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Sammanfattning 

Titel: Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM 

Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi 

Författare: Allan Mohammad & Jens Olsson 

Handledare: Akmal Hyder & Michelle Rydback 

Datum: 2019 - juni 

 

Syfte: Syftet är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service 

Recovery. 

 

Metod: Studien präglas av en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen utgörs av tio 

semistrukturerade intervjuer som sedan bearbetats. 

 

Resultat & slutsats: Utifrån studien framgår det att de tillfrågade butikscheferna inom 

telekombranschen inte har specifika riktlinjer och strategier för att hantera negativ eWOM utan att 

det hanteras mer centralt inom företaget av andra avdelningar. Studien visar att butikscheferna lägger 

stor vikt på att skapa förståelse för kunder och utformar hanteringen av deras missnöje därefter. 

Studien visar också att negativ eWOM kan ha en positiv påverkan på företag då de kan korrigera 

arbetssättet för att få färre missnöjda kunder. 

 

Studiens bidrag: Studien bidrar till forskning inom området marknadsföring eftersom den ger en 

ökad förståelse för hur telekomföretag i Sverige hanterar negativ eWOM. Det praktiska bidraget är 

att studien kan underlätta för telekomföretag genom förslag på nya strategier för att hantera negativ 

eWOM och effektivisera Service Recovery-processen. 

 

Förslag till vidare forskning: Forskningen kan fördjupas genom att utgå från ett kundperspektiv. I 

studien ges en kortfattad beskrivning av kundens perspektiv. Studien utgår huvudsakligen från ett 

företagsperspektiv. Ett kundperspektiv kan bidra till att studien ses ur en ny synvinkel och kan därmed 

stärka studiens resultat. Ett förslag är också att utvidga den geografiska avgränsningen för ett 

generaliserbart resultat. 

 

Nyckelord: Service Recovery, eWOM, telecom, customer satisfaction, WOM, och marketing 
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Abstract 

Title: Service Recovery in the telecom business - Handling of eWOM 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Allan Mohammad & Jens Olsson 

Supervisor: Akmal Hyder & Michelle Rydback 

Date: 2019 - June 

 

Aim: The purpose of the study is to analyze how telecom companies handle negative eWOM through 

Service Recovery. 

 

Method: The study is characterized by a qualitative research method and the data collection consists 

of ten semi-structured interviews, which have been processed later on.  

 

Result & conclusions: The conclusion of the study is that store managers in the telecom industry do 

not have specific guidelines and strategies for managing negative eWOM. Negative eWOM is 

handled by other departments within the company. The study shows that store managers place their 

emphasis on creating understanding of customer needs and approach customer dissatisfaction based 

upon customer needs. The study also shows that negative eWOM can have a positive impact on 

companies as they can develop working methods to get fewer dissatisfied customers. 

 

Contribution: The study contributes to research in the field of marketing as it provides an increased 

understanding of how telecom companies in Sweden handle negative eWOM. The practical 

contribution is that the study can make it easier for telecom companies by proposing new strategies 

to handle negative eWOM and streamline the Service Recovery-process. 

 

Suggestions for future research: We believe that the research can be deepened by viewing the 

situation from a customer perspective. In this study, we have provided a short description of the 

customer perspective. The main focus is the business perspective. The customer perspective can 

contribute to a new point of view and can thus strengthen the result. For further research, we also 

suggest that researchers expand the geographical boundaries to generalize the result. 

 

Key words: Service Recovery, eWOM, telecom, customer satisfaction, WOM and marketing 
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1. Inledning 

I kapitlet ges en bakgrund till hur WOM i allt större utsträckning övergår till eWOM samt en 

beskrivning av telekombranschen. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som beskriver 

begreppet Service Recovery och utgör grunden för studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 

presenteras avgränsningar och arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Vad människor uttrycker för åsikter om en produkt eller tjänst har en stor påverkan på omgivningens 

köpintentioner och därmed en påverkan på berörda företag. Företag är därför i behov av att arbeta 

aktivt med att upprätthålla goda kundupplevelser och recensioner. Emellanåt misslyckas företag trots 

höga ambitioner och det kan leda till skadliga rykten (Sengupta, Ray, Trendel & Van Vaerenbergh, 

2018). Huo och Cheng (2018) anser att rykten kan likna spridningen av en epidemisk smitta då de 

överförs till omgivningen mycket snabbt. Inom marknadsföring finns ett väletablerat begrepp för 

ryktesspridning; Word-of-Mouth (WOM). Consiglio, Angelis och Costabile (2018) definierar WOM 

som informativ kommunikation från en konsument till en annan. Vidare förklarar författarna att 

informationen som sprids behandlar ägande, användande eller karaktärsdrag av en specifik vara eller 

tjänst. 

 

På senare tid har det skett en markant utveckling av tekniska innovationer och enligt Gruen, 

Osmonbekov och Czaplewski (2006) har tillgängligheten möjliggjort att internet fungerar som en 

plattform där konsumenter kan sprida WOM. Vidare, förklarar skribenterna att WOM på internet 

definieras som elektronisk Word-of-Mouth (eWOM). eWOM har till och med högre trovärdighet än 

traditionell WOM eftersom relevant information sprids i större utsträckning (ibid.).  

 

En av de branscher som påverkas av eWOM är telekombranschen (Nadarajan, Bojeia & Khalid, 

2017). Soluno BC (2019) definierar telekom som kommunikation över långa avstånd med hjälp av 

teknik. Telekombranschen inkluderar därmed företag som tillhandahåller sådana tjänster. Några 

exempel på väletablerade företag inom telekombranschen är Telia, Telenor, Tre och Tele2 (Svenskt 

kvalitetsindex, 2018). Enligt Barzack (1995) är telekombranschen en unik och diversifierad bransch 

där det råder hög konkurrens bland de etablerade företagen. 

 

1.2 Problematisering 

Flera forskare anser att det finns ett samband mellan positiv eWOM och konsumenters köpintentioner 

(Kudeshia & Kumar, 2016; Reichelt, Sievert & Jacob, 2013). Det är därmed viktigt att företag arbetar 
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aktivt för att upprätthålla positiv eWOM och minimera negativ. Spridningen av information medför 

höga krav, inte minst på dagens tjänsteföretag som förutom att leverera en tjänst med kvalitet också 

behöver arbeta för ett gott rykte (Pasternak, Veloutsou & Morgan-Thomas, 2017). 

 

Post- och telestyrelsen (2018) utför mätningar årligen gällande klagomål mot post- och 

telekombranschen. Antalet inrapporterade klagomål under 2018 uppgick till 1 110 bland konsumenter 

inom telekombranschen (ibid.). Även Konsumentverket (2018) erhöll 7 402 klagomål under 2018 

gällande telefoni och bredband vilket motsvarar 6% av alla inkomna klagomål. Det kan jämföras med 

den värst drabbade branschen, hantverkarbranschen, som stod för 8,1% av alla klagomål. Svenskt 

kvalitetsindex (2018) utför också mätningar årligen som uppskattar kundnöjdhet bland konsumenter 

inom telekombranschen. Den senaste mätningen visar att kundnöjdheten bland konsumenter är låg 

och endast fyra av tio kunder rekommenderar sin mobiloperatör till sin omgivning. 

 

Morgan och Govender (2016) förklarar att kundnöjdhet är avgörande för telekomföretag då det bidrar 

till upprätthållandet av en konkurrenskraftig position på marknaden. Därmed, menar författarna att 

arbetet med Service Recovery är väsentligt för företag inom telekombranschen. Det leder till 

bibehållandet av marknadsandelar samtidigt som det tillåter företag att expandera sitt inflytande på 

marknaden (ibid.). Kuusik och Varblane (2009) intygar att kundnöjdhet är essentiellt för 

telekomföretag då det leder till lojalitet. Lojala kunder kan enligt författarna bidra till ett starkare 

varumärke och en konkurrenskraftig marknadsposition. 

 

Statistiken indikerar att det råder missnöje bland konsumenter inom den svenska telekombranschen 

(Konsumentverket, 2018; Post- och telestyrelsen, 2018; Svenskt kvalitetsindex, 2018). Missnöjet 

beror på att konsumenter lägger allt större vikt på faktorer såsom personalens service och bemötande 

men också genom höga förväntningar på tekniken (Svenskt kvalitetsindex, 2018). Rahman (2012) 

intygar att kvaliteten på personalens service är en egenskap som konsumenter värderar tungt vid val 

av mobiloperatör och således överensstämmer forskarens resultat med Svenskt kvalitetsindex (2018).  

 

Missnöjda kunder tenderar att lämna företag och sprida sina upplevelser till omgivningen, vilket är 

problematiskt ur ett ekonomiskt perspektiv då det leder till att intäkter minskar och varumärket 

påverkas negativt (Gummesson, 1995). Företag behöver därför minimera antalet missnöjda kunder. 

Det leder oss in på Service Recovery, som Gu och Ye (2014) definierar som företags hantering av 

service-misslyckanden, bland annat klagomål från missnöjda kunder. Ett service-misslyckande 

innebär enligt Shapiro och Nieman-Gonder (2006) att kundens förväntningar och uppfattningar av en 

tjänst inte överensstämmer, vilket leder till missnöje. Gu och Ye (2014) förklarar att företag behöver 
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uppmärksamma spridningen av eWOM för att hantera kundklagomål och kontrollera vilken 

information som är synlig för allmänheten. 

 

Nikbin, Ismail, Marimuthu och Armesh (2012) har utfört en studie i Malaysia och undersökt huruvida 

telekomföretag tillämpar Service Recovery. Författarna har kommit fram till att konsumenter tenderar 

att byta operatör om de är missnöjda med ett företags hantering av deras klagomål. Garín-Muñoz, 

Pérez-Amaral, Gijón och López (2016) har genomfört en liknande studie i Spanien och kommit fram 

till att konsumenter blir nöjda om telekomföretag hanterar klagomål på sätt som motsvarar 

konsumenternas förväntningar. 

 

Både Garín-Muñoz et al. (2016) och Nikbin et al. (2012) uppmanar framtida forskare att genomföra 

liknande studier i andra länder för att undersöka hur Service Recovery fungerar där. Flera forskare 

anser att det finns lite forskning gällande hanteringen av negativ eWOM bland företag (Gu & Ye, 

2014; Sparks & Bradley, 2017). Forskning som behandlar Service Recovery bland svenska 

telekomföretag har inte hittats och det väckte intresse då det råder låg kundnöjdhet i den svenska 

telekombranschen (Konsumentverket, 2018; Post- och telestyrelsen, 2018; Svenskt kvalitetsindex, 

2018). Därmed förekommer ett forskningsgap gällande hur svenska telekomföretag hanterar negativ 

eWOM och vilka Service Recovery strategier de använder. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service 

Recovery. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur arbetar telekomföretag med Service Recovery för att bemöta negativa kommentarer och 

recensioner på internet? 

• Vad orsakar missnöje bland konsumenter och hur hanterar telekombolagen dessa? 

  

1.5 Avgränsning 

eWOM innefattar all form av information som sprids mellan konsumenter på internet (Gruen et al., 

2006). Den här studien avgränsas till negativ eWOM då det leder till att företag behöver tillämpa 

Service Recovery (Doh & Hwang, 2009). Avgränsningen gällande telekombranschen förhåller sig till 

tre operatörer som enligt Post- och telestyrelsen (2017) tillhör några av landets mest välkända. Studien 

är avgränsad till privatpersoner som konsumenter och bortser därmed från företagskunder då de 
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tenderar att ha komplexa lösningar (Post- och telestyrelsen, 2018). Studien är avgränsad till några av 

mobiloperatörernas fysiska butiker i Sverige.  

 

1.6 Disposition 

 

Figur 1: Disposition av arbetet. Källa: Egen illustration (2019). 

Inledning

•I kapitlet ges en bakgrund till hur WOM i allt större utsträckning övergår till 
eWOM samt en beskrivning av telekombranschen. Bakgrunden följs av en 
problemdiskussion som beskriver begreppet Service Recovery och utgör 
grunden för studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras 
avgränsningar och arbetets disposition.

Teori

•I kapitlet redovisas forskning om Service Recovery, WOM samt eWOM för 
att skapa en översiktlig förståelse inom området. Kapitlet avslutas med en 
modell som illustrerar hur delarna i Service Recovery-processen hänger ihop. 
Den utvecklade modellen fungerar som en utgångspunkt för insamling och 
bearbetning av data.

