den här studien. Genom 

att operationalisera begreppet finns möjlighet att kunna fånga den upplevda arbetsprestationen och 

komma djupare in på den för att inte missa andra aspekter av arbetsprestationen som kan vara av 

betydelse. Därför operationaliseras begreppet till aktiviteter som är vanligt förekommande i en 

service recovery-situation. För individer som ska hantera service recovery-situationer är det nöd-

vändigt att ha bland annat bra kommunikationsfärdigheter och beslutsfattningsförmåga (Frye, 

2014; Lapré, 2011). Därför operationaliseras den upplevda arbetsprestationen till aktiviteterna 

samtal, bedömning och beslutsfattande. Även om analysmodellen därmed utgår från ett antal för-

utbestämda aktiviteter används fortfarande det generella begreppet för att även kunna fånga upp 

andra delar av arbetsprestationen.  

 

I analysmodellen avser mekanismerna att ge potentiella förklaringar till sambandet mellan upplevd 

målkonflikt och upplevd arbetsprestation. Studien avser alltså att studera huruvida mekanismerna 

har betydelse för hur arbetsprestationen upplevs i samband med en upplevd målkonflikt. Därav 

måste de, i analysen, kunna härledas från konflikten på så vis att det framgår att de aktualiseras av 

den upplevda konflikten. De mekanismer som studien avser att studera som potentiella förklaringar 

till sambandet summeras härnäst och finns sammanställt i analysmodellen nedan, se figur 1.  

 

I den teoretiska referensramen beskriver Spreitzer (1995, 2008) att de fyra kognitionerna: me-

ningsfullhet, kompetens, inflytande och självbestämmande, handlar om individens egna uppfatt-

ningar. Dessa kommer vidare att betraktas som mekanismer. I litteraturen ses de fyra mekan-

ismerna som delar av en helhet nämligen psykologisk empowerment. Det finns dock studier som 

särskiljer de olika delarna och menar att de påverkar arbetsprestationen i olika grad (Hall, 2008), 

varför de betraktas som enskilda mekanismer i den här studiens analysmodell. Även stress utgör 

en av de mekanismer som studien avser att studera om den har betydelse för hur arbetsprestationen 

upplevs vid en målkonflikt. Detta eftersom även den utgörs av en personlig upplevelse samt att 

stress har visat sig vara av betydelse för individers arbetsprestation, både positivt och negativt. 

 

I den teoretiska referensramen har fler mekanismer, än de ovan nämnda, beskrivits ha en påverkan 

på arbetsprestationen, däribland målmekanismer. Eftersom de avser målens egenskaper och inte 

individernas personliga upplevelser beaktas de inte i den här studien. 
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Figur 1. Analysmodell.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts och vilka vetenskapliga metodval som har 

gjorts under studiens gång samt vilka konsekvenser valen fört med sig. Inledningsvis redogörs för 

studiens design och analysmodellens utformning följt av insamling och sammanställning av data, 

analysmetod och en metodreflektion.  

 

3.1 Studiens design 

Den här studien utgår från den befintliga teorin på området och har tagit sitt huvudsakliga avstamp 

i en artikel av Cheng et al. (2007) som har studerat sambandet mellan upplevd målkonflikt och 

arbetsprestation. Studiens inledande fas var därför att söka och läsa vetenskapliga artiklar inom 

område för mål, målkonflikter och arbetsprestation samt sambanden mellan dem. Det gjordes för 

att skapa få en mer samlad bild av det aktuella forskningsläget, vilket låg till grund för vårt inled-

ningskapitel och vår forskningsfråga. Enligt Jacobsen (2002) är det ett tillvägagångssätt som kan 

liknas vid att studien har antagit en deduktiv ansats. Ansatsen medförde att de intervjuer som ut-

gjorde empiriinsamlingen kunde anpassas för att möjliggöra att sambandet mellan upplevd mål-

konflikt och upplevd arbetsprestation skulle kunde identifieras. På grund av det menar Jacobsen 

(2002) att det finns en risk att alternativa perspektiv och information förbises då forskaren enbart 

letar efter det som kan ge svar så studiens syfte. För att reducera den risken valde vi att studera hur 

sambandet ser ut i en service recovery-situation på hotell och inte om det negativa sambandet även 

finns i vår kontext. 

  

Syftet med studien är att studera individers egna upplevelser. Det var därför av betydelse att den 

undersökningsmetod som valdes var av sådan karaktär att respektive individs egna upplevelser 

kunde fångas. Eftersom individers upplevelser utgår från dennes egna preferenser och erfarenheter 

valde vi att använda oss av en mer kvalitativ metod, varför empirin samlades in genom semistruk-

turerade intervjuer. En mer ingående beskrivning av empiriinsamlingen presenteras i avsnitt 3.2 

datainsamling. Hade studien i stället haft en mer kvantitativ metod hade vi inte kunnat gå lika djupt 

in på individernas egna upplevelser och det hade varit omöjligt att få fram mer individuella vari-

ationer än de variationer som svarsalternativen hade givit. (Jacobsen, 2002)  

 

Den valda metoden medför även att det inte är möjligt att överföra resultatet till en annan kontext 

eller generalisera det för en större population än den som studerats. Dock ger resultatet fortfarande 

en indikation på hur och varför det kan antas se ut på ett visst sätt. (Jacobsen, 2002) 

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts i form av sex intervjuer av semistrukturerad karaktär med respondenter 

från fem olika hotell i Örebro och Västerås. Avsikten var att intervjuerna skulle likna ett vanligt 

samtal i så hög utsträckning som möjligt, vilket snarare påminner om en ostrukturerad än en semi-
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strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; Silver-

man, 2015). Anledningen till det var att studien avser att studera individernas egna upplevelser, 

varför vi ansåg att det var av betydelse att respondenterna fick prata så fritt som möjligt. En hög 

struktureringsgrad hade däremot inneburit att intervjuerna präglats av tydligt definierade fråge-

ställningar och fasta svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Om våra intervjuer 

hade antagit en sådan karaktär finns det en påtaglig risk att respondentens egna upplevelser inte 

hade fångas i lika stor utsträckning. Detta eftersom frågeformuleringarna och svarsalternativen i 

större utsträckning hade begränsat respondentens möjlighet att svara på ett annorlunda sätt än vad 

vi hade kunnat förutspå. Kvale och Brinkmann (2009) menar att oväntade svar från respondenter 

är mest sannolika att framträda ju mer spontan intervjuproceduren är. 

 

Eftersom studiens syfte är att studera samband mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetspre-

station samt söka förklaringar till sambandet med hjälp av fem förutbestämda mekanismer ansåg 

vi det ändå nödvändigt att ha en viss struktureringsgrad på intervjuerna. Genom att konstruera en 

intervjuguide med teman som speglar de nyss nämnda områdena kunde vi styra intervjuerna så att 

samtliga områden berördes. Att intervjuguiden innehöll även ett antal förslagsfrågor för respektive 

tema (se bilaga 2 och avsnitt 3.2.2 intervjuguide), vilka fungerade som inspiration i två avseenden. 

Den ena var för att vi skulle formulera frågorna på lämpligt sätt utifrån studiens syfte men utan att 

styra respondenten mer än nödvändigt. Den andra var för att komma på relevanta följdfrågor lö-

pande under intervjun. De frågor som slutligen ställdes till respondenterna utgick från intervjugui-

dens exempel men anpassades efter det aktuella samtalet, precis som ordningsföljden på temana. 

Att utföra intervjuer i samtalsform men med hjälp av en intervjuguide, vars främsta syfte är styra 

samtalen så att önskade ämnen tas upp, kan liknas vid en semistrukturerad intervjuform (Bryman 

& Bell, 2013; Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; Silverman, 2015) Att i viss mån styra 

respondenterna att prata om ämnen som är relaterat till studiens syfte underlättar även vid den 

teoretiska analysen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

För att få personer att ställa upp och avvara tid för våra intervjuer valde vi att i förväg begränsa 

dem till cirka en timme. En anledning till det är att vi avsåg att intervjua respondenterna utifrån 

sin yrkesroll vilket innebar att vi sökte kontakt med dem på deras arbetsplats. På så vis innebar det 

att de behövde avvara arbetstid för vår intervju och därmed fick det inte ta för lång tid. Trots det 

behövde vi ha tillräckligt med tid för att hinna behandla alla teman utan att det skulle bli stressigt. 

Om tiden är för snävt beräknad finns det en risk att det empiriska materialet inte blir tillräckligt 

omfattande för att kunna genomföra den teoretiska analysen (Jacobsen, 2002). Det skulle dels 

kunna bero på att alla teman inte hinner avhandlas under intervjun eller att vi som intervjuar över-

för en stressad känsla på individerna vilket gör att de vill svara så fort som möjligt och dels att mer 

omfattande utläggningar går förlorade. Utifrån de två parametrarna kom vi fram till att en inter-

vjutid på cirka en timme var lämpligt. Två av respondenterna valde dock att ställa upp utanför 

arbetstid men för att vara konsekventa och bibehålla samma struktur på samtliga intervjuer valde 
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vi att begränsa även dem till cirka en timme. Detta för att ingen sådan skillnad skulle kunna på-

verka vårt resultat. Intervjuerna tog ungefär så lång tid som beräknat, mellan 45 och 75 minuter, 

och vi kände att vi hann med alla teman utan någon stress i samtliga intervjuer.  

 

För att kunna gå tillbaka och inte glömma viktiga saker från intervjuerna valde vi att spela in 

samtliga på en diktafon. Därmed behövde vi inte ha lika stort fokus på att anteckna utan vi kunde 

istället fokusera mer på själva intervjun och därmed hålla mer ögonkontakt med respondenteten. 

Dessutom såg vi möjligheterna i att kunna få ut ordagranna citat från intervjuerna till presentat-

ionen av vårt resultat. Det är fördelar som även Jacobsen (2002) lyfter fram med att spela in inter-

vjuer. Vi var dock noggranna med att ingen inspelning påbörjades utan godkännande från respek-

tive respondent. På så vis fick respondenten möjlighet att säga ifrån om det skulle innebära en 

obehagskänsla eller på annat sätt uppfattas som jobbigt. Jacobsen (2002) menar att det finns en 

risk att inspelningen kan upplevas så jobbigt att personen blir helt stum. Att vi inte slog på inspel-

ningen förrän vi fått respondentens godkännande var för att visa respekt och bygga upp ett förtro-

ende hos respondent. Ett förtroende som vi hoppas hade en positiv inverkan på respondenterna att 

våga svara ärligt. För att ytterligare stärka förtroendet och öka chanserna till så ärliga svar som 

möjligt från respondenterna valde vi att i förväg gå ut med att alla uppgifter som kan kopplas till 

individen eller hotellet kommer att hanteras konfidentiellt. Anledningen till detta var att missnöjda 

gäster och vad de är missnöjda över kan upplevas som känsligt att dela med sig. Vi gjord alltså 

detta för att minska risken att ett deltagande skulle kunna upplevas som riskabelt för såväl indivi-

den som hotellets rykte.  

 

I all kontakt med respondenterna var vi noga med att anpassa vårt ordval till begrepp och termer 

som de sannolikt är vana vid. Ett sådant exempel är att vi uteslutande pratade om klagomålssitu-

ationer istället för service recovery-situationer. Ett annat exempel är att vi använde oss av begrep-

pet gäst istället för kund. Även om hotellbesökaren kan anses som en kund i och med att den köper 

hotellets produkt kan det anses som allmänt vedertaget att prata om gäster i hotellsammanhang. 

Genom att anpassa vårt ordval till respondenternas vokabulär minskade vi det språkmässiga av-

ståndet mellan oss och respondenten som annars hade kunnat uppstå om akademiska termer hade 

använts. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt för att respondenten ska kunna förstå 

frågorna och ge spontana och omfattande svar.  

 

I de tre nästkommande avsnitten beskrivs urvalet, intervjuguidens utformning och genomförandet 

av intervjuerna mer ingående. 

3.2.1 Urval 

Som ovan beskrivits består vårt slutliga urval av respondenter av sex hotellmedarbetare på fem 

olika hotell. Samtliga respondenter bemöter missnöjda gäster, hanterar deras klagomål och har 

befogenhet att fatta beslut om kompensation. Det var också de kriterier vi ställde när vi skulle göra 

vårt urval. Anledningen till dessa kriterier var att den valda kontexten för studien är service reco-
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very-situationer på hotell, vilket framgår i inledningskapitlet och kapitel 3.1 studiens design. Skä-

let till att vi ställde kriteriet; att de skulle ha befogenhet att fatta beslut om kompensation, var att 

det är ett betydelsefullt tillvägagångssätt för att göra gäster nöjda i service recovery-situationer 

(Grönroos, 2008). För att respondenterna skulle kunna relatera till våra frågor var det därför av 

vikt att de hade erfarenhet från just dessa situationer. Genom att ha ett antal förutbestämda kriterier 

ökade vi möjligheterna till att få ett så likvärdigt urval som möjligt.  

 

Urvalet skedde genom att ringa och maila till slumpvis utvalda hotell i Örebro och Västerås där vi 

pratade med chefen för receptionspersonalen. Att vi vände oss mot receptionspersonal bygger på 

egen erfarenhet av att det främst är receptionspersonal som möter och hanterar missnöjda gäster 

på hotell. Genom att initialt vända sig till chefen över receptionen fick vi möjlighet att verifiera att 

det var rätt avdelning vi vände oss till, vilket det var. Eftersom receptionschefen vet vem i perso-

nalen som hanterar vilka uppgifter ansåg vi det lämpligt att ta hjälp av denne för att komma i 

kontakt med lämpliga respondenter. Det kan liknas vid ett snöbollsurval eftersom vi valde ut en 

grupp av personer att kontakta för att komma i kontakt med andra (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 

2002). Eftersom intervjuerna handlade om individernas yrkesroll och att vi kontaktade dem via 

deras arbete såg vi det som sannolikt att de ville ställa upp om det skedde på arbetstid. Därav var 

det viktigt för oss att ha chefernas godkännande att få genomföra intervjuer med de anställda innan 

vi tog direktkontakt med dem. 