Metod

•Det här avsnittet presenterar studiens forskningsansats, forskningsdesign 
samt datainsamling. Även analysmetod, källkritik och metodkritik 
presenteras. Avslutningsvis diskuteras kvalitetskriterier samt de etiska 
aspekter som studien tillämpar. 

Empiri

•I det här kapitlet presenteras insamlingen av primärdata. Datainsamlingen 
baseras på tio semistrukturerade intervjuer. I kapitlet ges en jämförelse av 
intervjuerna för att skildra likheter och skillnader mellan respondenternas 
svar.

Analys

•I kapitlet presenteras empirins väsentliga delar tillsammans med den tidigare 
forskning som presenteras i arbetets teori. Empiri och tidigare forskning 
jämförs för att skildra likheter och skillnader.

Slutsats

•I kapitlet presenteras de slutsatser som dras kring studiens frågeställningar 
utifrån tidigare forskning och insamlad empiri. I kapitlet skildras även 
studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till framtida forskning.
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1.7 Definitioner av centrala begrepp 

Service Recovery: Definieras som ett försök av en organisation att slå ifrån sig den negativa effekten 

från service-misslyckanden eller ett sätt att söka efter och behandla service-misslyckanden (Johnston 

& Fern, 1999).  

 

Word-of-mouth (WOM):  WOM är en konversation mellan konsumenter angående en produkt eller 

tjänsteupplevelse. WOM fungerar som en obetald form av marknadsföring (Sen & Lerman, 2007).  

 

Elektronisk word-of-mouth (eWOM): Gruen et al. (2006) definierar eWOM som all WOM som sprids 

via internet. eWOM har således uppkommit genom ökad tillgänglighet på internet (ibid.).  

 

Telekombranschen: Soluno BC (2019) definierar telekom som kommunikation över långa avstånd 

med hjälp av teknik. Telekombranschen omfattar företag som tillhandahåller sådana tjänster. 
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2. Teori 

I kapitlet redovisas forskning om Service Recovery, WOM samt eWOM för att skapa en översiktlig 

förståelse inom området. Kapitlet avslutas med en modell som illustrerar hur delarna i Service 

Recovery-processen hänger ihop. Den utvecklade modellen fungerar som en utgångspunkt för 

insamling och bearbetning av data. 

 

2.1 Service Recovery 

Ett service-misslyckande uppstår när ett företag inte tillmötesgår konsumentens förväntningar 

(Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012). Service-misslyckanden härleds till Service Recovery 

vilket Gu och Ye (2014) definierar som en handling där företag utför åtgärder för att upprätthålla 

goda kundrelationer. Enligt Río-Lanza, Vázquez-Casielles och Díaz-Martín (2013) är 

tjänstemarknaden till hög grad baserad på tillhandahållandet av en tjänst. Många konsumenter baserar 

sin utvärdering av tjänstens kvalitet på företagets anställda (ibid.). Flera forskare (Gu & Ye, 2014; 

Río-Lanza et al., 2013) vill därför uppmärksamma att det i vissa fall inte nödvändigtvis är tjänsten 

som är misslyckad utan snarare tillhandahållandet av den. 

 

Även om ett företag är väletablerat och har en konkurrenskraftig marknadsposition finns det risk för 

service-misslyckanden (Sengupta et al., 2018). Det kan leda till försämrade eller till och med 

förlorade kundrelationer. Kraftiga service-misslyckanden kan leda till negativ WOM och eWOM och 

till och med hämnd (ibid.). Enligt Know och Van Oest (2014) kan missnöjda kunder ha förödande 

effekter på ett företags varumärke om de inte hanteras korrekt. Orsingher, Valentini, & de Angeli 

(2010) beskriver vidare att effektiv Service Recovery har positiva effekter på företag. Om ett företag 

lyckas vända på den negativt laddade situationen kan det leda till en förstärkt relation mellan kund 

och företag vilket främjar lojalitet (Hocutt, Bowers & Donavan, 2006; Knox & Van Oest 2014; 

Orsingher et al., 2010). Know och Van Oest (2014) beskriver Service Recovery som ett centralt 

verktyg för ett företags framgång. 

 

Flera forskare (Hocutt et al., 2006; Nikbin et al., 2012; Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998) belyser 

tre övergripande dimensioner gällande Service Recovery utifrån ett kundperspektiv. De tre 

dimensionerna är distributiv rättvisa, processuell rättvisa samt interaktionell rättvisa. Den här studien 

utgår från ett företagsperspektiv men det är nödvändigt och intressant att förstå hur kunder uppfattar 

arbetet med Service Recovery. Kundperspektivet är avgörande för företag vid hanteringen av negativ 

eWOM (Nikbin et al., 2012). Därmed lämnas en översiktlig beskrivning av de tre dimensionerna som 

förklarar uppkomsten av negativ eWOM.  
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2.1.1 Övergripande dimensioner 

Den distributiva rättvisan fokuserar på fördelningen av kontanta medel som en missnöjd kund mottar 

i ersättning, kontra hur nöjd kunden blir med resultatet av ersättningen (Chang & Chang, 2010; Kim, 

Yoo & Lee, 2012). Hocutt et al. (2006) förklarar att distributiv rättviseteori utgår från att missnöjda 

konsumenter visar negativa känslor, något som motiverar dem till att utöva negativ eWOM. 

Distributiv rättvisa fokuserar således på den uppfattade rättvisan bland konsumenter efter att ett 

företag åtgärdat ett service-misslyckande (ibid.). 

 

Processuell rättvisa handlar om den interna processen företag går igenom för att lösa ett misslyckande, 

vilket exempelvis behandlar personalens befogenhet att lösa problem (McColl-Kennedy & Sparks, 

2003). Chang och Chang (2010) menar att dimensionen bedöms enligt de riktlinjer och regelverk som 

samtliga företag behöver ha tillgång till och tillämpa för att korrigera service-misslyckanden.  

 

McColl-Kennedy och Sparks (2003) förklarar att interaktionell rättvisa handlar om hur ett företag 

presenterar sitt lösningsförslag för att hantera service-misslyckandet. Författarna betonar att företag 

bäst hanterar problemet genom att kommunicera med konsumenten utifrån respekt och förståelse. 

Chang och Chang (2010) menar att den interaktionella dimensionen är den mest betydelsefulla 

eftersom den har en direkt påverkan på kundtillfredsställelsen. Tax et al. (1998) anser att de tre 

dimensionerna interagerar med varandra för att skapa en funktionell helhet vid klagomålshantering. 

Därmed är företag i behov av strategier och riktlinjer för att hantera missnöjda kunder.  

2.1.2 Strategiskt ramverk för Service Recovery  

Miller, Craighead och Karwan (2000) intygar att det finns ett behov för Service Recovery bland 

företag för att nå framgång på lång sikt. Författarna förklarar att företag behöver vända konsumenters 

negativa åsikter från missnöje till tillfredsställelse för att åtgärda service-misslyckanden. Genom en 

modell (figur 2) illustrerar författarna vilka tillvägagångssätt företag behöver använda för att effektivt 

bearbeta service-misslyckanden. Det finns fem centrala element för en framgångsrik Service 

Recovery-process; utfallsmätning av konsumenters tillfredsställelse, tidigare framgångsrika och 

misslyckade recovery situationer, samtliga recovery faser, företagets åtgärder samt leveransen av 

service. 

 

Miller et al. (2000) delar in modellen i tre olika faser (figur 2); pre-recovery phase, immediate 

recovery phase och follow-up recovery phase. Författarna förklarar vidare att pre-recovery phase 

inleds med någon form av service-misslyckande. Fasen avslutas när företaget inser problemet, något 

som kan ta allt från några sekunder till flera månader. Under perioden skapar konsumenten 
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förväntningar på utfallet av ärendet. Enligt Chang och Chang (2011) finns det fyra kriterier som 

konsumenter förhåller sig till i stadiet. Kriterierna är graden av misslyckandet, lojalitet till bolaget, 

förväntad kvalitet på lösningen samt företagets garantier. Vidare förklarar författarna att ett bolags 

förståelse för vad kunden förväntar sig för lösning ökar chanserna att återställa kundnöjdhet. 

 

Service Recovery-processen övergår sedan till Immediate recovery phase som påbörjas när företag 

blir medvetna om sitt misslyckande och avslutas när en rimlig kompensation tilldelats konsumenten. 

Flera forskare påpekar att tiden är en faktor vid hanteringen av klagomål, vilket kan påverka 

konsumentens inställning till företaget (Min, Lim & Magnini, 2014). Chang och Chang (2011) 

beskriver att det finns fyra nyckelåtgärder för en framgångsrik Service Recovery som sedan delas in 

i två kategorier; fasens aktiviteter och leveransen av lösningen på ett service-misslyckande.  

 

Till fasens aktiviteter hör psykologiska och materiella åtgärder. De psykologiska aspekterna i 

sammanhanget utgörs av förklaringar för det uppstådda problemet och ursäkter, medan de materiella 

aspekterna utgörs av en rimlig kompensation. De två typerna av leverans är hastigheten på 

problemlösningen samt front line empowerment. Front line empowerment innebär att företag behöver 

utbilda sin personal så att de kan hantera missnöjda kunder på ett korrekt och rättvist sätt. Personalen 

behöver också kunna agera snabbt (Chang & Chang, 2011).  

 

Follow-up recovery phase påbörjas när konsumenten har mottagit en rimlig kompensation. Fasens 

nödvändighet beror på framgången av den direkta återhämtningen och andra faktorer såsom nivån på 

misslyckandet (Miller et al., 2000). Chang och Chang (2011) menar också att en ursäkt kan räcka 

som lösning på problemet. Det kan också leda till att företaget bibehåller en långvarig relation till 

konsumenten. Vår tolkning av det är att fasen är av betydelse för att säkerställa att kunden är nöjd 

med den kompensation som företaget erbjuder. Fasen är också viktig för att främja förståelse 

ytterligare, med fortsatt lojalitet som motiv. Modellen i figur 2 har använts som utgångspunkt för vår 

egen, reviderade illustration. Den egna modellen återfinns i avsnitt 2.4 och benämns figur 3. 
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Figur 2: Service Recovery-processen. Källa: Miller et al. (2000). 

 

2.1.3 Service Recovery inom telekombranschen 

Mangnale (2010) har kommit fram till att telekombranschen är en bransch där företag behöver arbeta 

aktivt med Service Recovery. Författaren betonar att framgångsrika Service Recovery strategier kan 

leda till återställd kundnöjdhet samt andra gynnsamma utfall såsom lojalitet, positiv WOM och 

lönsamhet. Kansal (2013) förklarar att missnöjda kunder på Indiens telekommarknad behöver en 

förklaring till misslyckandet och en ursäkt för att deras förväntningar ska uppfyllas. Arbetet med 

Service Recovery påbörjas när det berörda företaget tar ansvar för situationen och aktivt försöker lösa 

problemet. Det gör att hastigheten för problemlösningen blir en avgörande faktor vilket ställer höga 

krav på personalen (ibid.). Även Miller et al. (2000) intygar att hastigheten för problemlösandet är 

avgörande för företag då de har större chans att korrigera service-misslyckandet ju snabbare det 

upptäcks. Enligt författarna är det optimalt om företaget upptäcker felet innan kunden själv gör det. 

 

2.2 Word-of-Mouth (WOM) 

Enligt Confente (2015) förlitar sig majoriteten av människor (92%) på den WOM de mottar innan de 

genomför ett köp av en vara eller tjänst. Det är något som skildrar vikten av WOM som ett verktyg 

inom marknadsföring. Enligt Rossmann, Ranjan och Sugathan (2016) är WOM ett av de viktigaste 

redskapen som företag kan använda för att marknadsföra sitt varumärke. Författarna förklarar vidare 

att WOM influerar konsumenter mer än någon annan typ av reklam och information eftersom 

informationsspridningen är personlig (ibid.). Därmed är det tydligt att WOM har en påverkan på 
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konsumenter och dess omgivning. Flera forskare intygar dessutom att det finns ett samband mellan 

WOM och konsumenters köpintentioner (Bansal & Voyer, 2000; Confente, 2015; Gruen et al., 2006). 