 

Det var samma person som ringde till samtliga hotell. Detta för att vårt spörsmål skulle framföras 

på så likartat sätt som möjligt till alla så att respondenternas egenskaper skulle var så lika som 

möjligt. Oavsett om den första kontakten togs via telefon eller mail inledde vi med att förklara 

vilka vi är, att vi studerar vid Örebro universitet och skriver vår masteruppsats. Därefter beskrev 

vi kortfattat vad vårt arbete handlar om och avslutade med en förfrågan om det finns någon som 

passar in på de kriterier, som ovan beskrivits, och som skulle kunna tänka sig att ställa upp på 

intervju. Vi var redan i detta skede noga med att poängtera att uppgifter om hotellet och den en-

skilde respondenten kommer att behandlas konfidentiellt. Det gjorde vi för att minska risken att 

ett deltagande skulle kunna upplevas som riskabelt för hotellets rykte och på så vis öka möjlighet-

erna till att få en intervju. 

 

Det var en balansgång mellan att berätta tillräckligt mycket för att kunna förklara vad vårt arbete 

handlar om utan att berätta för mycket så att respondenterna skulle kunna tänka ut passande svar i 

förväg eftersom syftet är att studera individens upplevelse. Därför berättade vi bara att vi studerar 

klagomålssituationer och hur receptionsmedarbetare upplever den situationen. När det gäller stu-

dier där syftet är att respondenterna ska uttrycka sina spontana åsikter menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att full information om studien bör lämnas till respondenten först i efterhand. Detta eftersom 

informationen annars riskerar att styra respondentens svar. Vi möttes av mycket positiv respons 

från princip alla vi kontaktade. Den främsta orsaken till att några ändå avböjde att låta någon delta 

var att de hade en för hög arbetsbelastning för tillfället. Det var sedan de sex första som återkom 



24 

 

och bekräftade att de ville delta som utgör vårt slutliga urval. Enligt Jacobsen (2002) påminner det 

om ett slumpmässigt urval. Vår urvalsmetod kan således ses som en kombination av ett slump-

mässigt urval och ett snöbollsurval, vilket Jacobsen (2002) menar är vanligt förekommande. 

 

Det var också viktigt för oss att urvalet skedde på frivillig grund och vi ville inte försöka pressa 

eller övertala personer att delta. Ett exempel på det är när en receptionschef, som var mycket po-

sitiv till att låta sina anställda ställa upp, återkom till oss och meddelade att två tjejer kunde tänka 

sig och ställa upp. Dock var de blyga och vågade inte ställa upp var och en för sig utan de ville ha 

en gemensam intervju. Tyvärr fick vi då avböja och tacka för att de vill ställa upp men att det 

tyvärr inte fungerade eftersom vi var ute efter varje individs enskilda upplevelse. Vi gjorde inga 

försöka att övertala dem att ändå ställa upp enskilt eftersom det inte kan anses etiskt att utöva 

någon form av påtryckning för att få personer att ställa upp. Dessutom är det sannolikt att en person 

som upplever sig tvingad att delta inte känner samma intresse i att besvara frågorna på ett ärligt 

och utförligt sätt utan bara vill få det avklarat.  

 

Vem som hanterar service recovery-situationer visade sig varierade mellan hotellen. Därav utgörs 

vårt urval av receptionister, skiftledare/1:e receptionist1 och en hotellansvarig. Vi ansåg dock inte 

att skillnaden var av betydelse för vår studie då samtliga respondenter uppfyllde de ställda kriteri-

erna och att studien har till syfte att studera upplevelsen hos individer som hanterar service reco-

very-situationer.  

3.2.2 Intervjuguide 

Som ovan nämnts konstruerades en intervjuguide för att fungera som stöd vid intervjuerna så att 

relevanta områden för studien behandlades. Den finns presenterad i sin helhet i bilaga 1. Vid ut-

formandet av intervjuguiden utgick vi från de tre övergripande begrepp som analysmodellen består 

av: upplevd målkonflikt, upplevd arbetsprestation och mekanismer, för att möjliggöra en analys 

utifrån studiens syfte. Teman skapades utifrån analysmodellens begrepp där temat mekanismer 

delades in i underteman för respektive mekanism; meningsfullhet, kompetens, inflytande, självbe-

stämmande och stress. Varje tema utvidgades sedan med exempelfrågor. Syftet med exempelfrå-

gorna var, som ovan beskrivits, att fungera som inspiration och hjälp för oss intervjuare under 

genomförandet av intervjuerna.  

 

För att kunna ta reda på hur arbetsprestationen upplevs behövde vi ställa frågor som kunde identi-

fiera hur och vilka arbetsuppgifter som en service recovery-situation omfattar. Det gjordes under 

det första temat arbetsprestation genom att respondenterna fick beskriva en typisk klagomålssitu-

ation. Nästa tema var den upplevda målkonflikten. Även här handlade det om mer deskriptiva 

frågor för att kunna identifiera vilka mål som fanns och som var påtagliga i service recovery-

situationer. Frågor om organisationens mål kan upplevas akademiskt och vara svårt att relatera till 

                                                 
1 Skiftledare och 1:e receptionist är en receptionist med lite större befogenheter än övriga receptionist. De ses ofta som 

receptionschefens ”högra hand”. 



25 

 

för en person som inte aktivt arbetar med sådana termer. Därför var det viktigt att göra om det till 

frågor i mer vardagliga termer, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är viktigt att göra för 

att kunna få spontana och fylliga svar. Den typ av frågor som ställdes handlade därför främst om 

vilka krav och förväntningar respondenterna upplever från sina chefer och organisationen.  

 

Det sista övergripande temat var mekanismer. Som beskrivits ovan utgjordes det av de fem olika 

mekanismerna. Den här delen av intervjuguiden hade till syfte att identifiera huruvida responden-

terna upplevde någon eller några former av målkonflikt, hur arbetsprestationen i sådant fall upp-

levdes i de situationerna samt vilka mekanismer som eventuellt skulle kunna ha betydelse för den 

upplevda arbetsprestationen. Det gjordes genom att utgå från de teoretiska definitionerna av mek-

anismerna i referensramen och för var och en av dem ställa frågor som möjliggjorde identifiering 

av samtliga delar av analysmodellen. För att kunna angripa mekanismerna meningsfullhet, kom-

petens, inflytande och självbestämmande på ett effektivt sätt tog vi även inspiration från Spreitzers 

(1995) kvalitativa mätinstrument för just dessa. Det är en sjugradig likertskala med tolv påståen-

den, tre för respektive mekanism, som är utformad för att kunna mäta i vilken utsträckning indivi-

der upplever de fyra mekanismerna.  

 

Vid utformningen av exempelfrågorna valde vi att använda begreppet upplever i stor utsträckning. 

Avsikten var att det skulle leda in respondenterna att prata om deras egna känslor och upplevelser.  

3.2.3 Genomförandet  

Fyra av intervjuerna genomfördes på hotellen där respondenterna arbetar medan två stycken av 

logistiska skäl genomfördes per telefon. Det önskemål vi hade inför intervjuerna var att vi kunde 

sitta avskilt för att inte bli störda men sedan fick respondenterna själva bestämma helt fritt för att 

de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Om de är mer bekanta med sin omgivning kan det få 

dem att känna sig tryggare och att respondenten ger mer spontana och ärliga svar (Jacobsen, 2002).  

 

Det resulterade i att vi satt mer eller mindre avskilt i allmänna lokaler och vid ett tillfälle i ett 

mindre samtalsrum. Vid två av intervjuerna som genomfördes i allmänna lokaler förekom en del 

rörelser av såväl gäster som annan personal. I ett av de fallen var det även ett större sällskap som 

hade fikapaus samtidigt som vår intervju pågick. Detta skapade en viss distraktion i form av både 

ljud och rörelser, vilket kan ha haft en omedveten inverkan på såväl respondenten som oss själva. 

I efterhand anser vi att den intervjun borde ha avbrutits och att vi skulle ha bett om att sätta oss på 

en mer avskild plats. Då det var vår första intervju var vi så fokuserade på själva samtalet och att 

vi skulle kunna beröra de tänkta områdena att vi tyvärr inte tänkte på det under intervjun, då det 

inte var problem att höra varandra. Vi tog dock detta i beaktan vid nästkommande intervjuer för 

att undvika att problemet skulle uppstå på nytt. En annan intervju fick vi tillfälligt avbryta för att 

det var väldigt lyhört in till lokalen bredvid varvid vi störde dem lite. Dock kunde vi snabbt återgå 

till vårt samtal utan att vi upplevde någon märkbar påverkan på respondenten.  
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Fördelarna med att genomföra intervjuerna i en miljö som respondenten känner sig bekväm och 

hemma i har vi beskrivit ovan. Med avseende på den kontext som vi valt att studera sambandet i, 

nämligen service recovery-situationer, kan valet att sitta i allmänna lokaler även haft en begrän-

sande inverkan på respondenterna. Eftersom våra intervjuer handlade om missnöjda gäster och 

respondentens egen upplevelse av de situationerna finns det en risk att intervjumiljön påverkat hur 

ärlig och uttömmande respondenten var i sina svar. Det kan ha varit såväl medvetet som omedvetet 

i och med att det fanns en risk att såväl gäster som kollegor och chefer kunde höra våra samtal. 

Huruvida respondenterna påverkats eller i vilken uträckning som de eventuellt påverkats är dock 

svårt att uttala sig om eftersom vi inte vet om svaren hade varit annorlunda i en annan intervju-

miljö.  

 

Som nämnts ovan genomfördes två intervjuer per telefon. Svårigheten med telefonintervjuerna var 

att vi inte kunna läsa av kroppsspråket utan fick förlita oss enbart på vad respondenten sa och vilket 

tonläge som användes, vilket även Jacobsen (2002) framhåller som en nackdel. Det resulterade i 

att respondenten och intervjuaren vid några tillfällen började prata samtidigt, vilket skiljde sig åt 

från de andra intervjuerna. Vi upplevde det dock inte som något som påverkade svaren då respon-

denten fick fortsätta prata. Telefonintervjuer kan även ha en positiv effekt genom att den så kallade 

intervjuareffekten minskar jämfört med intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Intervjuareffekten 

innebär att bland annat intervjuarens ansiktsuttryck, kroppsspråk uppmärksammas av responden-

ten och påverkar hur den svarar. (Jacobsen, 2002) Vi kunde dock inte uppleva att respondenterna 

svarade på något annorlunda sätt jämfört med de vi intervjuade på plats, frånsett den individuella 

skillnaden som fanns i alla intervjuer. Vår upplevelse är således att telefonintervjuerna gav lika ett 

bra underlag för vår analys som de vi gjorde på plats. 

 

Vi inledde intervjuerna med en kort beskrivning av oss själva och uppsatsen samt att fråga om det 

var okej att vi spelade in samtalet, vilket samtliga godkände. Som tidigare nämnts var vi även noga 

med att poängtera att uppgifter om såväl respondenten som dennes arbetsgivare behandlas konfi-

dentiellt. På så vis hoppades vi att respondenten skulle våga öppna upp sig lite mer och våga berätta 

hur den upplever att det fungerar och känns. För att ytterligare bygga upp ett förtroende hos re-

spondenten och får den att känna sig så bekväm som möjligt i situationen berättade vi att det finns 

möjlighet att avbryta intervjun när som helst om det på något vis skulle kännas jobbigt. Dessutom 

fick respondenterna möjlighet att ställa frågor om det var något de undrade över innan själva in-

tervjun började. Samtliga respondenter upplevde att de redan fått svar på sina frågor tack vare den 

genomgång som beskrivits, där den viktigaste var att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Kvale 

och Brinkman (2009) menar att de beskrivna momenten även är viktiga ur ett etiskt perspektiv. En 

sådan inledning på intervjun kan hjälpa till att etablera en tillit mellan respondenten och intervju-

aren, vilket är av betydelse för att respondenten ska våga öppna upp sig i sina svar (Jacobsen, 

2002) 
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Alla intervjuer följde samma struktur tack vara intervjuguiden, vilket är en del av syften med den 

enligt Bryman och Bell (2013). Som ovan beskrivet ville vi hålla intervjun så lik ett vanligt samtal 

som möjligt. På så vis anpassade vi ordningen på de teman som intervjuguiden omfattade beroende 

på samtalets karaktär. Vi inledde alltid med att prata temana om arbetsprestation och målkonflikt 

och övergick sedan till mekanismerna. Dels innebar det att respondenten fick börja med att fritt 

beskriva klagomålssituationer, dels berodde det på att svaren från de temana låg till grund för hur 

vi sedan kunde formulera frågorna på temana om mekanismer. Fördelen med att respondenterna 

fick börja med att fritt beskriva en typisk klagomålssituation de själva hanterar minskar risken för 

att samtalet låser sig och blir krystat (Jacobsen, 2002).  

 

För att styra respondenten så lite så möjligt ville vi få dem att prata så mycket som möjligt. Genom 

att våga vara tysta även när respondenten blev tyst fortsatte de i många fall att prata och blev 

djupare in i sitt resonemang. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är en effektiv metod för att 

driva en intervju framåt. Intervjuerna avslutades med att ge respondenten möjlighet att komplettera 

med ytterligare information om service recovery-situationerna som den kände inte hade framkom-

mit.  

 

Omedelbart efter respektive intervju diskuterade vi igenom den och skrev sedan vi ner våra re-

spektive anteckningar för att vi fortfarande skulle ha så mycket som möjligt aktuellt i minnet. 

Utifrån detta kunde vi sedan göra mindre justeringar i intervjuguiden för att på ett bättre sätt nå 

fram till respondenterna. Det gjordes framförallt efter de två första intervjuerna när vi visste lite 

mer om hur och vad de kan komma att svara. Det handlade främst om vilka ordval som var mest 

lämpliga att använda sig av. 