 

Enligt Jalilvand, Esfahani & Samiei, (2011) fungerar WOM som ett alternativ till de traditionella 

marknadsföringskanalerna. Det är något som minskar företagens förmåga att påverka konsumenter 

och deras köpbeteende. Serra-Cantallops, Ramon-Cardona och Salvi (2018) förklarar att traditionell 

WOM har utvecklats till eWOM tack vare avancemang inom tekniken. Det ställer i sin tur höga krav 

på berörda företag då många konsumenter kräver att de finns tillgängliga på internet (Rossmann et 

al., 2016). 

 

2.3 Elektroniskt Word-of-Mouth (eWOM) 

Flera forskare definierar eWOM som ett uttalande som antingen kan vara positivt eller negativt 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Jalilvand et al., 2011). Uttalandet kan komma från befintliga eller 

tidigare kunder och handla om en produkt, tjänst eller ett företag. Uttalandet görs sedan tillgängligt 

för andra individer genom internet (Henning-Thurau et al., 2004). Enligt Reichelt et al. (2013) 

påverkar eWOM konsumenters attityder och köpbeteenden, både vid handel på internet och i fysiska 

butiker. eWOM sprids och delas exempelvis genom bloggar, kommentarer på forum samt sociala 

medier. Erkan och Evans (2016) anser att sociala medier har stärkt trovärdigheten av den eWOM som 

delas. Författarna berättar vidare att det sprids både negativ och positiv information om produkter och 

tjänster i större utsträckning än tidigare, något som i sin tur till att en mer tillförlitlig information når 

ut till konsumenters bekantskapskrets. 

 

Enligt Boo och Kim (2013) gynnar positiv eWOM företag medan negativ eWOM kan ha skadliga 

effekter. Erkan och Evans (2016) anser att eWOM har blivit ett betydelsefullt verktyg för företag i 

syfte att marknadsföra produkter och tjänster samt sitt varumärke. Författarna förklarar vidare att 

konsumenter ofta söker information på internet om en produkt eller tjänst innan de genomför ett köp. 

Det leder till att eWOM har en påverkan på konsumenters köpintentioner. Flera forskare intygar att 

det finns ett samband mellan eWOM och konsumenters köpintentioner (Chih, Wang, Hsu & Huang, 

2013; Doh & Hwang, 2009; Kudeshia & Kumar, 2016). 

 

Enligt Boo och Kim (2013) tycks negativ eWOM ha en större påverkan på konsumenters 

köpintentioner än positiv. Påståendet bekräftas av andra forskare (Park & Lee, 2009; Solomon, 

Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016). Boo och Kim (2013) berättar att det främst beror på att negativ 

eWOM påverkar konsumenter som undersöker en vara eller tjänst före ett köp. Omfattningen av 

eWOM och tillgängligheten på internet leder till att eWOM når en stor mängd konsumenter snabbt 
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(Cantallops & Salvi, 2014; Jalilvand et al., 2011; Sun, Youn, Wu & Kuntaraporn, 2006). Rosenmayer, 

McQuilken, Robertson och Ogden (2018) förklarar att det finns ett samband mellan negativ eWOM 

och företags motgång. Det beror på det stora antalet åskådare som har makten att kraftigt påverka 

andra individer genom sina åsikter via internet (ibid.). Därmed kan negativ eWOM vara skadlig för 

företag och deras varumärke (Boo & Kim, 2013). 

2.3.1 eWOM inom telekombranschen 

Sharifpour, Sukati och Bin Alikhan (2016) har undersökt hur eWOM påverkar telekomföretag, det 

framgår att konsumenters köpintentioner beror på betyg på internet och andra användares 

kommentarer. Nadarajan et al. (2017) intygar vikten av eWOM och förklarar att omkring 70% av alla 

konsumenter tenderar att undersöka vad andra människor tycker om en telekomoperatör innan de 

själva överväger ett byte. 

 

Ranaweera och Menon (2013) menar att lojala kunder genererar positiv eWOM i mindre utsträckning 

än nya kunder. Vidare menar författarna att telekombolag behöver implementera Service Recovery 

när en lojal kund uttrycker negativ eWOM då sådana kunder anses mer trovärdiga för andra 

potentiella konsumenter. Telekomföretag behöver arbeta aktivt för att de lojala kunderna ska sprida 

positiv eWOM. Till exempel genom att tacka kunderna i form av mejlutskick där företagen uttrycker 

tacksamhet för deras långa relation med bolaget (Mathur, 2011; Ranaweera & Menon, 2013).   

2.3.2 Bemötandet av negativ eWOM 

Ahn, Cha, Jun och Park (2004) förklarar att telekommarknaden är en marknad som ständigt förändras 

genom tekniska avancemang och utvecklingen av kommunikationstjänster. Något som också leder 

till att konsumenters behov ständigt förändras i hög takt. Konsumenter ställer därmed högre krav på 

telekombolagen och det leder ofta till att företag mottar kritik i en större utsträckning än tidigare 

(ibid.). 

 

Tripp och Grégoire (2011) anser att företag behöver agera metodiskt gentemot negativ eWOM. Deras 

studie visar att det finns tre steg som företag behöver implementera innan de kan åtgärda ett problem. 

Dessa steg är att ta hänsyn till kundens relation till företaget, svara vid en lämplig tidpunkt och 

varsamt välja vilken sorts ursäkt som passar bäst. Även McCollough, Berry och Yadav (2000) skriver 

om vikten av att ett företag ursäktar sig till konsumenten och förklarar att det leder till nöjdare kunder. 

Tripp och Grégoire (2011) menar att konsumentens historia med företaget är väsentlig, då lojala 

kunder tenderar att spendera mer pengar på bolagets tjänster men också att de inte är i behov av en 

ursäkt i form av pengar, vilket en ny konsument oftast är. Lojala konsumenter värderar förhållandet 



 

12 

 

till företaget mer än en ny konsument, och en ny konsument värderar företagets kompensation högre 

(ibid.). 

 

Bell och Ridge (1992) anser att det finns fem förväntningar av ersättning bland konsumenter; en 

ursäkt, rättvis lösning, omtanke eller tydlig välvilja, ersättning och lovord från företaget. Den mest 

effektiva ersättningen är att företaget ber om ursäkt. För bäst effekt ska ursäkten vara personlig då 

det medför att ursäkten tolkas som genuin (Bell & Ridge, 1992; Jung & Seock, 2017). Tripp och 

Grégoire (2011) anser att det är meningslöst att be om ursäkt om det har gått mer än fyra veckor sedan 

problemet inträffat. Hastigheten på åtgärden är en av flera essentiella faktorer som påverkar 

konsumentens mottagande av ursäkten (Kansal, 2013; Miller et al., 2000). En lämplig ursäkt behöver 

enligt Tripp och Grégoire (2011) innefatta en förklaring till varför problemet uppstått. Ursäkten ska 

vinklas ur en positiv aspekt och företag ska inte slå ifrån sig kritik då kunden kan tolka det som att 

företaget inte anser sig bära någon skuld (ibid.). 

 

2.4 Modell av Service Recovery-processen  

För att sammanfatta teoriavsnittet har en modell tagits fram baserad på figur 2 (Miller et al. 2000). 

Figur 3 utgår från de faser som anses genomsyra modellens helhet och modellen har även bearbetats 

genom tillägg som anses relevanta för studien. 

 

Fas 1, pre-recovery phase, beskriver kundens förväntningar på företag och arbetet med Service 

Recovery (Miller et al. 2000), vilket härleds till de tre dimensionerna av rättvisa (Chang och Chang, 

2010; Hocutt et al., 2006; Kim et al., 2012; McColl-Kennedy och Sparks, 2003 & Tax et al. 1998). 

Fas 1 övergår till fas 2, immediate recovery phase, som förklarar hur företag arbetar med Service 

Recovery (Miller et al., 2000). I fasen har två huvudsakliga alternativ tagits fram för företag som 

enligt vår bedömning är av särskild tyngd vid hanteringen av kundklagomål. Flera forskare antyder 

att det är lämpligt med en ursäkt eller någon form av kompensation från det berörda företaget (Bell 

& Ridge, 1992; Jung & Seock, 2017; Kansal, 2013; McCollough et al. 2000; Miller et al. 2000 och 

Tripp och Grégoire, 2011). 

 

Fas 2 övergår till fas 3 som benämns som follow-up recovery phase (Miller et al., 2000). Steget 

benämns som en uppföljning efter en avslutad Service Recovery-process. Baserat på tidigare 

forskning anses det mest relevanta som telekomföretag behöver förhålla sig till vara strategier och 

riktlinjer för att säkerställa kundnöjdhet. På så sätt kan telekomföretag undvika att förlora 

konsumenter (Tripp & Grégoire, 2011). När ett företag har genomgått de tre faserna förväntas 



 

13 

 

missnöjda konsumenter vara tillfredsställda (Miller et al., 2000). Vår tolkning är att kundnöjdhet kan 

ge upphov till positiv eWOM.  

 

 

Figur 3: Modell för hantering av negativ eWOM via Service Recovery-processen. Källa: Egen 

illustration (2019). 
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3. Metod 

Det här avsnittet presenterar studiens forskningsansats, forskningsdesign samt datainsamling. Även 

analysmetod, källkritik och metodkritik presenteras. Avslutningsvis diskuteras kvalitetskriterier samt 

de etiska aspekter som studien tillämpar.  

 

3.1 Forskningsansats 

Den här studien utgår från ett induktivt tillvägagångssätt, vilket enligt Bryman och Bell (2011) 

kännetecknas av att forskare drar slutsatser utifrån observationer och att teorin är resultatet av 

forskningsansatser. Den induktiva teorin är lämplig för studien eftersom datainsamlingen tillsammans 

med tidigare forskning utgör arbetets kunskapsbidrag. Därmed är teorin resultatet av en 

forskningsansats. 

 

Arbetet utgår från den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hermeneutik, som baseras på två 

grundprinciper, förståelse och tolkning (Bryman & Bell, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2011). Arbetet 

grundar sig i att analysera hur företag bemöter negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. 

Analysen består av kvalitativa intervjuer där helheten tolkas baserat på respondenternas svar. Starrin 

och Svensson (1994) förklarar att hermeneutik handlar om att skapa en förståelse för ett ämne. Det 

finns en koppling till hermeneutiken då studien syftar till att skapa en förståelse för hur 

telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. 

 

3.2 Forskningsmetod 

Studien utgår från en kvalitativ metod. Anledningen är främst för att intentionen är att analysera hur 

telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. Därmed utgår studien 

från ett tolkande synsätt, något som Bryman och Bell (2011) menar är utmärkande för kvalitativa 

studier. Sale, Lohfeld & Brazil (2002) belyser skillnader mellan kvantitet och kvalitet i forskning. 

Författarna förklarar exempelvis att den kvantitativa metoden är översiktlig och ofta syftar till att 

skildra numeriska samband medan kvalitativ forskning är djupgående. Även Patton (2002) intygar att 

kvalitativ forskning är mer fördjupad. Bryman och Bell (2011) förklarar att kvalitativ forskning syftar 

till att beskriva hur olika aktörer agerar och därmed ansågs en kvalitativ ansats vara lämplig för 

studien. 

 

I studien analyseras huruvida telekomföretag använder Service Recovery vid hanteringen av negativ 

eWOM. I studien är aktörerna företag inom telekombranschen. Alvehus (2013) intygar att kvalitativ 

forskning handlar om att analysera olika typer av sociala sammanhang. Författaren förklarar att den 
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kvalitativa metodens uppgift är att visa komplexitet och nyansrikedom, vilket uppnås genom 

intervjuer där respondenternas svar tolkas. 

 

3.3 Datainsamling 

Här presenteras insamlingen av studiens primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av kvalitativa 

intervjuer och sekundärdata genom statistiska undersökningar, vetenskapliga artiklar, litteratur och 

hemsidor. 

3.3.1 Primärdata 

I studien har primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad inriktning. 

Enligt Ögren och Sundin (2005) är ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer lämpliga val vid 

kvalitativa studier. Författarna beskriver att ostrukturerade intervjuer är passande för erfarna forskare 

då de kan liknas vid ett vanligt samtal. Semistrukturerade intervjuer däremot tillåter forskaren att 

utforma en intervjuguide att förhålla sig till vid intervjun. Det finns inte tillräcklig erfarenhet för att 

genomföra ostrukturerade intervjuer även om det skulle tillåta djupare information. Därför tillämpar 

studien semistrukturerade intervjuer. Enligt Denzin och Lincoln (2011) möjliggör semistrukturerade 

intervjuer att intervjupersonen har en stor frihet och flexibilitet för att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Således är intervjuformen passande för studien då målet är att analysera respondenternas perspektiv. 