 

3.3 Analysmetod 

Analysarbetet inleddes med att intervjuerna transkriberades i sin helhet utifrån ljudinspelningarna. 

Transkriberingen skedde ordagrant och tillägg i form av utskriftskonventioner gjordes i de fall som 

exempelvis tonläge, betoning och emotionella uttryck var av betydelse för hur svaren skulle 

komma att tolkas. Utifrån våra intervjuanteckningar kunde vi även komplettera transkriberingen 

med utskriftskonventioner när respondenten använde kroppsspråk för att illustrera eller förtydliga 

något. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är just för dessa ändamål som utskriftskonvent-

ioner är lämpliga att använda. I tabell 1 redovisas våra utskriftskonventioner med tillhörande för-

klaring.  
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Tabell 1. Utskriftskonventioner. (Inspirerad av Kvale och Brinkmann (2009)).  

 

Respektive intervju var färdigtranskriberad senast fem dagar efter att intervjun avslutades. Anled-

ningen till det var för att vi skulle ha mycket som möjligt färskt i minnet vad gäller exempelvis 

kroppsspråk och vad emotionella uttryck betydde. I de få fall där det fanns en osäkerhet i vad 

respondenten sa lyssnade båda uppsatsförfattarna på den delen för att hjälpas åt att komma fram 

till en så exakt transkribering som möjligt. Det var framgångsrikt och det återstår endast två till-

fällen där maximalt ett eller ett par ord inte kunde identifieras. Varför vi ville ha en så exakt tran-

skribering som möjligt var för att vi i detta skede inte skulle riskera att tappa värdefull information 

inför analysen.  

 

Vi var medvetna om att transkribering är, som Jacobsen (2002) beskriver det, en tidskrävande 

process men ansåg ändå att fördelarna var större. Anledningen till varför vi valde att transkribera 

var att det empiriska materialet blir mer lättöverskådligt, att det blir lättare att gå fram och tillbaka 

samt att det möjliggör att anteckna i marginalen när vi skulle göra analysen. Jacobsen (2002) menar 

att utskrivna intervjuer ger en garanti för att allt kan komma med och att ingenting glöms bort, 

vilket är lättare om vi bara lyssnat på inspelningarna. När transkriberingen var klar mailades ut-

skrifterna till respektive respondent. Detta enligt samtliga respondenters önskemål. På så vis fick 

de möjlighet att säkerställa att deras tankar och åsikter framkommit på önskvärt sätt innan vi be-

arbetade materialet i analysen. Tidsfristen för att återkomma med eventuella justeringar och kom-

pletteringar sattes till en vecka för att vi med säkerhet skulle hinna ta hänsyn till det i analysarbetet. 

Samtidigt ansåg vi att det gav respondenten tillräckligt med tid att hinna läsa igenom sin intervju. 

Ingen av respondenterna valde att göra några justeringar eller kompletteringar.  

 

Nästa moment i analysen var att koda materialet utifrån de begrepp som analysmodellen består av 

och som intervjuguidens struktur bygger på. Att koda materialet innebär att hänföra olika delar av 

materialet till, för analysen relevanta, begrepp (Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Tecken Förklaring

… Tre punkter anger en liten paus inom eller mellan ord

( ) Tom parentes anger oförmåga att höra vad som sägs.

[ ] Hakparenteser anger utskrivarens beskrivning snarare än utskriften. Exempelvis 

emotionella uttyck.

ORD Versal anger särskilt höga ljud i förhållande till omgivande tal.

ord Understrykningar anger någon form av betoning, genom tonhöjd.

[00:00:00] Tiden inom hakparenteserna visar endast var transkriberingen återfinns i intervjun. 
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I vårt fall handlade det om att tolka det som respondenterna sagt utifrån begreppen i analysmo-

dellen. Några exempel på de koder som användes är within-task konflikt, målkongruenskonflikt, 

inflytande, kompetens, målsvårighet, samtal, beslutsfattande och arbetsprestation.  

 

Nästa steg i analysen var att gå tillbaka in i det kodade materialet för att söka efter eventuella 

samband mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation. Då vi hade kunnat identifiera 

samtliga former av målkonflikt utgick vi från att identifiera sambandet för var och en av dem. 

Därefter gick vi in i intervjuerna igen för att se om det fanns indikationer på att någon eller några 

av mekanismerna hade betydelse för hur arbetsprestationen upplevdes i just de här situationerna. 

Genom att genomföra analysen stegvis på detta sätt minskade vi risken att begreppen delades upp 

som enskilda begrepp och inte som en del av analysmodellen. Ytterligare en fördel var att vi kunde 

identifiera fler aspekter av de olika begreppen även i andra delar av intervjuerna än just där kon-

flikten identifierades, vilket möjliggjorde en mer omfattande analys. 

 

En alternativ analysmetod hade kunnat vara att vi hade sammanställt intervjuerna i ett första steg 

för att sedan koda det. Det kan liknas vid det som Kvale och Brinkman (2009) kallar för att materi-

alet annoteras. Anledning till att vi inte gjorde så var att delar av intervjuerna riskerar att tappa sin 

betydelse eller förloras helt, vilket hade begränsat möjligheterna att göra tolkningar av responden-

ternas svar.   

 

3.4 Metodreflektion 

Allt eftersom studien fortlöpt har reflektioner av studiens metodologiska val och dess effekter 

gjorts. De val vi har gjort och dess effekter har löpande presenterats i respektive metodavsnitt ovan 

medan ett antal konsekvenser vi i efterhand har sett att våra val kan ha medfört följer av detta 

avsnitt. 

 

Eftersom studiens resultat och slutsats bygger på våra tolkningar av såväl den redan existerande 

litteraturen som det empiriska materialet är det sannolikt att det hade sett annorlunda ut om någon 

annan hade utfört studien. Detta eftersom våra tolkningar är subjektiva och baseras på just våra 

preferenser om vad som är viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2013). Det bör därför beaktas av 

läsaren att resultatet inte är en absolut sanning av resultatet utan vår bild av hur det kan antas se 

ut.  

 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer ställer krav på intervjuaren att vara aktiv och ställa 

relevanta och öppna frågor (Jacobsen, 2002). Då vi som intervjuare hade ytterst begränsad erfa-

renhet av att hålla intervjuer upplevde vi att det blev lättare att anpassa frågorna efter respondenten 

och dennes svar ju fler intervjuer vi hade gjort. På så vis finns det en risk att den innehållsmässiga 

kvaliteten skiljer sig åt på grund av oss som intervjuare. Det är dock inget som vi har kunna utläsa 

av svaren i någon väsentlig mening. Dock har vi i efterhand kunnat se att det fanns ett antal till-
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fällen under intervjuerna där vi, genom att ställa rätt typ av följdfrågor, hade kunnat få responden-

ten att fördjupa sitt resonemang. Det avser delar som vi i analysarbetet fann intressanta utifrån 

studiens syfte men som inte utvecklades i tillräckligt stor utsträckning.  
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4. Resultat 

Resultatet presenteras i form av en kombination av empiri och analys. Inledningsvis beskrivs de 

olika mål som framkommit att respondenterna upplever att de måste beakta vid hantering av ser-

vice recovery-situationer. Vidare följer en presentation av sambandet mellan respektive form av 

upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation, följt av förklaringar till sambanden.  

 

I analysen av intervjuerna har såväl icke-finansiella som finansiella mål identifierats vara kopplade 

till service recovery-situationer på hotell. De presenteras i nästa avsnitt i detta kapitel som en form 

av bakgrund för att skapa en bättre förståelse för resultatet över sambanden. 

 

Som beskrivits ovan i referensramen finns det enligt Locke et al. (1994) tre former av målkonflikt, 

nämligen målkongruenskonflikt, within-task konflikt och between-task konflikt. Ur det empiriska 

materialet har samtliga former av målkonflikt identifierats. De presenteras inledningsvis i respek-

tive konflikts eget avsnitt i detta kapitel. Resultatet tyder även på att det finns ett negativt samband 

mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation. Då sambandet har identifierats för re-

spektive form av målkonflikt presenteras det omedelbart efter redogörelsen av målkonflikten i 

respektive avsnitt. Samtliga avsnitt avslutas med förklaringar av sambanden utifrån mekanismerna 

som beskrivits i referensramen. 

 

4.1 Identifierade mål  

I det här avsnittet presenteras analysens resultat av vilka mål som finns i de studerade organisat-

ionerna och som är kopplade till service recovery-situationerna. Resultatet visar att det finns både 

icke-finansiella och finansiella mål som respondenterna upplever att de behöver ta hänsyn till. 

4.1.1 Icke-finansiella mål 

Det mål som samtliga respondenter själva pratar om som ett mål från organisationen, när de han-

terar service recovery-situationer, är att gästen alltid ska vara nöjd. Exempelvis säger respondent 

A: 

 

”… vi strävar ju efter 100 % nöjda gäster i alla lägen…” 

 

och respondent E framhåller det som: 

 

”… vi ska ha 100 % nöjda gäster…”  

 

medan respondent F uttrycker målet som: 

 

”Den absoluta målsättningen är ju att gästen ska bli, vi ska ju göra gästen nöjd 

igen.” 
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Att respondenterna med en sådan tydlighet beskriver vikten av att göra gästen nöjd visar att det är 

ett framträdande mål inom organisationen. Den här typen av mål är vad Verbeeten och Boons 

(2009) skulle definiera som ett icke-finansiellt mål, det vill säga ett mål som är av betydelse för 

organisationens framgång men som inte kan mätas direkt i finansiella mått. För att göra gästen 

nöjd framhåller flera av respondenterna betydelsen av att ha gästen i fokus. Det lyfts fram genom 

att, med ett varierat ordval, beskriva vikten av att gästen känner sig sedd och lyssnad på när den är 

missnöjd. Respondent A använder exempelvis uttryck som: 

 

”… det allra viktigaste är ju att man verkligen lyssnar och förstår att det är ju 

den gästens känsla…”  

 

medan respondent E framhåller att:  

 

”… lite lyhördhet och höra vad de som säger och sen återkopplingen alltså, att 

de, att de bara känner att vi bryr oss om, att vi hör vad du säger, att vi förstår” 

 

respondent F exemplifierar det genom att säga:  

 

”Nä men det är väl det att man får verkligen försöka och inte förringa deras 

upplevelser, även om vi har hört mycket värre saker så kanske det blir en stor 

sak för dem då, att man inte kan - det där var ingenting, vi har hört så mycket 

värre. Att försöka ta allting på allvar.” 

 

Citaten visar även på betydelsen av att visa förståelse för gästens upplevelse, oavsett om individen 

delar den eller inte. Ytterligare ett tecken på betydelsen av att ha gästen i fokus är att flera respon-

denter framhåller att de försöker känna av om gästen faktiskt är nöjd och godkänner den erbjudna 

kompensationen innan de skiljs åt. Som citaten visar är målet att göra gästen nöjd inte bara ett 

uttalat mål från organisationen utan ett mål som är aktivt i respondenternas medvetande och präglar 

deras handlande, vilket ytterligare visar att det är ett mål som är starkt kopplat till den specifika 

arbetssituationen.  

 

Utöver att prata om att gästen alltid ska vara nöjd är det några respondenter som uttrycker att de 

även jobbar utifrån mottot att gästen alltid har rätt. De framhåller att det, parallellt med att göra 

gästen nöjd, är det viktigaste att tänka på i service recovery-situationer. Om gästen upplever att 

något är fel och blir missnöjd över det så är det de förväntningarna som individerna måste förhålla 

sig till för att kunna göra gästen nöjd. Med andra ord kan uttrycket: gästen alltid har rätt, ses som 

ett mått på gästens förväntningar. På så vis kan det ses mer som en strategi för att uppnå målet om 

att alla gäster ska vara nöjda än ett mål i sig.  
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4.1.2 Finansiella mål 

Samtliga respondenter ger även uttryck för att det finns finansiella mål de måste ta hänsyn till vid 

hantering av service recovery-situationer. Det är inget som respondenterna själva uttryckligen sä-

ger att organisationen har som mål eller att det är förväntningar de upplever att de har på sig. Det 

tar sig snarare uttryck i beskrivningarna av hur situationerna hanteras. Det som respondenterna har 

gjort uttryck för har delats in tre huvudtyper av uttryck, nämligen prioriteringsordning, att begränsa 

finansiella effekter och maximal kompensationsnivå. Att det finns en form av prioriteringsordning 

för hur gästen bör kompenseras visar bland annat respondent B:  

 

”… i första hand försöker man byta rum. Om det inte går, så restaurangcheckar 

till exempel. Om den fortfarande är väldigt arg så blir det väl, ah kompensation 

på login, att man säger jag bjuder på parkeringen till exempel, eller så”  

 

och respondent F säger: 

 

”… vi försöker ju liksom prova så lite som möjligt, så får man ju liksom se hur 

gästen känner inför det. Om vi tänker så här, om han nu inte tycker att det är 

värt de här 2000 kronorna som han har betalat för en natt då, då kanske man 

provar med att drar av garaget och kanske 200 kronor på rummet. Känner han 

fortfarande inte att det är värt det, så kanske man drar bort 300 kronor till…”  

 

 

Citaten visar att det är prioriterat att göra gästen nöjd till en så låg kostnad så möjligt samt att 

stegvis öka om så är nödvändigt.  Det indikerar att de i första hand vill åtgärda problemet, i andra 

hand ge en kompensation där pengarna stannar inom organisation och i sista hand ge en direkt 

monetär ersättning. Det kan därför ses som ett uttryck för att respondenterna upplever att de behö-

ver ta hänsyn till hur stor den finansiella effekten blir när de hanterar en service recovery-situation. 