 

Ambitionen var till en början att genomföra så många intervjuer som möjligt fysiskt på plats men när 

intervjupersonerna kontaktades önskade de som fanns tillgängliga i närheten istället att genomföra 

intervjun via telefon då de var tidspressade i sitt arbete. Bryman och Bell (2011) förklarar att 

telefonintervjuer på senare tid anses vara lika representativa som fysiska intervjuer och att det finns 

många fördelar med telefonintervjuer. Till exempel är de betydligt billigare och tar mindre tid i 

anspråk samtidigt som respondenten inte påverkas av forskarens närvaro. Vid genomförandet av 

studien fanns det begränsade resurser och därmed var telefonintervjuer ett passande alternativ. Då 

övriga respondenter var lokaliserade i andra städer blev det naturligt att samtliga intervjuer 

genomfördes via telefon. 

3.3.2. Sekundärdata 

För den här studien har sekundärdata i form av statistik, vetenskapliga artiklar, litteratur och hemsidor 

samlats in. Insamlingen av sekundärdata formulerade studiens problemdiskussion och den teoretiska 

referensramen. Flera forskare redogör för fördelar med insamlingen av sekundärdata (Bryman & Bell, 

2011; Starrin & Svensson, 1994). Exempelvis sparar forskaren både tid och pengar samtidigt som 

mycket av den data som kommer till användning är av god kvalitet. Flertalet av de vetenskapliga 
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artiklar som använts hittades via Högskolan i Gävles databas. ScienceDirect användes då plattformen 

erbjuder många smarta funktioner. Exempelvis föreslår plattformen relevanta artiklar till läsaren. Det 

har varit värdefullt för studien då det bidragit till tidssparande och effektivisering av arbetet. Google 

Scholar är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar och plattformen har kommit väl till 

användning på grund av dess breda utbud. 

 

Sökningen har baserats på de ämnesmässiga begrepp som förekommer mest i studien; Service 

Recovery och eWOM. Relevanta begrepp inom marknadsföring som anses relatera till Service 

Recovery och eWOM har också använts. Syftet var att finna ett bredare utbud av relevanta 

sekundärkällor. Bland annat användes begrepp såsom WOM, customer satisfaction, telecom och 

marketing. En användbar funktion i flertalet databaser är att det går att skriva in flera begrepp 

samtidigt och hitta artiklar som innehåller de valda begreppen. Det var passande för arbetet då det 

bidrog till upptäckten av relevanta källor.  

 

Flertalet tryckta källor och hemsidor användes. De tryckta källorna utgör studentlitteratur som funnits 

vid biblioteket för lärosätena Högskolan i Gävle och Uppsalas universitet. Litteraturen kom 

huvudsakligen till användning för att ge stöd till arbetets litteratur- och metodavsnitt. Hemsidorna har 

varit användbara för att presentera aktuell och tillförlitlig statistik, exempelvis Svenskt kvalitetsindex 

(2018) men också för att definiera vissa begrepp, såsom telekombranschen. 

3.3.3 Urval 

Här presenteras studiens val av företag och respondenter. Det ges en beskrivning till hur studiens 

företag fastställdes. Studien utgår från tre kriterier vid val av företag. Val av respondenter presenteras 

och sammanfattas i tabell 1. 

 

Val av företag 

Studien utgår från tre företag inom telekombranschen. Företagen definieras inte närmare specifikt då 

hänsyn tas till anonymitets- och konfidentialitetskravet. Det innebär enligt Bryman & Bell (2011) att 

respondenter och företag behandlas med största möjliga konfidentialitet. De tre operatörerna valdes 

utifrån höga marknadsandelar (Post- och telestyrelsen, 2017). Bryman och Bell (2011) förklarar att 

forskare behöver välja en specifik bransch att undersöka så att forskningen inte blir för omfattande. 

Författarna förklarar också att en specifik bransch bidrar till att studiens resultat blir mer 

generaliserbart, därav valdes specifikt telekombranschen. 
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En annan aspekt till varför just telekombranschen valdes är för att avgränsa studien då flertalet källor 

indikerar att företag inom branschen utsätts för mycket negativ eWOM (Kuusik & Varblane, 2009; 

Morgan & Govender, 2016; Svenskt kvalitetsindex, 2018). Därmed ansågs branschen relevant för 

studien då intresset är baserat på hanteringen av negativ eWOM. Ett antal kriterier fastställdes vid val 

av företag för studien; 

 

• Företaget är ett av Sveriges tio mest välkända (Post- och telestyrelsen, 2018). 

• Företaget finns aktivt på internet, till exempel på sociala medier. 

• Företaget arbetar med försäljning via flera kanaler. 

 

Val av respondenter 

För att kunna samla in relevanta svar till undersökningen lades stor vikt vid val av respondenter. 

Enligt Alvehus (2013) är det viktigt att forskaren väljer respondenter som har den erfarenhet eller 

kunskap som behövs för att besvara frågorna. Till en början var tanken att kontakta företagens 

marknadsavdelningar i tron att det fanns personer med ansvar över företagens hantering av eWOM. 

Det var svårt att få kontakt med avdelningarna och därför valdes ett annat alternativ. 

 

Butikschefer och de anställda som finns fysiskt på plats kommer ofta i kontakt med kunder som 

lämnar negativ eWOM. Eftersom de levererar tjänsten har de också en stor påverkan på kundens 

tillfredsställelse, därför valdes butikschefer till respondenter. Det möjliggjorde också att studien kan 

undersöka om butikschefer på samma företag agerar olika i Service Recovery-processen och i så fall 

vad som är de bakomliggande faktorerna. I tabell 1 ges en beskrivning av respondenternas benämning 

i studien, befattning, företag samt intervjulängd. 

 

 

Tabell 1: Sammanfattande tabell över intervjuerna. Källa: Egen illustration (2019). 
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3.3.4 Transkribering 

Samtliga intervjuer spelades in. Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon användes datorer som 

verktyg för att spela in respondenternas svar. Det var lämpligt att transkribera intervjuerna då det 

förenklar sammanställningen av den insamlade informationen. Enligt Mero-Jaffe (2011) är 

transkriberingen av intervjuer nödvändig för att forskaren ska kunna organisera respondenternas svar 

korrekt eftersom anteckningar kan utvärderas felaktigt. Även Bryman och Bell (2011) bekräftar att 

transkribering är ett värdefullt verktyg då det tillåter forskaren att gå igenom materialet så många 

gånger som det behövs för att noggrant kunna analysera svaren.  

 

Under tiden transkriberingen genomfördes noterades upptäckten av nya infallsvinklar då 

respondenternas svar synliggjordes i textform. Det bidrog exempelvis till nya tolkningar som gjorde 

att respondenternas svar bättre kunde analyseras än vid intervjutillfället. En annan positiv aspekt med 

att transkribera informationen, är enligt Mero-Jaffe (2011) att forskare inte missar viktiga delar i en 

intervju som lätt förbises om forskaren för anteckningar. I ett tidigt skede i studien uteslöts 

anteckningar för att minimera risken till förlorat fokus på respondenternas svar. 

 

3.4 Analysmetod 

I den här studien används en kvalitativ innehållsanalys för att sortera texten i ett begränsat antal koder. 

Bryman och Bell (2011) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en av de vanligast förekommande 

analysmetoderna inom kvalitativ forskning. Metoden möjliggör för forskare att kategorisera teman i 

det insamlade materialet genom ett kodningsschema. Flera forskare betonar att det behöver finnas ett 

samband mellan varje tema och studiens syfte (Staller, 2015; Braun & Clarke, 2006). Då studien 

syftar till att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service 

Recovery ansågs det lämpligt att dela upp analysen i de tre Service Recovery faserna (Miller et al. 

2000). 

 

Kodning har skett genom separation av likheter och skillnader ur primärdata, det har möjliggjorts 

genom transkribering av intervjuer för att tydliggöra bilden av vad respondenterna har sagt.  

Likheter som uppdagats under transkribering, och vilka är återkommande har bildat rubriker i 

kodningen, vilka senare kopplas till teman i analysen. Studien handlar om Service Recovery-

processen och således återkopplas likheterna i form av vad respondenterna förklarar sker före, under 

och efter ett service-misslyckande. Det respondenterna ansåg sker före ett service-misslyckande 

sorterades till pre-recovery phase. Det som sker under Service Recovery-processen analyserades 

under immediate recovery phase och det som sker efter till follow-up recovery phase. Service 
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Recovery-processen genomsyras av faserna, som också utgjort grunden till samtliga modeller i 

studien som en sammanhängande helhet. 

 

I figur 2 presenteras en modell som beskriver Service Recovery-processen hos företag. Modellen är 

framtagen av Miller et al. (2000) och revideras till figur 3 som är en egen illustration anpassad till 

studien. Modellerna synliggör tre faser som företag går igenom efter ett service-misslyckande. 

Indelningen underlättar presentationen av empirin och tidigare forskning då det bidrar till en tydlig 

struktur, vilket förenklar orienteringen i texten. I figur 4 utvecklas faserna ytterligare genom tillägg 

av relevanta underrubriker. Underrubrikerna återger en bild av vad de tillfrågade företagen anser vara 

nödvändigt för varje fas. Figur 6 skildrar skillnaderna mellan studien och tidigare forskning. 

 

I empirin presenteras det material som anses vara mest relevant och intressant för studien. Det går i 

linje med vad Alvehus (2013) anser vara nödvändigt vid en analys. För att skildra respondenternas 

svar på ett djupgående sätt presenteras citat. Det bidrar till att studiens primärdata blir pålitlig och 

innehållsrik. Enligt Anderson (2010) är citat ett användbart verktyg vid kvalitativ forskning då det 

ger en rättvis bild av verkligheten. I studien används genomgående de tre faserna och de har också 

lagt grunden för de genomförda intervjuerna. Faserna har en koppling till studiens syfte som är att 

analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. Då 

faserna redogör för arbetet med Service Recovery och respondenterna arbetar på telekomföretag är 

empirin och analysen relevant för att uppnå studiens syfte. Enligt Alvehus (2013) är analysen 

nödvändig då empiri och teori ska mötas i diskussionen för att slutföra arbetet genom slutsatser. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Studien utgår från ett antal kvalitetskriterier, då det enligt Bryman och Bell (2011) är en viktig 

beståndsdel inom forskningen för att stärka en studies legitimitet. För studien valdes det 

grundläggande kriteriet trovärdighet som utmynnar i fyra kriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt konfirmering. 

 

Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2011) beskriver tillförlitlighet som den del i forskningen som bevisar att resultatet 

är tillförlitligt eller genuint. För den här studien skapas en tillförlitlig verklighetsbild av empirin 

genom att tillämpa de riktlinjer som finns inom ramen för forskningen, exempelvis de etiska regler 

som tas upp under avsnitt 3.6. Kriteriet tillförlitlighet uppfylls genom semistrukturerade intervjuer 

där dokumentationen säkerställer den sociala verklighet som respondenterna befinner sig i. Enligt 

Anney (2015) är det en av faserna för att uppnå kriteriet tillförlitlighet. 
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Pålitlighet 

Flera forskare (Bryman & Bell, 2014; Flick, 2010) beskriver pålitlighet som en dokumentation av 

den process som säkerställer studiens trovärdighet. Studien är anpassad efter kriteriet genom att 

noggrant redovisa tillvägagångssättet i studien, framförallt i metodavsnittet. Under arbetets gång har 

innehållet kontinuerligt granskats av kollegor och handledare, dels för att säkerställa att arbetet utförs 

korrekt och dels för att öka studiens pålitlighet. De två åtgärderna återfinns i arbetet för att främja 

pålitligheten. 

 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskningsmetod går ut på att utforska djupet av en social verklighet (Bryman och Bell, 

2014; Flick, 2010). På grund av det tenderar kvalitativa forskningsmetoder att koncentrera sig på ord 

och kontext i intervjuer. Överförbarhet handlar således om resultatet från en studie kan överföras till 

en annan kontext, miljö eller gruppering. Arbetet anpassas till kriteriet genom att säkerställa att 

resultatet är representativt och generaliserbart till andra branscher eller geografiska områden genom 

att grundligt beskriva hela processen i detta metodavsnitt.  

 

Konfirmering 

Flera forskare (Bryman & Bell, 2014; Shenton, 2004) förklarar att konfirmering antyder att forskare 

ska utföra sin forskning i god tro, vilket innebär att studien inte ska påverkas av forskaren själv. Inte 

heller resultatet ska påverkas av forskaren. I studien manipuleras varken primär- eller sekundärdata. 