Även om det inte sker medvetet i form av tankar om exempelvis hur stor kostnaden blir för orga-

nisationen visar det att det finns finansiella mål som beaktas. Att det sker undermedvetet stärks 

ytterligare av att exempelvis respondent A säger att graden av kompensation sker på känsla: 

 

”… vi har inga belopp så där att, att när gästen säger så, så får ni max dra av 

så mycket eller vi, ah utan de handlar rätt mycket om känsla som jag beskrev 

tidigare…” 

 

Att individen beskriver att beslutsfattandet gällande kompensation baseras på individens känsla 

tyder det på att det ändå finns ett finansiellt tänk som spelar in. Om det inte hade funnits finansiella 

mål att ta hänsyn till hade respondenterna sannolikt inte resonerat på det sätt som de gör nu. Det 

hade annars varit maximal kompensation mer eller mindre i varje service recovery-situation.  
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Ett annat sätt som de finansiella målen beskrivs på är att det finns en upplevelse av att begränsa de 

negativa finansiella effekterna i service recovery-situationer. Det visar sig genom att flera respon-

denter beskriver att valet av kompensation i första hand ska vara något som medför så liten negativ 

finansiell effekt som möjligt för organisationen, samtidigt som gästen upplever det till ett större 

värde. Ett sådant exempel är att samtliga beskriver att de hellre använder sig av värdecheckar än 

att ge pengar direkt till gästen. Exempelvis förklarar respondent B varför restaurangcheckar är ett 

bra medel att använda som kompensation till gästerna på följande sätt: 

 

 ”För egentligen så kostar ju inte det oss någonting, men den blir ju glad…”  

 

respondent C säger det som:  

 

”Ska de bo två nätter och betala två halvt tusen så är en hundring att äta på 

någon av våra restauranger, det är liksom ingen större förlust på oss.” 

 

och vidare: 

 

”… först försöka kompensera med just restaurangbesök, för det är alltid bättre 

för oss, så är det ju. Det är bra för gästen och för oss att de spenderar pengarna 

här istället för ute på stan.” 

 

respondent D om värdecheck på logi: 

 

”… vi bjuder inte på natten som de har bokat utan vi bjuder dem på en check 

vilket gör att då har de en natt framöver. En sådan kostar inte många hundra 

kronor för oss, men det gör att gästen kommer tillbaka. I och med att det är en 

natt till på [hotell inom samma kedja], det är inte hela världen om vi ger bort 

en sådan för mycket.” 

 

En tredje variant hur de finansiella målen tar sig uttryck i respondenternas beskrivningar av service 

recovery-situationer är att det finns en maximal nivå av kompensation. Det tydligaste exemplet är 

när respondent A säger: 

 

”… i ett extremfall där någon gäst har varit så himla missnöjd att de inte vill 

komma tillbaka och allt har bara varit fel, då skulle jag nog säga, alltså, max 

50 % så på den totala kostnaden […] jag skulle nog säga att det är gränsen.” 

 

Att det finns en upplevelse av en maximal kompensationsnivå visar sig även genom respondenter-

nas ordal. Exempelvis säger respondent F:  
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”… vi ska ju göra gästen nöjd igen så, så får man ju nästan ta till vilka medel 

som helst.” 

 

Respondentens ordval, att använda ordet nästan, indikerar att det finns någon form av begränsning 

för hur stor kostnaden får vara. Om det inte hade funnits några finansiella begränsningar borde 

respondenten istället ha beskrivit det som: man får ta till vilka medel som helst. En annan typ av 

formulering som i princip alla respondenter använder sig av när de pratar om kompensationsnivå 

är ”rimligt”, ”rimlig nivå” eller motsvarande begrepp. Även den typen av formuleringar indikerar 

att det finns någon form av maximal nivå för kompensation men att nivån inte är tydligt definierad. 

Att respondenterna använder sig av den här typen av begrepp tyder alltså på att det finns en nivå 

av kompensation som anses som godkänd sett från organisationens synvinkel. Att det handlar om 

en outtalad nivå som återspeglas av begreppet rimligt förtydligas utav respondent A:  

 

”vi har inga belopp så där att, att när gästen säger så, så får ni max dra av så 

mycket […] utan de handlar rätt mycket om känsla som jag beskrev tidigare” 

 

medan respondent D säger: 

 

”… så är det stort sett fria händer. Så att då får vi stort sett ta i, ta i hur mycket 

vi vill […], jag får göra som jag vill, ah, inom rimliga gränser då för att göra 

gästerna nöjda…” 

 

Sammantaget ger ovanstående diskussion en relativt klar bild över att det finns finansiella mål 

som respondenterna upplever att de måste ta hänsyn till när de hanterar service recovery-situat-

ioner.  

 

4.2 Relationen mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetsprestation 
Under respektive konfliktrubrik nedan presenteras först den identifierade målkonflikten för att se-

dan övergå i en beskrivning av hur sambandet med arbetsprestationen ser ut och vad som ger 

uttryck för just den arbetsprestationen. De avslutas sedan med en redogörelse för de mekanismer 

som visat sig ha betydelse för den upplevda arbetsprestationen.  

4.2.1 Vid målkongruenskonflikt 

Målkongruenskonflikten  

Som tidigare nämnts visar analysen att respondenterna upplever att det finns både icke-finansiella 

och finansiella mål som är kopplade till service recovery-situationen. I samtliga intervjuer finns 

det dock indikationer på att respondenterna upplever en målkongruenskonflikt, vilket innebär att 

individens egna mål inte överensstämmer med organisationens mål (Locke et al., 1994). Den mest 

framträdande målkongruenskonflikten är den mellan organisationens mål att alltid göra gästen 

nöjd och att individen inte alltid är av samma åsikt. Den här målkongruenskonflikten kommer 
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vidare benämnas som den icke-finansiella målkongruenskonflikten. Det finns även inslag av en 

finansiell målkongruenskonflikt som handlar om att individen inte håller med om de finansiella 

kompensationsnivåerna.  

 

Den icke-finansiella målkongruenskonflikten har visat sig i form av att respondenterna, av olika 

anledningar, inte tycker att det är organisationens ansvar att göra gästen nöjd trots att detta är ett 

uttalat mål. Det framträder på två olika sätt. Den ena är att respondenterna upplever att det inte är 

något som har gått fel och att det därmed inte finns någonting att kompensera för. Den andra är att 

respondenterna anser att gästen har orimliga krav och förväntningar. 

 

När en gäst kommer med klagomål och respondenterna upplever att det egentligen inte är något 

som har gått fel visar sig i olika situationer. Det avser sådant som organisationen inte kan göra 

någonting åt eller att det är gästen själv som har orsakat missnöjet. En situation när gästen klagar 

på något som organisationen inte kan göra någonting åt framträder bland annat när respondent D 

säger: 

 

”… det var riktigt ruskväder och det hade regnat på hans fönster. Ja, vi kan inte 

riktigt göra så mycket åt. Det kan man ju inte riktigt säga för att det var bara 

och beklaga att han inte hade sovit och sen kompensera vi inte honom för det.”  

 

Det är ett exempel på en situation där respondenten upplever att organisationen inte ska ta ansvar 

för sådant som den inte kan göra någonting åt. Även om respondenten använder sig av vi-form vid 

beskrivning av situationen framkommer det i intervjun att det endast är ett sätt uttrycka sig på. Att 

den beskrivna situationen inte anses vara kompensationsberättigande är då individens egen åsikt. 

Oviljan att kompensera gästen för att göra den nöjd tyder på att individen inte håller med om 

organisationens mål om att göra alla gäster nöjda. Det indikerar därmed att individen upplever en 

konflikt mellan sina värderingar och organisationens mål. 

 

Den andra typen av situationer som beskriver en upplevd målkongruenskonflikt är när responden-

terna anser att där det är gästen själv som har orsakat missnöjet men ändå beskyller hotellet för 

det. I de situationerna anser respondenterna att klagomålet inte är ett legitimt skäl för kompensation 

och anser därför att det inte är något som hotellet bör ta ansvar för. Det framträder i situationer där 

gästerna klagar på något som de borde ha förutsett vid bokningstillfället, vilket exemplifieras av 

respondent D: 

 

”Du har bokat ett enkelrum och du kommer med hela familjen på sju personer, 

då blir det ju trångt så klart.”  

 

Motsvarande känslor uppstår även hos respondenterna när det gäller klagomål som berör 

hotellets läge. Respondent F beskriver hur hotellets läge kan medföra oväsen som gäster 

sedan klagar på:  
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”… där kommer en del klagomål på att det låter, från [en vältrafikerad väg]. Ja 

det är ju svårt och be om ursäkt för att de vet om att det ligger en [vältrafikerad 

väg] där…” 

 

och respondent E säger:  

 

”… man kan ju inte räkna med att det ska vara som mitt ute på landet, heller”  

 

När det är gästen själv som har begått ett misstag och beskyller hotellet för sitt missnöje upplever 

respondenterna att det inte är något som organisationen ska ta ansvar för. Det framgår bland annat 

av att en respondent säger att gästen vet om att hotellet ligger vid en vältrafikerad väg. Det tyder 

på att individen anser att gästen inte borde vara förvånad över något sådant och än mindre klaga 

på att det eftersom det var gästen själv som hade gjort bokningen. Även om organisationens mål 

är att alla gäster ska vara nöjda upplever individerna att de inte håller med i dessa situationer när 

de anser att ingenting egentligen har gått fel. Precis som ovan beskrivits anser därför responden-

terna att det inte är ett legitimt skäl att få kompensation för.  

 

Det finns fler situationer som beskriver att en av respondenterna upplever att det egentligen inte 

finns ett bakomliggande problem till klagomålet och därför anser att gästen inte ska kompenseras. 

Det är när personen får en magkänsla om att gästen egentligen inte är missnöjd. Det exemplifieras 

av respondent E: 

 

”… man kan ju känna att här är någon, det finns ju faktiskt sådana som är ute 

efter, de här som har förstått att hotell är ganska duktiga på att ge reklamat-

ioner.” 

 

och vidare: 

 

”… ibland kan det ju vara att man känner att, fast egentligen är du inte miss-

nöjd, egentligen är du bara ute efter en extra natt.” 

 

När respondenten upplever att gästen inte är helt sanningsenlig med sitt klagomål uttrycker indi-

viden, vilket inte framgår av citatet, en känsla av att inte vilja tillmötesgå gästens klagomål i lika 

stor utsträckning som i vanliga fall. Att individer inte håller med om att gästen ska göras nöjd i 

dessa situationer står i konflikt med organisationens mål att göra alla gäster nöjda.  

 

Som ovan beskrivits tar sig den icke-finansiella målkongruenskonflikten även uttryck i form av att 

gästen upplevs ha orimliga krav och förväntningar. När respondenterna upplever orimlighetskäns-

lan finns det indikationer på att de personligen, egentligen inte vill göra gästen nöjd trots att det 

strider mot organisationens mål. Detta på grund av att de ger en bild av att det inte kan anses som 
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organisationens ansvar att leva upp till just den typen av krav och förväntningar. Upplevelsen be-

skrivs på två olika sätt i intervjuerna. Det ena handlar det om att gästen förväntar sig någonting 

som inte är möjligt att genomföra av praktiska skäl, exempelvis måla om eller köpa in ett badkar. 

Det andra handlar om att gäster klagar i efterhand på saker som hade varit lätta att åtgärda om de 

sagt till under vistelsen. Den förstnämnda situationen framträder bland annat när respondent B 

säger: 

 

”Det var en som blev arg en gång för att, de frågade ifall jag kunde stänga av 

[ett närliggande vattendrag], för den brusade för mycket…” 

 

medan respondent D säger: 

 

”… ibland så är det ju förväntningar som är orimliga, som att du tror att du har 

bokat någonting så har du bokat någonting helt annat. Jag har ju, har jag inte 

det du tror att du bokat, men du tror att du har bokat en bubbelpool på ditt rum 

så har jag inte det. Då kan jag faktiskt inte bygga om.” 

 

Det framgår tydligt att respondenterna anser att de förväntningar som gästen har är orimliga. Dels 

framgår det genom ordval, dels framgår det av beskrivningen av gästens krav. Citatet och sam-

manhanget de är tagna ur indikerar även att gästen tycker att det är upp till respondenten att lösa 

problemet, vilket framgår av att bland annat respondent D säger att de faktiskt inte kan bygga om. 

Det visar även hur orimligt personen upplever att kraven och förväntningarna är. Vidare, vilket 

inte framgår av citaten, förklarar respondenterna att de inte tycker att det uppkomna problemet är 

något som bör rendera i kompensation utan att det istället handlar om att försöka förklara för gästen 

varför det inte går att lösa problemet. Detta även om det inte räcker för att få den nöjd. Det tyder 

på att respondenterna anser att organisationen inte ska lägga mer tid och resurser på att göra gästen 

nöjd även om en förklaring inte räcker.  

 

Andra situationer där respondenterna upplever att gästen har orimliga krav och förväntningar är 

när gästen klagar först i efterhand på saker som hade kunnat åtgärdas. Det beskriver respondent E 

på följande sätt:  

 

”Och om de nu inte berättar att, det fattades handdukar när de gick förbi re-

ceptionen tio gånger, då kan vi bara beklaga och då brukar vi inte reklamera. 

Nä, för då känner jag lite, fast man kanske, man kanske får säga till också om 

de ska vara. […] om de säger det när de checkar ut så kan vi ju inte göra något.”  

 

Citatet indikerar att respondenten anser att det inte är organisationens ansvar att åtgärda gästens 

missnöje när gästen inte har gett dem chansen att åtgärda problemet. Som exemplet visar handlar 

det om ett problem som är lätt åtgärdat, att lämna saknade handdukar på rummet. I och med att 
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gästen säger till om problemet först vid utcheckningen anser respondenten inte att det är organi-

sationens ansvar att lägga resurser på att göra den nöjd, även om det inte är tillräckligt med ett 

beklagande.  

 

Som det nämndes ovan är icke-finansiell målkongruenskonflikt den mest framträdande konflikten 

men det finns även inslag av en finansiell målkongruenskonflikt, vilket innebär att individens egna 

mål och värderingar inte överensstämmer med organisationens finansiella mål (Locke et al., 1994). 

Respondent C ger indikationer på att inte hålla med organisationen om de finansiella kompensat-

ionsnivåerna, vilket tar sig uttryck i följande citat: 

 

”… nu är jag ganska frikostig av mig, jag skulle vilja ge mer generellt sett, det 

skulle jag vilja göra […] Om det var mitt hotell så skulle det vara mer, alltså 

det tror jag, mer frikostigt” 

 

Av citatet framgår det att om respondenten själv fick välja kompensationsgränser skulle de vara 

högre än organisationens vilket tar sig uttryck att individen säger att det dels skulle vara mer fri-

kostigt om det var individens egna hotell, dels vill personen generellt sett ge mer kompensation. 

Det tyder på att respondenten upplever en målkongruenskonflikt i och med att individen inte håller 

med om organisationens finansiella mål.  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså flera olika situationer där respondenternas egna mål och vär-

deringar inte överensstämmer med om organisationens mål, vilket kännetecknar en upplevd mål-

kongruenskonflikt (Locke et al., 1994). 

Sambandet mellan upplevd målkongruenskonflikt och upplevd arbetsprestation 

Analysens resultat visar att den upplevda målkongruenskonflikten har en negativ inverkan på hur 

arbetsprestation upplevs. Det framträder på tre olika sätt, nämligen att individers arbetssätt föränd-

ras, individen gör något den inte vill och när individen fattar ett beslut som den anser är det mest 

korrekta beslutet att fatta men ändå inte känner sig nöjd med sin arbetsprestation.  

 

Ett arbetssätt som förändras på grund av målkongruenskonflikten är hur individer fattar beslut 

gällande kompensation, vilket respondent D visar på:  

 

”… ja framförallt blir man, det att jag faktiskt inte kompenserar som jag gör 

annars. Om det är vårt fel då kompenserar jag ju på något sätt men, det gör jag 

ju inte nu…”  

 

medan respondent F säger: 

 

”… kanske inte använder exakt lika höga medel som om det hade varit fel från 

våran sida.”  
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Genom att individerna uttryckligen säger att de inte kompenserar som annars respektive inte an-

vänder exakt lika höga medel för att göra gästen nöjd indikerar på en skillnad i hur de fattar beslut 

gällande kompensation. I båda fallen tyder det på en återhållsamhet hos individerna. Respondent 

D berättar att den i vanliga fall inte är rädd för att ta i när den ska kompensera och att individen 

även frågar gästen vad den önskar att få för kompensation. Det förtydligar ytterligare att målkon-

gruenskonflikten förändrar individens sätt att fatta beslut gällande kompensation i och med att den 

frågan inte ställs nu. Att respondenterna väljer att ge mindre kompensation jämfört med situationer 

där de inte upplever en målkongruenskonflikt tyder på att konflikten har en negativ inverkan på 

deras upplevda arbetsprestation.  

 

Det finns även indikationer på att målkongruenskonflikten har en inverkan på andra arbetssätt. Det 

handlar om hur individen för samtalet med gäster när personen inte håller med om att göra gästen 

nöjd. Förändringen tydliggörs genom att exempelvis både tonen och längden på samtalet skiljer 

sig åt från andra situationer, vilket framgår i följande citat där respondent E säger:  

 

”… det är klart det kanske inte blir så långa samtal, de kanske blir lite kortare, 

men […] jag försöker och vara varm ändå, för det är ganska viktigt…”  

 

och vidare: 

 

”… så man liksom har en, lite mera, kanske inte den varmaste, mest personliga 

konversationen, utan mera professionell och […], man kan hålla en lite mera, 

ett litet avstånd så att man klarar och ha en trevlig ton professionellt sett…”  

 

Respondenten säger uttryckligen att hur samtalen förs förändras genom att de blir kortare och inte 

lika varma eller personliga som i vanliga fall. När respondenten säger att den ändå försöker vara 

varm indikerar det att individen i övriga situationer har en varm ton i samtalet med gästen. Att 

individen beskriver att den försöker vara varm tyder på att målkongruenskonflikten gör att det 

upplevs bli svårare att vara lika varm i tonen som i andra situationer. Det ger indikationer på att 

individen egentligen vill ha en mer varm ton gentemot gästen och att den upplevda arbetsprestat-

ionen påverkas negativt eftersom hon inte kan ha en varm ton på grund av målkongruenskonflik-

ten.  

 

Ett tredje sätt hur respondentens arbetssätt förändras på grund av målkongruenskonflikten är när 

individen väljer att inte anstränga sig lika mycket att lösa situationen för att göra gästen nöjd, vilket 

respondent F ger exempel på:  

 

”Man är inte riktigt lika ledsen för den gästens skull för att det ligger en [väl-

trafikerad väg] utanför, det visste ju gästen när den kom.”  
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I och med att respondenten uttrycker att den inte är riktigt lika ledsen för gästens skull tyder det 

på att den tar gästens missnöje på ett annat sätt än i andra fall. Eftersom det är gästen själv som har 

valt att bo på ett hotell beläget vid en vältrafikerad väg, men ändå väljer att klaga på oljud från 

trafiken, upplever respondenten en känsla av att inte tycka lika mycket synd om gästen. Respon-

denten säger att i de fall där gästen har gjort fel men det är möjligt att lösa situationen så försöker 

den lösa det så gott det går. I situationer där det inte är möjligt att åtgärda problemet känner indi-

viden istället att det inte är lönt att försöka göra någonting åt saken, vilket tar sig uttryck i följande 

citat av respondent F:  

 

”Så det är lite sådana saker som man inte kan göra någonting åt, det blir lite svårt 

och försöka be om ursäkt för det, kan inte be om ursäkt för att det” 

 

I och med att problemet inte kan åtgärdas och att respondenten säger att den inte kan be om ursäkt 

för problem som inte kan åtgärdas, tyder det på en minskad vilja att försöka lösa situationen så 

gott som det går. Att inte vilja anstränga sig lika mycket för att lösa situationen, jämfört med situ-

ationer där problemet kan åtgärdas, tyder på att målkongruenskonflikten har en negativ inverkan 

på den upplevda arbetsprestationen.  

 

Som ovan beskrivits framträder målkongruenskonfliktens negativa inverkan på arbetsprestation 

även i situationer där individer upplever att de gör något de inte vill göra. Respondent B ger ett 

exempel på hur den väljer att agera inställsamt även om det är något personen inte vill göra:  

 

”Jag tycker inte om att och fjäska för jag tycker det lyser igenom så tydligt när 

man bara gör, alltså det är så tydligt när man fjäskar tycker jag. Men när det 

är någon som är riktigt, riktigt, men arg och sur eller så där, då fjäskar man 

och så bara, ja men självklart fixar jag det!” 

 

Sammanhanget som citatet är taget ur framgår det att respondenten inte håller med om gästens 

problem men eftersom individen måste förhålla sig till organisationens mål om att alla gäster ska 

vara nöjda väljer personen att agera inställsamt. Dock framgår det i citatet att det är något som 

respondenten egentligen inte vill göra men väljer att göra det ändå för att kunna förhålla sig till 

organisationens mål. Det indikerar att individen, på grund av målkongruenskonflikten, inte upple-

ver sig vara lika nöjd med sin arbetsprestation i och med att personen ger uttryck för en känsla av 

motvilja när den måste agera inställsamt. 

 

Att göra något som individen egentligen inte vill göra tar sig uttryck även i situationer där respon-

denten upplever att den hade velat lösa situationen på ett annat sätt än som faktiskt blev utfallet. 

Respondent E ger ett exempel på en sådan situation när den fattar ett beslut om att kompensera 

gästen trots att den inte håller med om att gästen bör kompenseras:  
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”… där är ju en avvägningsfråga, det är min magkänsla men hans ord. Och då 

kompenserar jag hellre.”  

 

Av citatet framgår det att det inte är möjligt att hävda att en annan person upplever något annat än 

vad den faktiskt gör, varför det blir svårt för individen att motbevisa gästens upplevelse. Att re-

spondenten ändå väljer att kompensera gästen beror dels på att individen berättar att den är upp-

fostrad i andan om att gästen alltid har rätt, dels att personen anser att det bästa för hotellet. Det 

framgår i följande citat där respondent E säger:  

 

”… det är bättre för hotellet, alltså för vårat ryktets skull ge honom den fri nat-

ten som han är ute efter. Det är billigare än att jag säger att nä, men jag tror 

att du ljuger.”  

 

Att respondenten egentligen inte vill kompensera gästen tyder på att individen inte vill tillmötesgå 

gästens klagomål i lika stor utsträckning jämfört med när personen håller med om att det föreligger 

ett problem. Även om individen väljer att kompensera upplever den, vilket inte framgår i citatet, 

att det tar emot att fatta ett sådant beslut när personen inte anser att gästen ska kompenseras. Att 

något tar emot indikerar en känsla av ogillande, vilket tyder på att individen gör något den inte 

hade valt att göra självmant om det hade funnits andra alternativ. Det indikerar att individen inte 

är lika nöjd med sin arbetsprestation på grund av målkongruenskonflikten.  

 

Den sista varianten av hur det framgår att en upplevd målkongruenskonflikt har en negativ inver-

kan på individers arbetsprestation är när individen fattar ett beslut som den anser är det mest kor-

rekta beslutet att fatta men ändå inte känner sig nöjd med sin arbetsprestation. Det tar sig bland 

annat uttryck i situationer där kompensation inte var berättigad. Exempelvis uttrycker respondent 

E det som: 

 

”… det är ju inte så kul, nä men man är ju lite miljöskadad, man vill ju att alla 

ska gå ut med ett leende på läpparna…”  

 

och respondent D som: 

 

”… man tycker ju synd om gästerna ibland när de, man vet att de har bokat fel 

[…] inte får det de vill ha, ingenting, och vi inte kan göra någonting åt det hel-

ler.”  

 

Sammanhangen som respektive citat är tagna ur framgår det att respondenterna av olika skäl anser 

att gästens missnöje inte är kompensationsberättigande, varför de väljer att fatta ett beslut om att 

inte kompensera. I och med att respondenterna drivs av att göra alla gäster nöjda indikerar citaten 

att individerna inte är lika nöjda med sina prestationer även om de anser att de har fattat det mest 
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korrekta beslutet för situationen. Det framgår tydligt när respondent E säger att det inte är så kul 

efter att ha fattat beslut om att inte kompensera en missnöjd gäst. Även om situationen inte anses 

berättiga gästen kompensation, eftersom missnöjet inte är orsakat av hotellet, uttrycker respondent 

D en medkänsla för gästernas missnöje. Den känslomässiga reaktionen indikerar att respondenten 

inte är lika nöjd med sin arbetsprestation i och med att individen annars upplever tillfredsställelse 

när den lyckas göra gästen nöjd. Det tyder på att målkongruenskonflikten har en negativ inverkan 

på den upplevda arbetsprestationen. 

Potentiella förklaringar till sambandet 

Analysen av intervjuerna visar att det finns indikationer på att tre av de studerade mekanismerna 

har betydelse för varför den upplevda arbetsprestationen påverkas negativ av en upplevd målkon-

gruenskonflikt. De mekanismer som har identifierats som troliga förklaringar till sambandet är 

meningsfullhet, inflytande och självbestämmande. 

 

Meningsfullhet är alltså en av de mekanismer som har visat sig vara en potentiell förklaring till 

varför den upplevda arbetsprestationen påverkas negativt när individer upplever en målkongruens-

konflikt. Som tidigare nämnts avser mekanismen meningsfullhet det värde som individen själv 

upplever att arbetsuppgiften eller de organisatoriska målen har. (Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & 

Velthouse, 1990). Flera respondenter uttrycker att de strävar efter att göra gäster nöjda, inte bara 

för att det är en del av deras arbetsuppgift utan för att de känner ett egenvärde av att göra det. Det 

tar sig bland annat uttryck av att respondent D säger:  

  

”… Det är jättekul, det är bland de roligaste med det här, när man lyckas 

vända…”  

 

och respondent C säger: 

 

”Då är det klart det blir en liten ego-kick om man nu klarar det.” 

 

Att respondenterna på olika sätt beskriver att det känns bra efter att de lyckas göra en gäst nöjd 

tyder det på att individerna känner vad Spreitzer (1995, 2008) och Thomas och Velthouse (1990) 

benämner som meningsfullhet med arbetsuppgiften. I och med att respondent C säger, vilket inte 

framgår i citatet, att den skulle vilja göra mer generellt sett tyder ordvalet; skulle vilja, på att indi-

viden inte får ge lika mycket kompensation som den önskar. Om respondenten skulle få ge mer 

kompensation än vad som förespråkas är det rimligt att anta att individen hade uttryckt sig på ett 

annat sätt. Eftersom respondenten upplever en meningsfullhet med arbetsuppgiften men begränsas 

av de finansiella målen, indikerar det att individen inte presterar i lika hög utsträckning som den 

önskar på grund av målkongruenskonflikten. Att inte vara lika nöjd med sin arbetsprestation när 

gästen fortfarande är missnöjd framträder även när respondenterna beskriver att sådana situationer 

framkallar känslor av ledsam karaktär som nedstämdhet eller uttrycker att det inte känns bra ef-

teråt. Att respondenterna uppvisar en känslomässig reaktion tyder det på att personerna tar det 



44 

 

personligt när de inte lyckas göra gästen nöjd. Om individerna inte skulle känna en meningsfullhet 

med arbetsuppgiften är ett rimligt antagande att de inte skulle ta det lika personligt när de inte 

lyckas göra gästen nöjd. När respondenterna inte lyckas utföra arbetsuppgiften på det sätt de öns-

kar, det vill säga göra gästen nöjd, indikerar det att mekanismen meningsfullhet har en betydelse 

för hur individerna upplever sin egen arbetsprestation. När respondenterna känner sig hindrade i 

sitt utförande av arbetsuppgiften till följd av målkongruenskonflikten påverkas arbetsprestationen 

negativt. Känslan uppstår på grund av att individerna upplever att de inte bara kunde utföra upp-

giften på önskvärt sätt men även på grund av att de upplever en personlig besvikelse. På så vis 

indikerar det att mekanismen meningsfullhet har en del av förklaringen till varför individer upple-

ver att arbetsprestationen påverkas negativt vid upplevelsen av en målkongruenskonflikt.  