Exempelvis transkriberades samtliga intervjuer i syfte att tydliggöra en korrekt bild av 

respondenternas svar. 

 

3.6 Metodkritik 

Forskare som använder den kvantitativa metoden tenderar att kritisera kvalitativ forskning (Allwood, 

2004; Bryman, 2012). De främsta orsakerna till kritiken återfinns i begreppen subjektivitet, 

reproduktion, generalisering och transparens. Kvantitativa forskare kritiserar subjektiviteten inom 

kvalitativ forskning, då kvalitativa metoder ofta bygger på egna föreställningar av vad som är viktigt. 

Det är därmed svårt att reproducera en kvalitativ studie eftersom forskarens analys av resultatet kan 

vara individuell och inte delas av andra forskare. Det uppstår således svårigheter i att reproducera en 

kvalitativ studie, då forskare kan konfigurera en studie efter det resultat som de vill uppnå (Bryman, 

2012). 

 

Enligt Bryman (2012) menar flertalet kritiker att det finns problem med generalisering inom kvalitativ 

forskning, då det alltid är individens känslor och erfarenhet som studeras. Eftersom kvantitativ 
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forskning utförs genom stickprov på en population anser kritiker att resultatet blir en mer tillförlitlig 

generalisering än vid kvalitativa studier. Författaren beskriver vidare att vissa kritiker anser att det 

råder bristande transparens inom kvalitativ forskning, då analysprocessen sällan beskrivs. 

Urvalsprocessen är inte heller en stor del inom kvalitativ forskning, vilket gör att transparensen är 

bristfällig. 

 

Det riktas kritik till genomförandet av telefonintervjuer. Exempelvis är det enklare för respondenten 

att avsluta intervjun över telefon än vid en fysisk träff, menar Bryman och Bell (2013). Trots det 

ansåg vi att telefonintervjuer var ett lämpligt val av metod eftersom vi betonade att 

intervjupersonernas deltagande var frivilligt. En annan negativ aspekt med telefonintervjuer är att 

forskaren inte kan tolka respondentens kroppsspråk (Bryman & Bell, 2013). Dock anser vi att det inte 

var av vikt eftersom intervjufrågorna mestadels behandlade respondenternas företag och inte 

intervjupersonernas känslor som individ.  

 

3.7 Etik  

Flera forskare (Alvehus, 2013; Ejvegård, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014) antyder att etik ska 

beaktas inom forskning. En grundläggande ståndpunkt inom etiken handlar om anonymitet. I studien 

har samtliga respondenter och företag anonymiserats med anledning att värna om deras integritet. 

Bryman (2012) beskriver flertalet olika etiska problem som kan uppstå vid intervjuer. Till exempel 

avsaknat samtycke, integritetskränkning och villfarelse. Studien tar hänsyn till flertalet etiska 

problem. Enligt Bryman (2012) kan skada gentemot deltagare också vara ett etiskt problem och 

uttrycka sig på många sätt, men främst psykiskt. Exempelvis kan psykisk skada uppstå i form av 

stress och försämrat självförtroende. 

 

Ett sätt att undgå psykisk skada gentemot respondenter är genom konfidentialitetskrav. 

Respondenternas integritet samt anonymitet ska bevaras för att minimera risken för psykisk skada 

(Bryman, 2012; Ejvegård, 2017), något som studien tar hänsyn till. Det ska råda 

informationssamtycke för att studien ska bedrivas ur ett etiskt perspektiv. Det betyder att 

respondenterna får fullständig information om vad forskaren studerar (Bryman, 2012). Studien tar 

hänsyn till kravet genom en noggrann presentation av forskarna, deras institut samt studiens syfte. 

Samtliga av respondenternas frågor angående studien har på ett engagerat sätt besvarats. Enligt 

Bryman (2012) kan respondenter ibland vägra att svara på vissa frågor, då de exempelvis anser att 

frågorna är för privata. 
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Genom att förklara för varje respondent att studien anammar anonymitetskravet har de tillfrågade 

också känt ett starkt förtroende. Varken individ eller företag synliggörs och därmed förhåller sig 

studien till anonymitetskravet. Bryman (2012) betonar också villfarelse och förklarar att det uppstår 

när en forskare presenterar falska uppgifter om en studie. Det kan exempelvis handla om att ljuga om 

studiens syfte. Studien förhåller sig till den etiska punkten villfarelse genom genomgående ärlighet, 

både mot respondenterna men också mot oss själva vid sammanställningen av teori och empiri. 
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4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras insamlingen av primärdata. Datainsamlingen baseras på tio 

semistrukturerade intervjuer. I kapitlet ges en jämförelse av intervjuerna för att skildra likheter och 

skillnader mellan respondenternas svar. 

 

4.1 Empirins utformning 

Presentationen av empirin utgår huvudsakligen från syftet och de frågeställningar som presenteras i 

inledningen. Studien undersöker hur telekomföretag arbetar med Service Recovery för att bemöta 

negativ eWOM och vad som orsakar uppkomsten av negativ eWOM. Empirin har delats in i tre delar 

för att tydliggöra strukturen gentemot teorin. Varje del representerar en av de tre faser som återfinns 

i teorin och ursprungligen figur 2 (Miller et al., 2000) som reviderats till en egen illustration, figur 3 

för att anpassas till studien. Faserna är pre-recovery phase, immediate recovery phase och follow-up 

recovery phase. Figur 4 utgår således från modellerna i tidigare kapitel men har reviderats för att 

tydliggöra strukturen i studiens empiri och analys. I den fortsatta analysen riktas fokus mot 

respondenternas uppfattning av faserna i Service Recovery-processen. Således utgår figur 4, till 

skillnad från figur 3, endast från ett företagsperspektiv. 

 

För varje fas finns underrubriker som förbättrar strukturen och klargör fasernas innebörd. Under 

rubriken pre-recovery phase förklaras huruvida tillgängliga företagen är på internet och hur 

respondenterna ställer sig till det. Respondenternas inställning redovisas genom att presentera för- 

och nackdelar med tillgängligheten på internet (figur 4). Rubriken immediate recovery phase redogör 

för hur företag arbetar med Service Recovery för att hantera negativ eWOM. I empirin ges en 

ingående beskrivning av hur Service Recovery-processen fungerar baserat på respondenternas svar. 

Slutligen redovisas follow-up recovery phase. Fasen behandlar respondenternas agerande på eget 

initiativ samt hur personal instrueras och utbildas i butik. I kapitlet presenteras också hur företag 

arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av missnöjda kunder och därmed också 

spridningen av negativ eWOM (figur 4). 
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Figur 4: Sammanfattning av empirins utformning. Källa: Egen illustration (2019).  

 

4.2 Pre-recovery phase 

Pre-recovery phase är den första fasen i Service Recovery-processen. Fasen beskriver enligt Miller et 

al. (2000) kundens förväntningar på företaget. I figur 4 presenteras företagets tillgänglighet på internet 

och dess för- och nackdelar samt vikten av att det finns en förståelse mellan företag och konsument.  

4.2.1 Företags tillgänglighet online 

Samtliga respondenter berättar att företaget där de arbetar finns tillgängligt på de mest välkända 

plattformarna på internet. Mer specifikt var det Google, Facebook, Instagram och Twitter som 

användes mest. På de plattformarna har konsumenter möjlighet att ta kontakt med företaget genom 

att skriva kommentarer och recensioner. Samtliga respondenter anser att tillgängligheten på internet 

är positiv för företaget. Respondent #C och #I motiverar det genom att förklara att den kritik som 

företag får kan åtgärdas, medan den som inte ges inte kan åtgärdas. 

 

De respondenter (#A, #B, #G) som anser att det finns negativa sidor med tillgängligheten på internet 

motiverar det med förklaringen att det kan leda till dålig reklam för bolaget. Respondent #A berättar 

att vissa kunder tenderar att göra “en höna av en fjäder” och i värsta fall gå till personangrepp mot 

företagets anställda, vilket även respondent #H bekräftar. Några respondenter (#A, #E, #F) anser att 

företagets tillgänglighet på internet inte har en jättestor betydelse för butiken specifikt då kunder ändå 

alltid kommer och går. Några respondenter (#C, #E, #H) betonar att tillgängligheten på internet har 

en betydligt större påverkan på företaget i allmänhet och dess varumärke.  

4.2.2 För- och nackdelar 

Det framgår att majoriteten av respondenterna (#A, #B, #D, #E, #F, #G, #I, #J) anser att det finns fler 

fördelar än nackdelar med företagets tillgänglighet på internet. Exempelvis nämner respondent #A att 

det är positivt eftersom “det tillåter företaget att ta emot feedback från flera håll och kanter och inte 
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bara i butiken”. Enligt respondent #D möjliggör det för företaget att förbättra sin service och 

utvecklas samtidigt som det bidrar till fler nöjda kunder. Intervjupersonerna resonerar olika kring 

varför företagets närvaro på internet är viktig. 

 

Flera respondenter (#A, #C, #D, #F, #J) anser att tillgängligheten på internet bidrar till försäljningen 

eftersom kunder kan ta del av erbjudanden. Enligt respondent #C är det värdefullt då bolaget kan 

utveckla sin kundbas genom att nå ut till den yngre generationen som ofta “hänger online”, som 

respondent #C uttrycker det. Andra respondenter (#B, #E, #H) betonar vikten av att företaget finns 

tillgängligt på internet genom att lyfta den digitala utvecklingen. Respondent #B förklarar att det är 

viktigt för företaget att finnas på internet eftersom “syns man inte så finns man inte”. Respondent #J 

tror att tillgängligheten på internet är gynnsam för företaget i allmänhet men negativ för butiker. 

Respondent #J berättar vidare att det leder till att många kunder handlar på internet istället för i butik 

vilket är negativt då det inte genererar provision till butikens anställda. 

 

Respondent #B beskriver att företag idag behöver anpassa sig för att kunna konkurrera med andra 

operatörer. Samtliga respondenter poängterar att samhället ständigt digitaliseras och därmed anser 

flera respondenter (#B, #E, #G, #J) att det är avgörande för företagets framgång att det finns 

tillgängligt på internet. Respondent #G menar att det är viktigt då “företaget behöver vara 

konkurrenskraftigt gentemot e-handeln och dess oändliga öppettider”. Samtliga respondenter 

uttrycker att det finns fördelar med att företaget finns tillgängligt på internet. Enligt respondent #F 

möjliggör tillgängligheten på internet exempelvis att vissa kunder som inte har möjlighet att ta sig till 

en butik eller ringa istället kan förmedla sitt ärende eller missnöje via internet. Det finns ett tydligt 

mönster då samtliga respondenter anser att det är viktigt för företaget att nå ut till en bred kundmassa. 

 

Flera respondenter (#A, #B, #D, #F) anser att tillgängligheten på internet kan ha en negativ inverkan 

på butiken och de anställda eftersom det finns kunder som går till personangrepp. Enligt respondent 

#E har det en negativ påverkan på butiken genom dålig reklam. Det är dock något som #I tror att 

konsumenter har överseende med, då de som lämnar recensioner tenderar att lämna negativa sådana. 

Respondent #B och #F nämner att det kan kännas jobbigt och kränkande för den anställda som blivit 

utsatt. Flera respondenter (#B, #C, #E, #F) betonar vikten av positiv eWOM och förklarar att det kan 

vara positivt för butiken att finnas tillgänglig på internet då positiv feedback kan bidra till reklam som 

gör att kundflödet i butik ökar. Det leder till ökad försäljning och större intäkter till bolaget och de 

anställda, enligt respondent #B.  

 



 

26 

 

4.2.3 Förståelse mellan företag och konsument 

Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att det ska finnas en förståelse mellan företagets anställda 

och de konsumenter som sprider negativ eWOM. Till exempel berättar respondent #A, #B och #F att 

första steget i hanteringen av ett ärende med en missnöjd kund är att försöka förstå roten till 

problemet. Respondent #F intygar det genom att belysa vikten av aktivt lyssnande. Genom att ställa 

öppna frågor försöker den tillfrågade erbjuda så bra service som möjligt så att kunden går från 

missnöjd till nöjd. Även respondent #E, #G och #H betonar vikten av att lyssna på kunden för att ha 

rätt förutsättningar att lösa ärendet.  