 

Analysen visar att inflytande är en annan potentiell förklaring till varför den upplevda arbetspre-

stationen påverkas negativt av målkongruenskonflikten. Att inflytande har en betydelse för hur 

arbetsprestationen upplevs tar sig uttryck i situationer där respondenten inte upplever sig vara den 

som kan påverka hur nöjd gästen blir. Följande citat indikerar att respondent D upplever sig ha ett 

inflytande: 

 

”Om man först har en gäst som man vet är missnöjd och sen gör jag den glad, då 

är, det är typ roligaste vi har i vårat yrke” 

 

När respondenten uttrycker att den vet om att det är dennes förtjänst att gästen är nöjd tyder det på 

att personen upplever sig vara den som kan påverka hur nöjd gästen blir. Att individer känner att 

de gör en skillnad vid utförandet av en arbetsuppgift är vad som kännetecknar mekanismen infly-

tande (Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & Velthouse, 1990). Att respondenten drivs av att vända 

missnöjda gäster att bli nöjda igen och att individen ger uttryck för att det ger positiva känslor när 

den lyckas, indikerar det att upplevelsen av känslan av att ha inflytande har en positiv inverkan på 

den upplevda arbetsprestationen. När respondenten upplever en målkongruenskonflikt och känner 

att den inte är den som kan påverka hur nöjd gästen blir tyder det på att arbetsprestationen påverkas 

negativt. Det tar sig uttryck i att respondent D beskriver en känslomässigt negativ reaktion, i form 

av att känna sig lite ledsen, på grund av att individen inte kan göra någonting som påverkar hur 

nöjd gästen blir. Att visa en känslomässig reaktion tyder, som ovan beskrivits, på att individen tar 

det personligt, vilket indikerar att personen inte är lika nöjd med sin prestation när den inte lyckas 

göra gästen nöjd. Det tyder i sin tur på att upplevelsen av att inte kunna påverka hur nöjd gästen 

blir har en negativ inverkan på arbetsprestationen när individen upplever en målkongruenskonflikt. 

Därför är mekanismen inflytande en potentiell förklaring till varför individer upplever att arbets-

prestationen påverkas negativt vid en målkongruenskonflikt.  
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Självbestämmande är ytterligare en mekanism som kan förklara varför individers upplevda arbets-

prestation påverkas negativt av en målkongruenskonflikt. Det tar sig uttryck i situationer när indi-

vider upplever sig ha en mindre möjlighet att själv få bestämma hur handlingar ska utföras. Re-

spondent E säger: 

 

”… jag brukar säga det, när någon klagar på en natt hos oss, så är du lite 

gisslan för att du kan inte motbevisa det.”  

 

Att respondenten uttrycker att den känner sig lite gisslan indikerar på att individen upplever att 

möjligheten att lösa situationen, på ett sätt som den själv önskar, begränsas. Känslan av att själv 

ha möjligheten att bestämma hur handlingar ska utföras är vad som kännetecknar den mekanismen 

självbestämmande (Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & Velthouse, 1990). Att respondenterna upp-

lever sig ha självbestämmande tar sig uttryck i att de på olika sätt beskriver att de har fria händer 

att i princip göra vad de vill för att få gästen nöjd. Samtliga respondenter uttrycker även att det är 

av stor betydelse för dem att känna att de har en frihet till att bestämma hur handlingar ska utföras. 

På grund av dess betydelse av att känna att individen har möjlighet att själv styra hur arbetsupp-

giften ska utföras blir det svårare att prestera lika bra när den upplever att den blir begränsad. Att 

individen känner att den inte har lika stor möjlighet att styra hur service recovery-situationen ska 

lösas när den upplever en målkongruenskonflikt tyder på att arbetsprestationen påverkar negativt. 

På så vis kan mekanismen självbestämmande vara en förklaring till varför individen upplever att 

arbetsprestationen påverkas negativt vid en målkongruenskonflikt  

4.2.2 Vid between-task konflikt  

Between-task konflikten 

Ur en av intervjuerna har det framkommit tecken på att individen upplever en between-task kon-

flikt i vissa service recovery-situationer, vilket innebär en konflikt mellan olika uppgifter på grund 

av att de har olika mål kopplade till sig (Locke et al., 1994). Det får enligt Locke et al. (1994) till 

följd att en uppgift sker på bekostnad av en annan. I en av intervjuerna framträdde konflikten då 

receptionen inte får lämnas obemannad men en gäst behövde få en barnsäng till rummet, vilket var 

lovat vid bokningstillfället att det skulle finnas. För att kunna hantera och lösa den service reco-

very-situation som uppstått och göra gästen nöjd behöver respondenten lämna receptionen. Den 

arbetsuppgift som detta beskriver är att hantera service recovery-situationer. Individen uppger 

dock att den känner sig hindrad av en annan arbetsuppgift, att finnas tillgänglig i receptionen, då 

personen arbetar ensam och inte får lämna receptionen obemannad. De mål som kan anses vara 

kopplat till den sistnämnda arbetsprestationen är de finansiella eftersom det, för att det alltid ska 

finnas personal tillgänglig för gästerna, är förenat med kostnader. Att receptionen enbart är be-

mannad med en person kan ses som ett sätt att begränsa kostnaderna, sannolikt för att det i regel 

inte behövs mer än en person förutom i exempelvis ovan beskrivna fall. Det handlar därför om en 

konflikt mellan två arbetsuppgifter som är kopplade till olika mål, nämligen att bemanna recept-

ionen och att arbetsuppgiften att hantera service recovery-situationen. Oavsett vilket val av uppgift 
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som individen gör uttrycker den en känsla av att det sker på bekostnad av utförandet av den andra 

uppgiften, varför individens upplevelse, enligt Locke et al. (1994), bör definieras som en between-

task konflikt.  

Sambandet mellan upplevd between-task konflikt och upplevd arbetsprestation 

Resultatet av vår analys visar, likt resultaten i studien av Slocum et al. (2002), tecken på att den 

upplevda arbetsprestationen kan antas påverkas negativt i situationer där individen upplever en 

between-task konflikt. Det tar sig bland annat uttryck när respondent C beskriver en situation där 

konflikten upplevs och säger: 

 

 ”… då kan man känna ibland att man är för ensam och inte kan göra rätt för 

sig” 

 

Det indikerar att individen önskar att den hade haft möjlighet att lösa service recovery-situationen 

omedelbart, vilket inte möjliggjordes av konflikten. Att respondenten upplever att den inte kan 

göra rätt för sig tyder på att den inte upplever sin prestation på den nivå som den själv önskat och 

som den känner skulle ha varit möjligt om inte arbetsuppgiften att bemanna receptionen hade varit 

ett hinder. Det förtydligas ytterligare av att respondenten säger:  

 

”Vilket egentligen skulle kunna vara jättelätt. Alltså jag kan ju ordna det på tre 

minuter, så länge ja vet var extrasängen finns och att jag har någon som kan 

stå här [syftar på receptionen] istället för mig.”  

 

Det finns på så vis indikationer på att en upplevd between-task konflikt påverkar den upplevda 

arbetsprestationen negativt. 

Potentiella förklaringar till sambandet 

Bland de mekanismer som studerats som potentiella förklaringar till det precis beskrivna samban-

det har självbestämmande och meningsfullhet identifierats. 

 

Det finns indikationer på att graden av hur individens uppfattning av sin möjlighet till självbestäm-

mande är en potentiell förklaring till den upplevda arbetsprestationen när personen upplever en 

between-task konflikt. Respondent C säger exempelvis: 

 

”Men att man känner att man inte har tid till det liksom” 

och  

”… den känslan är ingen rolig när man känner att man liksom kan, man kan 

inte göra någonting.”.  

 

Det respondenten säger tolkas som ett uttryck för maktlöshet, att individen vill göra gästen nöjd 

men att förutsättningarna inte möjliggör det. Detta även om personen upplever att om tiden fanns, 
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det vill säga att individen kunde gå ifrån receptionen, hade den kompetensen att veta hur den skulle 

göra. Det tyder på att individen upplever en känsla av att inte själv ha förmågan att styra sina 

handlingar och hur service recovery-uppgiften ska utföras på grund av den upplevda målkonflik-

ten, vilken uppfattas som begränsande. Att det upplevs som begränsande indikerar att det är av 

betydelse för individen att kunna påverka hur arbetet ska utföras. Det tyder därför på att det är 

mekanismen självbestämmande, som Spreitzer (1995, 2008) samt Thomas och Velthouse (1990) 

kallar den, som aktualiseras i dessa situationer och som har betydelse för hur arbetsprestationen 

upplevs. Det är på så vis känslan av inte kunna påverka hur service recovery-situationen ska utföras 

och att gästen därav inte kan göras nöjd som kan vara en del i förklaringen till varför between-task 

konflikten tenderar att påverka den upplevda arbetsprestationen negativt. Att individen upplever 

sig begränsad av att självbestämmandet, som Spreitzer (1995, 2008) samt Thomas och Velthouse 

(1990) kallar det, upplevs minska till följd av målkonflikten indikerar en förklaring till varför 

between-task konflikten tenderar att påverka den upplevda arbetsprestationen negativt.  

 

Meningsfullhet är ytterligare en mekanism som visat sig som en potentiell förklaring till varför 

den upplevda arbetsprestationen påverkas negativ vid den upplevda målkonflikten between-task 

konflikt. Som tidigare nämnts avser mekanismen meningsfullhet det värde som individen själv 

upplever av organisationens mål och/eller en arbetsuppgift (Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 

1990). I den situation där respondenten upplevde målkonflikten, och till följd av den inte kunde 

åtgärda problemet på önskat sätt, förklaras respondent C sin känsla på följande sätt: 

 

”Då känner man liksom, då förstår man ju gästen, då blir man ju så ledsen 

liksom…” 

 

Att respondenten beskriver att situationen ger upphov till en känsla av ledsamhet indikerar att 

individen själv känner en meningsfullhet inför uppgiften. Meningsfullheten tar sig uttryck i att 

individen uppvisar en känslomässig reaktion på utfallet av utförandet av service recovery-situat-

ionen och måluppfyllelsen av hur nöjd gästen är. Om individen inte hade känt en meningsfullhet 

inför uppgiften är ett rimligt antagande att reaktionen på utfallet inte skulle göra ett så stort avtryck 

hos individen personligen. Den personliga reaktion som individen uppvisar till följd av att inte 

lyckas utföra uppgiften på önskvärt sätt tyder på att meningsfullheten har betydelse för hur indivi-

den uppfattar sin arbetsprestation. När individen känner sig hindrad i sitt utförande på grund av en 

between-task konflikt påverkas arbetsprestationen negativt till följd av att individen upplever en 

personlig besvikelse och inte bara konstaterar fakta att uppgiften inte löste sig på önskvärt sätt. På 

så vis tyder det på att mekanismen meningsfullhet är en del av förklaringen till varför den upplevda 

arbetsprestationen påverkas negativt vid upplevelsen av en between-task konflikt.  
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4.2.3 Vid within-task konflikt 

Within-task konflikten 

I ett antal intervjuer framkommer det att ett antal av respondenterna upplever, vad Locke et al. 

(1994) skulle kalla för, en målkonflikt i form av within-task konflikt. Det tar sig uttryck på olika 

sätt hos respondenterna men handlar i samtliga fall om en konflikt mellan de finansiella målen och 

att göra gästen nöjd. Även om inget av målen är tydligt definierade upplevs en problematik i att 

hantera dem samtidigt. Det tar sig bland annat uttryck i och med att respondent B säger:  

 

”… vi är fullbokade på dubbelrum. Men så är det någon som lyckas boka genom 

internet så det kommer in. Och den ska vara där och då kommer det ju att ah 

men då får jag ge den två rum till priset av ett. Och det är ju inte så populärt 

om det är att den betalar såhär, ah, men 400 kronor per rum för två rum. Det 

brukar aldrig gå hem.”  

 

Av sammanhanget som citatet är hämtat ur framgår att det är hos organisationen som prisnivån 

inte är populär och inte brukar gå hem. Att respondenten beskriver att det aldrig brukar gå hem 

tyder på en medvetenhet hos individen, i beslutssituationen, att de finansiella effekterna av beslu-

tet inte är förenliga med de finansiella mål som finns i organisationen. Att respondenten ändå 

väljer att fatta beslutet för att göra gästen nöjd visar att uppfyllelsen av det målet sker på bekostnad 

av att uppfylla de finansiella målen. När individer upplever att de mål som är kopplade till en 

arbetsuppgift, i det här fallet service recovery-situationen, inte går att uppfylla parallellt utan det 

sker på bekostnad av varandra menar Locke et al. (1994) att det är en within-task konflikt som 

upplevs. 

 

Det finns även situationer där respondenterna upplever att de inte kan göra gästen nöjd på grund 

av de finansiella målen. På samma sätt som ovan beskrivits handlar det om en within-task konflikt 

men som tar sig uttryck på ett annat sätt. Det handlar främst om att respondenterna upplever att 

det finns situationer där den maximala nivån av kompensation inte räcker för att gästen ska bli 

nöjd. Det indikerar att uppfyllandet av de finansiella målen, vilket till viss del kan anses styras 

genom begränsningarna av kompensationsnivåerna, sker på bekostnad av att göra gästen nöjd. Det 

tyder således på det är en within-task konflikt som upplevs (Locke et al., 1994). Exempelvis be-

skriver respondent A att det finns en maximal gräns på nivån av kompensation som gästen kan få 

och respondenten förklarar varför gränsen finns med: 

 

”… gästen måste ju betala någonting, så är det ju. Även om allt i rummet har 

varit katastrof så har de ju till exempel fortfarande ätit frukost.” 