 

Både respondent #G och #H påbörjar sin del av Service Recovery-processen genom att försöka skapa 

en bild av vad kunden uppfattar som negativt och därefter förstå vad missnöjet grundar sig i samt 

vilken part som bär skulden för service-misslyckandet. För att skapa en uppfattning av ett ärende 

väljer exempelvis respondent #B att återkoppla till kunden och fråga om orsaken till missnöjet. Efter 

att respondenterna skapat en översikt över ärendet övergår pre-recovery phase i immediate recovery 

phase. 

 

4.3 Immediate recovery phase 

Immediate recovery phase handlar om hur företag tillämpar Service Recovery. Flera forskare betonar 

vikten av att företag utfärdar en ursäkt eller erbjuder en kompensation vid ett service-misslyckande 

(Bell & Ridge, 1992; Jung & Seock, 2017; Kansal, 2013; McCollough et al. 2000; Miller et al. 2000 

och Tripp och Grégoire, 2011). 

4.3.1 Företags hantering av eWOM 

Flera respondenter (#A, #B, #D, #E, #F, #G, #H, #I) förklarar att deras chef eller kollegor från andra 

avdelningar informerar dem om det finns kommentarer som rör respondenternas butik specifikt. Det 

framgår också från respondent #C och #E att de blir underrättade om negativ eWOM som rör företaget 

i allmänhet. Vidare, förklarar respondent #C att det kan vara positivt då det möjliggör att butiken kan 

arbeta aktivt för att undvika service-misslyckanden som leder till missnöjda kunder. Respondent #C 

och #J däremot, berättar att de sällan underrättas om den eWOM företaget mottar.  

 

Flera respondenter (#A, #C, #E) uttrycker missnöje mot företaget där de arbetar eftersom varken 

cheferna eller någon annan avdelning belyser den positiva kritik som många konsumenter lämnar åt 

butiken specifikt. Respondent #A förklarar exempelvis att positiv eWOM ofta “faller mellan 

stolarna”. Vidare, berättar respondenten att det är negativt eftersom “man ska hylla de som hyllas 

bör”. Respondent #A berättar att positiv feedback är mycket uppskattat och att det kan vara 
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motiverande. Flera respondenter (#B, #D, #F, #I) förklarar också att de tror att många konsumenter 

ofta undviker att sprida positiv eWOM när de är nöjda och endast använder sociala plattformar för 

att uttrycka sitt missnöje. Respondent #F belyser att det är olyckligt eftersom positiv eWOM kan 

bidra till företagets framgång genom nya och nöjdare kunder. 

  

Flera respondenter (#A, #C, #D, #F) förklarar att de har lite kunskap kring vem som besvarar negativ 

eWOM på företaget men att de tror att det hanteras av en specifik avdelning på företagets 

huvudkontor. Samtliga respondenter berättar att de har relativt lite kunskap kring vilken avdelning på 

företaget som ansvarar för hanteringen av eWOM. Respondent #B förklarar att det är möjligt för 

anställda vid flera olika avdelningar att besvara konsumenternas kommentarer och recensioner på 

internet. Det gör i sin tur att kunderna får snabb service, något som respondent #B anser bidrar till 

färre missnöjda kunder. Butikscheferna har inga specifika riktlinjer eller strategier att förhålla sig till 

vid arbetet med Service Recovery eftersom samtliga respondenter har dålig koll på hanteringen av 

negativ eWOM. 

4.3.2 Service Recovery-processen 

Respondenterna berättar sitt perspektiv av hur respektive företag hanterar kunder som uttrycker 

missnöje på internet. Samtliga respondenter berättar att de inte är bekanta med hela Service Recovery-

processen då andra avdelningar på företaget ansvarar för att åtgärda missnöjda kunder som sprider 

negativ eWOM. Respondenterna förklarar däremot att de har en viss del i hanteringen. Respondent 

#B beskriver hur processen hanteras efter att intervjupersonen blivit kontaktad av sin chef eller sina 

kollegor;  

 

“Oftast är det på det sättet att jag får ett mejl med ett ärende för vad som har hänt, alltså vad kunden 

har skrivit om sin upplevelse vid besöket på vår butik. Det jag gör är att jag kollar upp historik för 

vad som har hänt. Först brukar jag själv skanna av för att försöka uppfatta vad som kan ha gått fel, 

sedan ringer jag helt enkelt upp kunden och förklarar att jag tagit del av feedbacken och frågar 

kunden rakt av, ‘vad upplever du har gått fel? Och vad kan jag som butikschef göra så att du blir 

nöjd?’”. 

 

Endast respondent #C, #F och #G nämner att företaget ber om ursäkt till kunden. Däremot beskriver 

samtliga av respondenterna att någon form av kompensation utlovas för att göra kunden nöjd. Flera 

respondenter (#A, #B, #E) förklarar att de inte känner något behov av att be om ursäkt eftersom 

missnöjet kan handla om ett missförstånd mellan företaget och kunden. Respondenterna berättar att 

det inte nödvändigtvis har att göra med ett service-misslyckande. Enligt respondent #F däremot, ber 
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intervjupersonen alltid om ursäkt då den tillfrågade tror att kunder uppskattar det. Respondent #B och 

#E tror att missförstånd exempelvis kan grunda sig i att kunder som handlar i butik har 

språksvårigheter och kanske inte förstår vad säljaren försöker förmedla. Det kan bidra till att avtal 

och överenskommelser misstolkas, vilket i sin tur leder till missnöjda kunder, enligt respondent #B. 

 

Ärendehanteringen från respondenternas perspektiv inleds med att de kontaktar berörd kund för att 

skapa förståelse för service-misslyckandet. Därefter utfärdas en ursäkt från respondent #C, #F och 

#G och en rimlig ersättning för att åtgärda problemet och återställa kundnöjdhet. Respondent #H och 

#J anser att processen är svårdefinierad då den skiljer sig åt från fall till fall. Respondent #J förklarar 

sin ärendehantering på följande sätt;  

 

“Alla problem som inte kostar oss mer än någon hundralapp löser vi direkt. För större ärenden har 

vi en avdelning vilka jag kan rådfråga men i slutet av dagen är det ändå jag som får ta beslutet hur 

vi gör.” 

 

När det kommer till huruvida företag utför kontroller för att undersöka återställningen av kundnöjdhet 

finns det likheter mellan företagen då flera respondenter har liknande resonemang. Flera respondenter 

(#B, #C, #G, #J) förklarar att det utförs kontroller i samband med försäljning och serviceärenden för 

att mäta kundnöjdhet. Respondent #G menar att de skickar ut enkäter via mejl eller sms i samband 

med att kunden genomfört ett köp, och intervjupersonen menar således att den inte personligen tar 

kontakt med kunder som har haft en problemsituation. Vidare, förklarar respondent #D att kunder 

som sprider negativ eWOM blir uppringda av företagets kundtjänst efter att ärendet har hanterats för 

att kontrollera om kunden känner sig nöjd med företagets åtgärder. 

 

Flera respondenter (#A, #B, #F) berättar att om en kund på något sätt riktat missnöje mot butiken 

specifikt ligger ansvaret att hantera kunden på butikens anställda. Samtliga respondenter från företag 

#1 förklarar att de kontaktar kunden i efterhand, oftast en månad efter att ärendet har lösts, för att 

kontrollera huruvida nöjd kunden känner sig. Respondent #A beskriver det som att ärendet kan läggas 

ned först då. Respondent #F betonar att Service Recovery-processen till stor del handlar om att 

återkoppla till kunder som känner sig missnöjda. “Det gör att kunden känner sig speciell och 

uppskattad, vilket värderas högt för många”, berättar respondenten. 

 

4.4 Follow-up recovery phase 

Follow-up recovery phase beskriver uppföljningen till en avslutad Service Recovery-process. 

Tidigare forskning visar att förutbestämda strategier och riktlinjer är nödvändiga men studien visar 
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att företags egna initiativ och personalens roll är viktigast i praktiken. Studien visar också att företags 

förebyggande arbete för att förhindra uppkomsten av negativ eWOM är avgörande. 

4.4.1 Företags egna initiativ 

Samtliga respondenter menar att de tar egna initiativ för att förbättra arbetet med Service Recovery, 

men på olika sätt. Flera respondenter (#A, #C, #D) menar att de på eget initiativ instruerar de anställda 

om vikten av tydlighet. Genom att motivera sin personal till att vara tydliga gentemot kunder så 

minimeras också risken för missförstånd. Missförstånd leder i sin tur till missnöjda kunder menar 

majoriteten av respondenterna (#B, #C, #D, #G, #H, #I). Respondent #B och #F förklarar att de 

försöker ge kunden “det lilla extra”, som respondent #F uttrycker det, i varje kundmöte för att 

överträffa kundens förväntningar och därigenom bidra till en mer positiv kundupplevelse och nöjdare 

kunder.  

 

Respondent #E arbetar med att utbilda personal på eget initiativ. Respondent #E förklarar vidare att 

de anställda tillsammans diskuterar både bättre och sämre kundärenden i syfte att komma fram till 

bättre lösningar i framtiden, för att försäkra att kunden blir nöjd. Även respondent #J lyfter negativa 

kundupplevelser i syfte att utbilda personal. Respondent #B däremot anpassar sitt säljbeteende 

beroende på kunden. Respondent #B anpassar sitt språkbruk beroende på om det exempelvis kommer 

in en pensionär eller en invandrare till butiken för att öka förtroendet och tydligheten i samtalet. Flera 

respondenter (#A, #B, #E, #F, #G, #H) betonar att både de själva och deras personal behöver vara 

tydliga vid varje kundmöte för att undvika missförstånd i den mån det är möjligt. 

 

Några respondenter (#B, #F, #I) läser oftast butikens recensioner. Respondent #F läser recensioner 

sporadiskt, dock enbart för att de kan vara intressanta och alltså inte syfte att utbilda sig eller försöka 

åtgärda något problem. Flera respondenter (#A, #C, #D, #G, #H, #J) menar att de inte läser några 

recensioner överhuvudtaget. Respondent #A påstår att feedbacken snarare kommer från högre chefer 

eller andra avdelningar om det finns någon recension som är betydelsefull, exempelvis om det finns 

ett problem som behöver åtgärdas. Vidare förklarar respondent #A att vardagen är stressfylld, och 

därmed bortprioriteras recensioner.   

 

Respondent #E läser recensioner, men förklarar att det enbart beror på att de skickas till 

intervjupersonen när det finns något som behöver åtgärdas. Dessa skickas från en speciell avdelning 

som jobbar mot sociala medier, och de kommer i form av veckobrev, förklarar respondent #E. Dessa 

ska butiken sedan arbeta aktivt med för att återställa. Respondent #B däremot, läser ofta egna 

recensioner, då den tillfrågade menar att de kan påverka humöret under en arbetsdag. Respondent #B 
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förklarar vidare att recensionerna oftast tas personligt och det därmed är “på gott och ont” att läsa 

den eWOM som sprids om företaget. Respondent #I är den enda som anser att det är en arbetsuppgift 

som behöver genomföras, och läser således recensionerna varje dag. Medan respondent #G läste 

recensioner i början av sin anställning som butikschef, men menar att just den uppgiften har 

prioriterats bort då det finns annat på agendan varje dag.  

4.4.2 Personalens roll 

Under intervjuerna förklarade samtliga respondenter att det ingår ett visst personalansvar i 

arbetsuppgifterna som butikschef. Det leder in på chefernas instruktioner rörande Service Recovery 

till de anställda. Flera respondenter (#A, #C, #D, #F, #H, #J) påstår att det inte finns några bestämda 

strategier som de anställda får ta del av gällande hanteringen av missnöjda kunder. Respondenterna 

förklarar istället att det råder mycket “sunt förnuft”. Det innebär enligt respondent #C att den 

anställda ska agera rimligt och inom sina behörigheter. Huvudansvaret ligger dock hos butikschefen 

(#D, #F, #J), och det är också chefen som ansvarar för samtliga kundklagomål. Respondent #G och 

#I menar att det finns ramverk, vilka innefattar ungefär samma som de övriga respondenterna som 

inte har ramverk, det vill säga, ursäkt, sunt förnuft samt ersättning om felet ligger på företagets sida.  

 

Flera respondenter (#B, #D, #F) förklarar att arbetet med Service Recovery inte tillhör deras 

arbetsuppgifter. De förklarar att Service Recovery-processen hanteras mer centralt, på en specifik 

avdelning på huvudkontoret som ansvarar för företagets sociala medier och recensioner på internet. 

Enligt respondent #D kan kunden sedan kopplas ihop med den butik som har tillhandahållit tjänsten 

eller bemötandet. Därefter kan missförstånd redas ut mellan butikschefen och kunden. När ärendet är 

löst återkopplar butikschefen och ibland även avdelningen på huvudkontoret till kunden för att följa 

upp om problemet verkligen är löst, menar respondent #D. 

4.4.3 Företags förebyggande arbete 

Enligt respondent #E diskuteras alltid misslyckanden bland butikens anställda, företaget utför också 

en grundutbildning vid anställningens början, vilket även Respondent #G poängterar. Respondent #E 

menar också att företaget erbjuder kurser över internet en gång i månaden, vilka kan genomföras av 

de anställda under arbetstid. Dessa kurser handlar inte enbart om Service Recovery, men den delen 

återfinns inom kurserna. Tre av respondenterna (#D, #F, #J) tar också upp hur företaget arbetar 

förebyggande. Enligt respondent #D, #F och #J informeras och utbildas personal kring hur missnöjda 

kunder ska hanteras, just för att undvika service-misslyckanden.   
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Flera respondenter arbetar förebyggande utan att nämna det. Respondent #A förklarade exempelvis 

att arbetet med kunder till stor del handlar om att göra ett bra första intryck och bemöta kunden på ett 

lämpligt sätt samt hålla vad som lovas. Även respondent #D lyfter vikten av kundbemötandet och 

tillägger att det är viktigt att kunden förstår vad den köper och personalens roll i affären. Respondent 

#G menar att personalen instrueras att se kunden samt ge kunden den uppmärksamhet som behövs 

för att känna sig sedd. Respondenten anser att vikten ska ligga vid ett bra kundmöte, eftersom det i 

sin tur leder till färre service-misslyckanden.  
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5. Analys 

I kapitlet presenteras empirins väsentliga delar tillsammans med den tidigare forskning som 

presenteras i arbetets teori. Empiri och tidigare forskning jämförs för att skildra likheter och 

skillnader. 

  

5.1 Pre-recovery phase 

Genom studien framgår det att de tillfrågade företagen finns tillgängliga på diverse 

internetplattformar. Det framgår även att negativ eWOM till stor del synliggörs via sociala medier då 

samtliga respondenter förklarar att majoriteten av deras kunder kommunicerar sitt missnöje via 

sociala medier. Det stärker Erkan och Evans (2016) påstående att sociala medier är det främsta 

verktyget för spridningen av eWOM. Enligt författarna överförs information om produkter och 

tjänster snabbt vilket också stärker tillförlitligheten av den information som sprids. Enligt Gruen et 

al. (2011) har eWOM till och med högre trovärdighet än traditionell WOM. Samtliga respondenter 

anser att spridningen av eWOM kan ha både positiva och negativa effekter på företaget. 

  

Genom studien framgår att majoriteten av respondenterna (#A, #B, #D, #E, #F, #G, #H, #J) anser att 

det finns både för- och nackdelar med företagets tillgänglighet på internet. Det finns exempelvis 

delade åsikter kring spridningen av negativ eWOM. Flera respondenter (#A, #D, #G) har en positiv 

syn på spridningen. Till exempel resonerar respondent #A, #D och #G att negativ eWOM tillåter 

företag att ta emot feedback och endast då kan de utveckla sina tjänster och sin service. Det strider 

mot tidigare forskning då Boo och Kim (2013) betonar att negativ eWOM har skadliga effekter på 

företag. Majoriteten av respondenterna (#B, #E, #F, #G, #I, #J) anser att negativ eWOM inte har en 

gynnsam påverkan på företaget eftersom det sprider dålig reklam. Det går i enlighet med tidigare 

forskning. Enligt Pasternak et al. (2017) behöver företag minimera negativ eWOM för att upprätthålla 

ett gott rykte på internet. 

  

I studien förklarar flera respondenter (#B, #E, #F, #I, #J) att det är fördelaktigt att företaget finns 

tillgängligt på internet eftersom det underlättar för konsumenter att ta kontakt med företaget. 

Respondent #B, #F och #J berättar också att de tror att eWOM har en positiv påverkan då kunder 

exempelvis kan få reda på företagets erbjudanden och sedan besöka en butik för att ta del av dem. 

Det går i linje med tidigare forskning som antyder att det finns ett positivt samband mellan eWOM 

och konsumenters köpintentioner (Chih, Wang, Hsu & Huang, 2013; Doh & Hwang, 2009; Kudeshia 

& Kumar, 2016). 
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Majoriteten av respondenterna (#A, #B, #D, #E, #F, #G, #I) anser att det är gynnsamt för företaget 

att det finns tillgängligt på internet då det förbättrar servicen. Vidare, förklarar respondent #D och #F 

att digitalisering och ny teknik medför höga krav på dagens företag. Även respondent #B uttrycker 

“syns man inte så finns man inte”. Det går i enlighet med tidigare forskning. Till exempel berättar 

Rossmann et al. (2016) att WOM har utvecklats till eWOM genom tekniska avancemang och att det 

i sin tur ställer höga krav på berörda företag eftersom konsumenter ofta kräver att de finns tillgängliga 

på internet. Majoriteten av respondenterna (#A, #B, #C, #E, #F, #H) förklarar att tillgängligheten på 

internet har en påverkan på företagets varumärke men att de inte upplever någon större påverkan på 

deras butik. 

 

Ett mönster har noterats där butikschefer från en och samma operatör har relativt liknande svar på 

frågorna kring företagets tillgänglighet på internet. Det stärker pålitligheten i studien då det indikerar 

att ingen av respondenterna talar osanning. Till exempel svarade samtliga respondenter från företag 

#2 att tillgängligheten på internet inte har en speciellt stor inverkan på butiken specifikt utan att det 

snarare påverkar företaget i allmänhet. 

 

Majoriteten av respondenterna (#A, #B, #D, #F, #G, #I) anser att det är viktigt att företagets personal 

förstår kunden och anledningen till att kunden är missnöjd och sprider negativ eWOM. Respondent 

#A, #B, #F, #G och #H anser att första steget för att kunna hantera en missnöjd kund är att veta roten 

till problemet. Det går i enlighet med tidigare forskning då McColl-Kennedy och Sparks (2003) 

förklarar att ett företag bäst hanterar service-misslyckanden genom att visa konsumenten att den 

förstått vad som orsakat missnöjet. Även Chang och Chang (2011) intygar att företagets förståelse 

för kundens förväntningar ökar chanserna att lyckas bemöta kunden på ett sätt som motsvarar 

förväntningarna. 

 

5.2 Immediate recovery phase 

I studien framgår det att alla respondenter förutom #J blir underrättade om negativ eWOM som riktas 

mot deras butik. Endast två respondenter (#C, #E) blir underrättade om negativ eWOM som riktas 

mot företaget i allmänhet. Endast tre respondenter (#A, #B, #F) blir underrättade om positiv eWOM. 

Flera respondenter (#B, #D, #F, #I) berättar att de tror att många konsumenter ofta undviker att sprida 

positiv eWOM och endast använder internet för att förmedla sina uppfattningar om en produkt eller 

tjänst vid missnöje. Det går i linje med tidigare forskning som tyder på att konsumenter sprider positiv 

eWOM i en begränsad omfattning. Till exempel berättar Ranaweera och Menon (2013) att lojala 

kunder sällan genererar positiv eWOM. Mathur (2011) antyder att telekomföretag behöver arbeta 

aktivt för att få kunder att sprida positiv eWOM då det kan vara fördelaktigt. 
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Genom studien framgår det att flera respondenter (#A, #C, #D, #F, #H) inte har någon kunskap kring 

vem eller vilka på företaget som hanterar negativ eWOM. Däremot förklarar respondent #A, #C, #D 

och #F att de tror att det finns en marknadsavdelning på företagets huvudkontor där deras kollegor 

hanterar negativ eWOM. Samtliga respondenter anser att de har lite kunskap kring vilka strategier 

och riktlinjer som gäller för de berörda parterna. Det strider mot tidigare forskning då Chang och 

Chang (2011) betonar vikten av sakkunnig personal som ska kunna hantera missnöjda kunder korrekt 

och snabbt. 

 

Respondent #A, #D, #F och #H berättar att de ofta får mejl kring ärenden där kunder uttrycker negativ 

eWOM riktad mot respondentens butik. Flera respondenter (#A, #B, #D, #E, #F) förklarar att de 

ringer kunden för att undersöka vad som skett och ta reda på anledningen till varför kunden känner 

sig missnöjd. Det går i linje med tidigare forskning då McColl-Kennedy och Sparks (2003) betonar 

vikten av att företag kommunicerar till berörda kunder med respekt och förståelse. 

  

Respondent #C och #F berättar att de alltid inleder med att be om ursäkt till kunden, oavsett vad 

missnöjet beror på. Enligt tidigare forskning finns det fördelar med att be om ursäkt till kunden. 

Chang och Chang (2011) förklarar att en ursäkt kan räcka för att lösa kundens problem och att det 

kan förstärka relationen mellan kunden och företaget. Även Bell och Ridge (1992) betonar vikten av 

att be om ursäkt och berättar att kunder förväntar sig en ursäkt vid service-misslyckanden. Flera 

respondenter (#A, #B, #D, #G) berättar att service-misslyckanden kan bero på faktorer som de inte 

kan kontrollera och att de endast ber om ursäkt om de vet att felet begåtts från företagets sida. Det 

strider mot tidigare forskning då Tripp och Gregoire (2011) anser att företaget alltid ska be om ursäkt 

och ta på sig skulden istället för att slå ifrån sig kritiken då det kan förvärra situationen. 

  

Samtliga respondenter berättar att kunder erbjuds någon form av kompensation för att återställa 

kundnöjdhet. Respondenterna specificerar inte exakt vilken typ av kompensation som kunden utlovas 

men enligt respondent #B, #F och #J syftar kompensationen på att göra kunden nöjd. Även respondent 

#G och #H antyder att det ska vara en skälig kompensation. Respondent #B förklarar exempelvis att 

“det är dyrare att ha en missnöjd kund som sprider det till sin omgivning än att använda företagets 

resurser för att göra kunden nöjd”. Det går i enlighet med tidigare forskning då Miller et al. (2000) 

förklarar att företag behöver erbjuda kunden någon form av kompensation för att göra kunden nöjd. 

 

5.3 Follow-up recovery phase 

Genom studien framgår det att samtliga respondenter på något sätt agerar på eget initiativ för att 

hantera negativ eWOM. Respondent #B och #E förklarar exempelvis att de anpassar sitt beteende 
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beroende på kunden för att på så sätt försöka erbjuda bästa möjliga service. Flera respondenter (#A, 

#C, #D, #F) betonar vikten av att förstå kunden. Det kan kopplas till tidigare forskning som påvisar 

att kunden blir nöjd om det finns en förståelse mellan kund och företag (Bell & Ridge, 1992; Chang 

& Chang, 2011). 

  

Ur studien framgår det att många respondenter (#A, #B, #C, #F, #G) tenderar att läsa recensioner och 

kommentarer som konsumenter lämnar om butiken på internet men inte om företaget i allmänhet. 

Respondent #E och #D berättar att de får information om all negativ eWOM mot företaget i allmänhet 

och att de därmed tvingas att läsa den eWOM som butiken mottar. Enligt respondent #B är det “på 

gott och ont” att läsa den eWOM som sprids då den kan vara både positiv och negativ. Know och 

Van Oest (2014) förklarar att missnöjda kunder som inte hanteras korrekt kan ha skadliga effekter på 

företag. Således behöver företag bemöta negativ eWOM.   

  

Samtliga respondenter lyfter vikten av att ha kompetent personal i butiken för att generera nöjda 

kunder. Respondent #A, #C, #D, #F och #J anser att de agerar på eget initiativ genom att instruera 

och utbilda sin personal för hur de ska agera för att ge kunden “det lilla extra”, som respondent #F 

uttrycker det. Även respondent #E och #G förklarar att arbetet med personal är vitalt för att minska 

antalet missnöjda kunder. Respondent #E, #I och #J berättar vidare att de aktivt håller i möten där 

butikens anställda diskuterar olika kundärenden för att de anställda ska få en uppfattning kring hur de 

ska lösas. Det går i linje med tidigare forskning då flera källor (Chang & Chang, 2011; McColl-

Kennedy & Sparks, 2003; Rahman, 2012; Svenskt kvalitetsindex, 2018) betonar personalens ansvar 

för att företag ska ha nöjda kunder. 