 

Det indikerar att även om gästen inte vill betala någonting för sin vistelse för att bli nöjd så är det 

inte ett alternativ. På så vis tyder det i sin tur på att det finns situationer där gästen inte kan göras 
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nöjd på grund av att det finns finansiella begränsningar. En annan situation där motsvarande pro-

blematik upplevs beskriver respondent A på följande sätt: 

 

”Om vi till exempel har en stor grupp som bor på hotellet, vi säger en cup som 

är i stan, så kan det ju vara att om man ger någon gäst kompensation eventuellt, 

då kan det ju sprida sig som en löpeld liksom att, men gå säg så där i receptionen 

så får ni lite rabatt. Det är en grej som kan vara lite svår också faktiskt, att man 

får akta sig lite i vad man säger och liksom så där för att det inte ska bli så att 

just när de är sådana här stora sällskap där många känner varandra, för då blir 

det inte bra. För då, då vill ju folk bara ha pengar fast de kanske känner att de 

har jättebra hos oss.” 

 

Citatet indikerar att respondenten upplever en svårighet i att göra gästen nöjd utan att de negativa 

finansiella effekterna för organisationen blir för stora. Detta visar sig genom att individen ut-

trycker en form av rädsla för vilka finansiella konsekvenser det slutligen kommer att leda till om 

kompensation används för att göra gästen nöjd. Det tyder på att respondenten upplever sig tvingad 

att prioritera det ena målet framför det andra, vilket visar att en within-task konflikt upplevs. Det 

är en bild som förstärks av att respondenten även uttrycker att den finansiella risken gör att målet 

att göra gäst nöjd, i en viss mån, prioriteras bort i dessa situationer.  

 

Ytterligare ett exempel på att respondenterna upplever att de finansiella målen hindrar dem från 

att göra gästen nöjd är när gästen själv säger att den vill bli kompenserad med en fri natt. Respon-

dent D beskriver det som:  

 

”… går det åt andra hållet att jag har tänkt mig fri efterrätt så han svarar 

att han vill ha en fri natt, ja då kanske vi får mötas på mitten någon-

stans…” 

 

Att respondenten, som i de flesta fall kompenserar gästen med vad den önskar, i det här fallet 

säger att de får mötas på mitten indikerar på att individen blir begränsad av målkonflikten. När 

respondenten säger: mötas på mitten, indikerar det att individen försöker kompromissa med kom-

pensationen, att individen inte har möjlighet att ge gästen vad den önskar. I och med att gästen 

berättar vad som är en nödvändig kompensation för att bli nöjd igen och respondenten inte kan 

tillgodose det på grund av de finansiella målen indikerar det att uppfyllandet av respektive mål 

sker på bekostnad av det andra. Det indikerar således vad Locke et al. (1994) beskriver som en 

within-task konflikt.  

Sambandet mellan upplevd within-task konflikt och upplevd arbetsprestation 

När respondenterna upplever en within-task konflikt i samband med en service recovery-situation 

finns det indikationer på att den har en negativ inverkan på den upplevda arbetsprestationen. Det 
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överensstämmer således med resultatet från studien av Cheng et al. (2007). Att den upplevda ar-

betsprestationen påverkas negativt i den här studien framgår av att det upplevs svårare att göra 

gästen nöjd, ett begränsat handlingsutrymme och att individen känner en osäkerhet.  

 

I de situationer när individer upplever en within-task konflikt tyder respondenternas svar på att 

det blir svårare att göra gästen nöjd. Vidare finns det indikationer på att det leder till en känsla av 

att de inte känner sig lika nöjda med sin egen arbetsprestation. Som en del av förklaringen till den 

upplevda målkonflikten within-task beskrivs det att respondent D uttrycker sig behöva möta gäs-

ten på mitten vad gäller nivån av kompensation vid vissa tillfällen. Det är något som även respon-

dent A beskriver som: 

 

”… där får man ju mötas någonstans liksom. Det blir ju konfrontation med gäs-

ten…” 

 

vidare uttrycker respondent A även: 

 

”… om man inte liksom lyckas vända en missnöjd gäst trots att man kanske har 

kompenserat med till exempel 50 % […] och gästen fortfarande inte är nöjd och 

de ska aldrig mer komma tillbaka, då känner man att man skulle vilja ha gjort 

mer. Men jag vet inte på vilket sätt jag skulle ha vilja gjort mer liksom.” 

 

Att respondenterna säger att de och gästen får mötas någonstans på mitten när det gäller nivån av 

kompensation och att det uppstår en konfrontation indikerar att det upplevs som svårt att lyckas 

göra gästen nöjd i dessa situationer. Det tyder i sin tur på att det istället handlar om att gästen ska 

vara så lite missnöjd som möjligt när den går därifrån, vilket innebär att respondenterna inte lyck-

ats vända gästen till att bli nöjd. Som förgående citat visar på känner sig individen inte nöjd med 

sin arbetsprestation i de situationerna. Det framgår bland annat av att det finns en önskan om att 

kunna göra mer för att gästen skulle ha blivit nöjd. Att individen ändå inte kunnat göra det och 

uttrycker en ovisshet i vad det skulle kunna innebära, eftersom den maximala nivån av kompen-

sation är uppnådd, tyder på att individen upplever sig begränsad av att inte kunna göra mer för att 

få gästen nöjd. En indikation på att den upplevda arbetsprestationen påverkas negativ, av att indi-

viden önskar att den kunde ha gjort mer för att få gästen nöjd, är att bland annat respondent A 

beskriver hur arbetsprestationen upplevs när en missnöjd gäst blir nöjd på följande sätt: 

 

”När man tagit ett beslut och får en nöjd gäst det är det man jobbar för och det 

är därför jag vill stanna i den här branschen, för att just de här, brukar kalla 

det guldkornen liksom, när man vänder en gäst […]. Det är ju det som är det 

bästa som finns. Det är en helt underbar känsla är det och man blir stolt och det 

känns bra.” 
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Som beskrivits ovan tar sig den upplevda målkonfliktens påverkan på den upplevda arbetsprestat-

ionen sig även uttryck i form av att det uppstår en osäkerhetskänsla hos individen. Respondent B 

säger exempelvis: 

 

”… jag kan känna mig lite så här nervös för, och så här, får jag göra så här…” 

 

Osäkerhetskänslan som citatet speglar åsyftar en osäkerhet hos individen vid beslutsfattandet av 

kompensationsnivå för att göra gästen nöjd. Att individen upplever en osäkerhet och, vilket inte 

framgår av citatet men, känner ett behov av att motivera beslutet för sin chef för att denne ska 

förstå varför just det beslutet fattades tyder på att individen inte känner sig helt trygg i besluten. 

Vidare skulle det kunna vara ett tecken på att målkonflikten har en negativ inverkan på den upp-

levda arbetsprestationen. Detta eftersom osäkerhet som individen känner över sitt beslut sannolikt 

avspeglas i hur den uppfattar sin arbetsprestation. Om individen känner sig osäker på hur rätt eller 

fel beslutet var är det troligt att arbetsprestationen inte upplevs som lika bra som om individen 

hade känt sig säker i sitt beslut.  

Potentiella förklaringar till sambandet 

Ur det empiriska materialet har två av studiens utvalda mekanismer, nämligen kompetens och 

självbestämmande, framträtt som potentiella förklaringar till varför within-task konflikten upplevs 

ha en negativ påverkan på den upplevda arbetsprestationen.  

 

Som ovan beskrivits ger within-task konflikten upphov till en osäkerhetskänsla i beslutssituation-

erna. Osäkerheten kan antas indikera att individen tvekar på sin kompetens i dessa situationer, det 

vill säga att individen tvekar på sin egen förmåga att klara av att utföra arbetsuppgiften (Spreitzer, 

1995, 2008; Thomas & Velthouse, 1990). I detta fall handlar det om att individen tvekar på sin 

förmåga att fatta ett beslut som både gör gästen nöjd och som har godtagbara finansiella effekter. 

På så vis tyder det på att mekanismen kompetens har betydelse för hur individen upplever sin 

arbetsprestation i situationer när den upplever within-task konflikt. Hur arbetsprestationen upp-

levs i dessa situationer kan därför antas variera beroende på hur individen upplever sin kompetens. 

 

Det finns även tecken på att mekanismen självbestämmande är en potentiell förklaring till den 

upplevda arbetsprestationen vid en upplevd within-task konflikt. Som beskrivits ovan finns det 

indikationer på att konflikten påverkar individens upplevda arbetsprestation negativt genom att 

personen känner sig begränsad i vad den kan göra för att få gästen nöjd. Hur individen upplever 

möjlighet att kunna styra och fatta beslut om hur arbetsuppgifter och handlingar ska utföras besk-

rivs i litteraturen som mekanismen självbestämmande (Spreitzer, 1995, 2008; Thomas & Velt-

house, 1990). Eftersom individerna upplever sig begränsade tyder det på att de känner att de inte 

har möjlighet att kunna styra sitt handlande i den utsträckning de vill. Det stärks ytterligare av att 

respondent D säger att ”det är ett måste” och respondent A uttrycker att det är ”extremt viktigt” 

att själv få fatta beslut och att det upplevs ha en positiv betydelse för hur nöjd gästen blir. På så 
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vis tyder det på att mekanismen självbestämmande har betydelse för hur arbetsprestationen upp-

levs när det råder en within-task konflikt.  

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet både i text och genom en tabell, se tabell 2 nedan.  

 

När målkongruenskonflikten upplevs visar resultatet att arbetsprestationen förändras på ett nega-

tivt sätt. Förändringarna i arbetsprestationen har visat sig i form av att individerna utför sitt arbete 

på ett annat sätt, att individer inte vill utföra en viss arbetsuppgift och att individen känner sig 

missnöjd med hur service recovery-situationen föll ut. De mekanismer som identifierats som po-

tentiella förklaringar till sambandet är meningsfullhet, inflytande och självbestämmande.  

 

Resultatet visar även att en upplevd between-task konflikt påverkar den upplevda arbetsprestat-

ionen negativt. I det här fallet upplevs den negativa effekten på arbetsprestationen i form av att 

individen känner sig begränsad i vad den får lov att göra. Potentiella förklarande mekanismer till 

sambandet mellan upplevd between-task konflikt och upplevd arbetsprestation tenderar att vara 

självbestämmande och meningsfullhet  

 

Sambandet mellan upplevd within-task konflikt och upplevd arbetsprestation visade sig vara ne-

gativt. De förändringar som uppvisades i arbetsprestationen innebar att det upplevdes svårare att 

få gästen nöjd, en känsla av att handlingsutrymmet begränsades och att individen kände sig osäker 

på vilket beslut som var det rätta att fatta. De identifierade mekanismer som kan antas vara poten-

tiella förklaringar till sambandet är kompetens och självbestämmande.     
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Tabell 2: Studiens resultat 

  

Upplevd  

målkonflikt 

Upplevd  

Arbetsprestation 

Sambandet 

(upplevd målkonflikt  

upplevd arbetsprestation) 

Förklarande  

mekanismer  

Målkongruenskonflikt 

- Förändrat arbetssätt  

- Upplever en ovilja att 

utföra arbetsuppgiften.  

- Missnöjd efter besluts-

fattandet 

Negativt 

- Meningsfullhet 

- Inflytande 

- Självbestämmande 

Between-task konflikt 
- Begränsat handlingsut-

rymme 
Negativt 

- Självbestämmande 

- Meningsfullhet 

Within-task konflikt 

- Svårare att få gästen 

nöjd 

- Begränsat handlingsut-

rymme 

- Osäkerhet vid besluts-

fattande 

Negativt 
- Kompetens 

- Självbestämmande 
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5. Slutsats och förslag till vidare forskning 
I det här avslutande kapitlet besvaras studiens forskningsfråga genom att presentera de slutsatser 

som dragits utifrån resultatkapitlet. Avslutningsvis presenteras även ett antal begränsningar med 

studien samt förslag till vidare forskning. 

  

Den fråga som studien avser att besvara är, som nämnts i inledningskapitlet: Hur och varför på-

verkas den upplevda arbetsprestationen av en upplevd målkonflikt?. Hur den tvådelade frågan kan 

besvaras presenteras i följande stycken.  

 

När det gäller hur sambandet ser ut visar studiens resultat på ett negativt samband mellan upplevd 

målkonflikt och upplevd arbetsprestation för den studerade kontexten. Resultatet tyder på att det 

finns ett negativt samband mellan upplevd målkonflikt och upplevd arbetspension oavsett om det 

råder en målkongruenskonflikt, between-task konflikt eller within-task konflikt. Då samma nega-

tiva samband uppvisats oberoende av vilken målkonflikt som upplevs tyder på att det finns ett 

negativt samband mellan upplevelsen av en målkonflikt, generellt sett, och den upplevda arbets-

prestationen i just service recovery-situationer på hotell.  

 

För den andra delen av frågan som handlar om varför sambandet ser ut som det gör tyder resultatet 

på att det skiljer sig åt beroende på vilken form av målkonflikt som upplevs. Sammantaget har 

mekanismerna meningsfullhet, inflytande, självbestämmande och kompetens visat sig ha bety-

delse för varför den upplevda arbetsprestationen påverkas negativt av en målkonflikt i service re-

covery-situationer på hotell. Den mekanism som visat sig kunna vara av betydelse för den upp-

levda arbetsprestationen oavsett vilken målkonflikt som upplevs är självbestämmande. Resultatet 

indikerar alltså att det finns en variation i vilka mekanismer som kan förklara sambandet beroende 

på vilken form av målkonflikt som upplevs. I nästkommande stycken presenteras därför de förkla-

rande mekanismerna för respektive samband. 

 

När det upplevs råda en målkongruenskonflikt har det, i resultatet, framkommit att mekanismerna 

meningsfullhet, inflytande och självbestämmande kan ha betydelse för varför den upplevda arbets-

prestationen påverkas negativt. Mekanismen meningsfullhet har framträtt genom att respondenter 

uppvisat en känsla av en personlig besvikelse över att inte kunna göra gästen lika nöjd som de hade 

velat. Inflytande visade sig genom en känsla av att inte vara den som kan påverka hur nöjd gästen 

blir. Den sista mekanismen som kan antas ha betydelse för det negativa sambandet mellan upplevd 

målkongruenskonflikt och upplevd arbetsprestation i den studerade kontexten är självbestäm-

mande. Det har visat sig genom att individer uppvisat en känsla av att själv ha möjlighet att styra 

vad som ska göras för att lösa service recovery-situationen begränsas av konflikten.  

 

Studiens resultat indikerar att de mekanismer som har betydelse för varför den upplevda arbets-

prestationen påverkas negativt av en between-task konflikt är självbestämmande och meningsfull-

het. Mekanismen självbestämmande har framträtt genom att individen känner att den vet vad den 
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skulle vilja göra för att lösa service recovery-situationen men att den inte kan utföra dessa hand-

lingar på grund av målkonflikten. Att mekanismen meningsfullhet tenderar att ha betydelse för hur 

arbetsprestationen upplevs kommer av de känslomässiga reaktioner som målkonfliktens konse-

kvenser ger upphov till, vilka skapas av att individen känner meningsfullhet inför uppgiften. 

 

När en within-task konflikt upplevs tyder studiens resultat på att mekanismerna kompetens och 

självbestämmande har betydelse för hur arbetsprestationen upplevs. Mekanismen kompetens har 

visat sig genom att individen uppvisar en osäkerhet på sin förmåga att både göra gästen nöjd och 

ha en godtagbar nivå av kompensationen samtidigt. Självbestämmandet tog sig däremot uttryck i 

form av en känsla att själv inte ha möjlighet att bestämma vilka handlingar som ska utföras för att 

göra gästen nöjd.  

 

Som presenterats i början av detta kapitel visar resultatet att såväl den upplevda within-task som 

between-task konflikten har en negativ påverkan på den upplevda arbetsprestationen. De resultaten 

överensstämmer således med resultaten som Cheng et al. (2007) och Slocum et al. (2002) kunde 

uppvisa. På så vis tyder det på att de sambanden kan vara gällande i flera olika kontexter.  

 

5.1 Studiens begränsningar och vidare forskning 
De olika sambanden har identifierats i olika utsträckning bland respondenterna. Sambandet mellan 

between-task konflikt och upplevd arbetsprestation kunde endast identifieras hos en av responden-

terna. På så vis går det inte att säga något om huruvida det skulle kunna antas vara representativt 

för den studerade kontexten, nämligen service recovery-situationer. Sambanden mellan upplevd 

målkongruenskonflikt respektive within-task konflikt och upplevde arbetsprestation har däremot 

identifierats hos flera respondenter och skulle därför kunna antas. Eftersom antalet respondenter 

begränsats till sex stycken kan det ändå inte anses som representativt för hur individer generellt 

upplever sambandet i service recovery-situationer. Dock kan de resultaten anses ge en indikation 

på hur det ser ut i den här kontexten.   

 

Hur tolkningarna av empirin har gjorts har betydelse för hur resultatet sedan blir. I den här studien 

har utgångspunkten varit att studera den upplevda arbetsprestationen i just de situationer när en 

konflikt upplevs. När det gäller sambandet mellan within-task konflikt och upplevd arbetsprestat-

ion skulle konflikten mellan organisationens olika mål kunna tolkas på ett sådant sätt att konflikten 

alltid anses råda. Det skulle i sådant fall kunna leda till ett annorlunda resultat eftersom andra 

situationer där arbetsprestationen upplevs eventuellt skulle inkluderas i analysen. Anledningen till 

den valda tolkningen är att den utgick från de situationer när målkonflikten upplevs, vilket över-

ensstämmer studiens syfte. 

 

En faktor som inte beaktas i studien är att det skiljde sig åt mellan respondenterna huruvida de i 

huvudsak hanterade klagomål direkt över disk eller i efterhand över mail och telefon. Detta är en 

faktor som vi inte hade i åtanke inför intervjuerna utan det konstaterades allteftersom intervjuerna 
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fortlöpte. Samtliga intervjuer togs ändå med i studiens analysarbete eftersom båda är former av 

klagomålshantering och att samtliga urvalskriterier var uppfyllda. Ett förslag till vidare forskning 

är därför att göra en jämförande studie för att se om och hur resultaten kan skilja sig åt mellan de 

olika tillvägagångssätten att hantera klagomål.   

 

En faktor som inte beaktats i studien är att respondenterna hade olika ansvarsnivå, vilket beskrivits 

i avsnitt 3.2.2 urval. Ett förslag till vidare studier är därför att särskilja de olika ansvarsnivåerna 

för att se om resultatet skiljer sig åt mellan dem. 

 

Ett ytterligare förslag till vidare studier är att göra en mer omfattande studie på just sambandet 

med avseende på individers egen upplevelse. Eftersom upplevelser kan anses vara en subjektiv 

bedömning utifrån individens egna preferenser finns det anledning att tro att samma situationer 

kan upplevas på olika sätt av olika individer. Genom att göra en bredare studie som omfattar ett 

större antal respondenter ökar möjligheten att ge en mer generell bild av hur sambandet ser. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
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Intervjuguide 
 

 Berätta kort om oss och vår studie. Prata om situationer där klagomål hanteras.  

 Allt är anonymt 

 Får vi spela in? 

 Det finns möjlighet att ta dela av vår transkribering och korrigera dina svar om det är något du 

känner i efterhand inte framkom på rätt sätt.  

 Om det på något sätt blir jobbigt eller att du av annan anledning känner att du vill avbryta inter-

vjun är det bara att säga.  

 Har du några funderingar innan vi börjar? 

 

 

Upplevd arbetsprestation 
- Kan du beskriva hur en typisk klagomålssituation kan se ut?  

o vad gör du? 

o Hur kan det gå till? 

o Vilka moment finns? (vad är nästa steg) 

o Hur beter sig gästen? Vad gör du då? 

 Hur förbereder du dig? 

o Vad händer runt omkring? Hur hanterar du det? 

 (När kommer gästen med sina problem?) 

o Berätta mer… 

Upplevd målkonflikt 
- Kan du berätta vad som är viktigt att tänka på när man/du ska hantera en missnöjd gäst? 

o Varför är det viktigt? 

o På vilket sätt är det viktigt? 

o Vad innebär det? 

o Finns det något särskilt som är viktigt att tänka på när du ska bestämma kompensat-

ion? 

 

- Beskriv vilka förväntningar som du känner att det finns när du hanterar ett klagomål/miss-

nöjd gäst? 

o Vad innebär det? 

o Vad förväntas du ta hänsyn till och tänka på när du står inför en missnöjd gäst? 

o (från chefen, från organisationen) 

o En sådan kanske kan vara att få gästens nöjd? … Vad innebär det? 

 men finns det fler saker du måste tänka på? 

o Förklara för oss om det finns något mer du måste tänka på när du ska avgöra om/vad 

en gäst ska få som kompensation? 

- Finns det något som begränsar dig i en klagomålssituation? (Begränsningar som att inte ha 

inte för höga kostnader).  
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Mekanismer 
 

- Kan du berätta lite hur du upplever att det är att hantera de olika förväntningarna i en kla-

gomålssituation?   

 Vad.. 

 Hur… 

 Varför… 

o Finns det situationer där du upplever det på lite olika sätt? 

 Beskriv några situationerna 

 Vad är det som gör att du uppfattar situationerna olika? 

  När du upplever det på lite olika sätt, hur påverkar det ditt sätt att prata 

med gästen? Hur du bedömer situationen? Hur och vilket beslut du fattar? 

   

 

Mening (stämmer det med dina egna värderingar) 

 

- Händer det att du tycker att ______________ inte har rätt? /inte egentligen är rätt nivå…? 

o Ge exempel på en sådan situation 

o Varför håller du inte med? 

o Hur känner du då när du inte håller med… 

 

- Finns det situationer där du upplever att ________________  inte alltid stämmer överens? 

 

- När du är i den situationen (att du inte håller med gästen) hur känner du då inför att ändå 

har förväntningarna på dig att göra gästen nöjd? 

- I den situationen, upplever du då att det ändå är viktigast att göra gästen nöjd?  

 

-  Har det någon betydelse för hur du agerar? 

-  Har det någon betydelse för hur du hanterar situationen? 

o På vilket sätt 

o Hur påverkar det? 

o Samtal, beslut, bedömning/avvägning, . 

 

- Finns det situationer/tillfällen i där du känner att de _______________ (finansiella förvänt-

ningar/riktlinjer) inte är samma som du själv hade valt om du fick välja fritt? 

 

- Hur upplever du att ______________ stämmer överens med din egen uppfattning om vad 

som är en bra och rimlig nivå? 

o Hur stämmer det/stämmer inte? 

 

Kompentens (osäkerhet/trygghet) 
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- Vad finns det för svårigheter med att försöka uppnå de olika förväntningarna och förhålla 

sig till de begränsningar du upplever? 

o På vilket sätt är det svårt 

o Vad är svårt 

o I vilka situationer 

o Mellan vilka förväntningar 

o Är det någon skillnad mellan de olika förväntningarna  

o Varför tycker du det är (inte är) svårt att leva upp till dem. 

o Vad är det som göra att du tycker det är så (svårt/inte svårt) 

o Varför känner du så? Vad får dig att känna så (problem/svårighet eller icke pro-

blem? 

o Hur gör du för att hantera svårigheten 

 

-  När du har känslan av att du  _____________(vet vad du ska göra) hur påverkar det ditt 

sätt att prata med gästen?  

o Hur påverkar det/på vilket sätt 

-  Har det någon betydelse för vilket beslut du fattar och hur du tänker/resonerar för att 

komma fram till ett beslut? 

 

- I vilka situationer är det svårt att veta hur/vad du ska göra?  

o Vad gör du då?  

o Hur vet du vilken nivå av kompensation du ska ge? 

o Hur vet du hur du ska göra gästen nöjd?  

-  

- Finns det situationer där du upplever att det är problem/svårigheter att leva upp till de olika 

förväntningarna? 

 

- Finns det situationer där du känner osäkerhet kring vad du kan ge för kompensation för att 

göra gästen nöjd? 

 

 

Påverkan /Inflytande (påverka utfallet) 

RECEPTIONISTENS KÄNSLA AV ATT SJÄLV KUNNA PÅVERKA HUR NÖJD GÄS-

TEN (NIVÅ AV KOMP.) ÄR. 

 

- Känner du att du själv kan styra hur du ska hantera de olika förväntningarna i en klagomåls-

situation?  

o Vad är det du kan påverka? 

o Vad kan känner du att du inte kan påverka?  

o Hur känner du att du kan påverka? (inte påverka) 

o Vilken betydelse har det för dig att kunna påverka? 

Hur upplever du att 
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-  hur känslan av att kunna påverka ___________ någon betydelse för hur du prata med 

gästen? 

-  På vilket sätt påverkar det dig när du ska fatta beslut om kompensation/när du ska be-

döma problemet.  

 

- Hur ser chefen/organisationen på betydelsen av att det är du själv som kan styra? 

 

- Vad upplever du för möjlighet att själv kunna påverka hur nöjd gästen blir? (sätta en god-

tagbar nivå på komp.) 

-  hur upplever du att möjligheten att själv kunna påverka hur nöjd gästen blir påverkar ditt 

sätt att prata med gästen? 

 

- Finns det saker du känner att du inte kan påverka i själva klagomålshanteringen? 

 

Självbestämmande (själv styra sina arbetsuppgifter) 

VILKET UTRYMME HAR RECEPTIONISTER ATT SJÄLV BESTÄMMA HUR DEN 

SKA GÖRA FÖR ATT FÅ GÄSTEN NÖJD (KOMP.)?  

 

- Hur upplever du din möjlighet att ta egna initiativ för att lösa en klagomålssituation? 

o Hur gör du för att både göra gästen nöjd och ge en godtagbar nivå av komp. samti-

digt? 

 Hur har du lärt dig att det är så du ska göra? 

o Vilken betydelse har det för dig? 

 

 

- hur upplever du att du själv kan/får  bestämma hur du ska agera och vad du ska göra i en 

klagomålssituation? 

o Hur påverkas det av de förväntningar och andra viktiga saker du måste tänka på?  

o Vad upplever du att du kan påverka? 

o Hur upplever du att du kan påverka? 

o Berätta mer om, på vilket sätt och hur? 

 

-  Hur påverkar det hur du hanterar situationen? 

-  Beskriv hur du upplever att det påverkar ditt sätt att prata med gästen 

-  Hur kan det påverka din bedömning av klagomålet och hur du ska hantera det? 

-  Hur påverkar det ditt beslut? (hur du kommer fram till ditt beslut)? 

 

- Finns det situationer där du upplever att förväntningarna inte ger dig tillräckligt med ut-

rymme för att kunna ta egna initiativ i hur du ska lösa uppgiften?  

o I vilka situationer upplever du att  
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- Händer det att din vilja att kunna fatta beslut/ta egna initiativ att göra en gäst nöjd/godtagbar 

nivå av komp. är svårt på grund av de förväntningar och begränsningar som finns på dig? 

 

Stress 
- Vilka känslor känner du när du står inför en klagomålssituation? 

o Förklara lite mer vad får dig att känna just så? 

o Hur hanterar du det? 

o Har du alltid känt så? 

 

-  När du har/får _____ känslan har det någon betydelse för hur du agerar i situationen? 

o Hur påverkar det ditt sätt att prata med gästen (fatta beslut och göra bedömning av 

situationen)? 

 

Avslutning 
Får vi återkoppla till dig om det är något vi känner att vi behöver följa upp? 