  

Enligt majoriteten av respondenterna (#A, #C, #D, #F, #G, #H, #J) har samtliga av butikens anställda 

inga specifika strategier att följa vid hanteringen av missnöjda kunder utan de behöver använda “sunt 

förnuft”, som flera respondenter (#A, #C, #D, #E) uttrycker det. Vår tolkning är att personalen 

rekommenderas att erbjuda kunden en rimlig kompensation som ligger inom ramen för deras 

behörighet. Enligt Miller et. al (2000) innebär det att när en rimlig kompensation tilldelas kunden, 

avslutas Service Recovery-processen. Respondent #D och #F förklarar att de ofta vill involveras i 

samtliga kundärenden för att få bättre kontroll på hanteringen och för att kunna kontakta kunden i 

efterhand. 

  

Som tidigare nämnt, arbetar flera respondenter (#A, #B, #D, #E, #F) med att återkoppla till de kunder 

som varit missnöjda och ursprungligen spridit negativ eWOM. Samtliga respondenter från företag #1 

återkopplar till kunden ungefär en månad efter att ärendet hanterats genom att ringa upp och 
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kontrollera huruvida nöjd kunden är med den kompensation som erbjudits. Det går i linje med tidigare 

forskning då flera forskare (Chang & Chang, 2011; Miller et al., 2000) betonar vikten av att 

återkoppla till missnöjda kunder. Författarna betonar även vikten av att främja kundens förståelse 

ytterligare, med fortsatt lojalitet som motiv.   

  

5.4 Företags förebyggande arbete 

Studien antyder att samtliga respondenter på något sätt arbetar förebyggande för att motverka 

missnöjda kunder och negativ eWOM. Till exempel förklarar respondent #B, #E och #J att de ofta 

diskuterar ärenden tillsammans med kollegor för att hitta den bästa lösningen. Samtliga respondenter 

poängterar också vikten av att personalen vet hur de ska bemöta kunder på ett korrekt sätt. Syftet är 

att minimera risken för missnöjda kunder och därmed minska spridningen av negativ eWOM. 

Respondenterna arbetar kontinuerligt med att dela med sig av sin kunskap för att utbilda personalen. 

Det går i linje med tidigare forskning då Chang och Chang (2011) också betonar vikten av kompetent 

personal. Även Svenskt kvalitetsindex (2018) och Rahman (2012) intygar att personalens service är 

en av de egenskaper som konsumenter värderar tyngst vid val av mobiloperatör. 

  

Flera respondenter (#B, #E, #F, #I) arbetar också förebyggande mot negativ eWOM genom att själva 

aktivt läsa kommentarer och recensioner som kunder lämnar om företaget på internet, vilket bidrar 

till att de får en bild av vad kunder tycks vara missnöjda med. Det möjliggör för respondenterna att 

inte repetera tidigare service-misslyckanden. Det kan kopplas till tidigare forskning då Miller et al. 

(2000) poängterar att det är optimalt om företag kan upptäcka service-misslyckanden innan 

konsumenten själv gör det. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

Här ges en sammanfattning av studiens analys. Kapitlet är indelat utefter de faser som först 

presenteras i figur 2 framtagen av Miller et al. (2000). Sammanfattningen utgör en översiktlig 

beskrivning av kapitlet.  

 

Pre-recovery phase 

Vid den första fasen anser majoriteten av respondenterna att negativ eWOM påverkar bolaget 

negativt, vilket går i enlighet med tidigare forskning. Tidigare studier visar att det finns ett positivt 

samband mellan eWOM och konsumenters köpintentioner, vilket också en minoritet av 

respondenterna bekräftar. Hälften av respondenterna återkopplar till missnöjda kunder genom att 

ringa och skapa förståelse för service-misslyckandet. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att 

förstå kunden, något som går i enlighet med tidigare forskning. 
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Immediate recovery phase  

Empirin visar att butikschefer inte följer några riktlinjer gällande hanteringen av negativ eWOM. 

Studien visar också att de har lite information om hur Service Recovery tillämpas vid hanteringen av 

negativ eWOM. Vår tolkning av det är att det kan vara problematiskt då tidigare forskning betonar 

vikten av sakkunnig personal vid hanteringen av missnöjda kunder. Tidigare forskning visar att en 

missnöjd kund behöver bemötas med respekt och förståelse, vilket hälften av respondenterna gör 

genom att återkoppla till den berörda kunden. Endast två av respondenterna ber om ursäkt till kunden. 

Majoriteten av respondenterna känner inget behov av att göra det eftersom de erbjuder kunden 

kompensation. Tidigare forskning föreslår att både en ursäkt och kompensation är nödvändig för att 

återställa kundnöjdhet och främja lojalitet. 

 

Follow-up recovery phase 

Studien visar att flera respondenter aktivt söker eWOM som rör deras butik. Tidigare forskning visar 

att företag behöver hantera negativ eWOM för att minimera skadliga effekter på företaget. Vår 

tolkning är därför att respondenterna behöver veta om vilken eWOM som sprids för att kunna hantera 

den. Majoriteten av respondenterna betonar också personalens roll vid hanteringen av missnöjda 

kunder. Forskning visar att personalens bemötande är avgörande för ärendehanteringen och 

återställandet av kundnöjdhet. Vår tolkning, i teorin, att en lyckad Service Recovery-process leder till 

uppkomsten av positiv eWOM har inte bekräftats genom studien. Studien visar även den process som 

butikschefer inom telekombranschen i Sverige utgår från, vid hantering av negativ eWOM, vilket 

förklaras mer ingående i studiens slutsats.  

 

 

Figur 5: Service Recovery-processen utifrån empirin. Källa: Egen illustration (2019). 

 

 

 

 

 



 

38 

 

6. Slutsats 

I kapitlet presenteras de slutsatser som dras kring studiens frågeställningar utifrån tidigare forskning 

och insamlad empiri. I kapitlet skildras även studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag 

till framtida forskning. 

 

6.1 Kommentarer 

Studiens syfte är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service 

Recovery. Samtliga respondenter anser att telekomföretag behöver finnas tillgängliga på internet för 

att hantera missnöjda kunder och minimera spridningen av negativ eWOM. Studien skapar förståelse 

för hur telekomföretag arbetar för att återställa kundnöjdhet genom Service Recovery-processen. 

Samtliga respondenter anser att det finns fler positiva än negativa aspekter med företagets 

tillgänglighet på internet. Studien antyder att det är positivt för företag att motta negativ eWOM då 

flera respondenter hävdar att informationen kan synliggöra orsaker till kundens missnöje. Studien 

visar även att det behöver finnas en förståelse mellan telekomföretag och deras kunder för att service-

misslyckanden ska kunna åtgärdas. 

 

Företag behöver arbeta aktivt på eget initiativ samt med sin personal för att förhindra uppkomsten av 

negativ eWOM. Studien visar att förebyggande åtgärder möjliggör för företag att förbättra sina 

tjänster och tillhandahållandet av dem. Flera respondenter agerar på eget initiativ för att främja 

kundnöjdhet. Några respondenter arbetar med intern utbildning av personal för att förhindra 

uppkomsten av ett service-misslyckande. Samtidigt, finns det respondenter som arbetar 

förebyggande, exempelvis genom att läsa tidigare negativ eWOM och dra lärdomar från 

informationen. Det tillåter respondenterna att ta reda på vad som orsakar missnöje bland konsumenter 

och de kan därefter förbereda sig för att motverka uppkomsten av sådana situationer. 

 

Studien visar att ingen av de tillfrågade respondenterna hanterar negativ eWOM genom specifika 

riktlinjer eller strategier. Majoriteten av respondenterna använder istället sunt förnuft och har en 

liknande osagd strategi för att hantera negativ eWOM, vilken redogörs i figur 5. Till en början 

notifieras respondenterna om den negativ eWOM som rör deras butik. Informationen överförs oftast 

genom en kollega, via ett mejl eller telefonsamtal men också genom att respondenten själv sett negativ 

eWOM på internet (steg 1, figur 5). I steg 2 kontaktar respondenten kunden som uttryckt missnöje 

för att få en bild av situationen och skapa förståelse för kunden och ärendet (figur 5). Studien visar 

att samtliga respondenter kontaktar kunder som uttrycker missnöje för att ta reda på orsaken till 

service-misslyckandet. 
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Vidare, i steg 3 utfärdar respondenterna en ursäkt och/eller erbjuder en rimlig kompensation inom 

ramen för misslyckandet i syfte att tillfredsställa kunden (figur 5). Enligt Miller et al. (2000) innebär 

det att follow-up recovery phase avslutas. Det betyder också att Service Recovery-processen är 

fullbordad. Majoriteten av respondenterna återkopplar till kunden genom att ringa för att be om ursäkt 

och/eller erbjuda kunden kompensation (steg 3, figur 5). Några respondenter anser att en ursäkt är 

tillräcklig då det bidrar till att kunden känner sig sedd, vilket går i enlighet med tidigare forskning. 

Flera respondenter erbjuder kunden någon form av kompensation för att återställa kundnöjdhet, vilket 

enligt tidigare forskning främjar lojalitet till företaget. 

 

Studien visar dock att det finns ett fjärde steg som enligt flera respondenter är avgörande för att lyckas 

återställa kundnöjdhet. Steg 4 (figur 5) behandlar vikten av att företag återkopplar till den kund som 

ursprungligen varit missnöjd. Respondenterna återkopplar oftast en månad efter den initiala 

kontakten, till den kund som från början uttryckt missnöje för att kontrollera huruvida nöjd kunden 

känner sig med lösningen på problemet. Syftet med återkopplingen är också att främja fortsatt lojalitet 

till företaget, menar respondenterna. 

 

Figur 5 visar således hur respondenterna arbetar för att hantera negativ eWOM genom att tillämpa 

Service Recovery, vilket också besvarar studiens första frågeställning. Studien visar att service-

misslyckanden ofta härleds genom missförstånd mellan ett företag och en kund. Missnöje kan även 

bero på att personalens service inte motsvarar kundens förväntningar. Det besvarar studiens andra 

frågeställning. Studien visar att telekomföretag hanterar missnöje genom att skapa förståelse för 

kunden, utbilda sin personal och ta egna initiativ för att främja kundnöjdhet och lojalitet. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till en ökad förståelse för hur svenska telekomföretag går tillväga för att hantera negativ 

eWOM och tillfredsställa missnöjda kunder. Studien bidrar också till teorin genom att synliggöra 

flertalet skillnader mellan tidigare forskning och studiens empiri. Tidigare forskning visar att det finns 

ett samband mellan låg kundnöjdhet och bristfälligt arbete med Service Recovery (Morgan & 

Govender, 2016; Kuusik & Varblane, 2009). Eftersom det råder låg kundnöjdhet i den svenska 

telekombranschen (Konsumentverket, 2018; Post- och telestyrelsen, 2018; Svenskt kvalitetsindex, 

2018) bidrar studien till att fylla ett forskningsgap.  

 

Studien bidrar även teoretiskt genom egenformulerade modeller som beskriver Service Recovery-

processen bland svenska telekomföretag. Flera forskare (Garín-Muñoz et al., 2016; Nikbin et al., 

2012) har efterlyst forskning som studerar hur telekomföretag tillämpar Service Recovery på andra 
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geografiska platser än Malaysia och Spanien. Den här studien är utförd i Sverige och resultatet visar 

att telekombolagen arbetar med Service Recovery, om än marginellt i jämförelse med teorin. Studien 

visar att pre-recovery phase skiljer sig, medan immediate recovery phase överensstämmer med 

rådande teorier. Den tredje fasen, follow-up recovery phase är i studien olik tidigare forskning, således 

finns det både likheter och skillnader mellan studien och tidigare forskning. 

 

Figur 6 utgör en modell som baseras på modeller som presenterats i tidigare kapitel, figur 3 från teorin 

och figur 4 från empirin. Figur 6 är ett av studiens viktigaste bidrag då figuren skildrar likheter och 

skillnader mellan insamlade data och tidigare forskning. Den första fasen, pre-recovery phase, i figur 

6 handlar om kundens förväntningar på hur företag åtgärdar service-misslyckanden. Studiens 

utformning anpassas till fasen genom ett företagsperspektiv. De orangea figurerna i modellen 

representerar studiens teori, medan de gröna figurerna representerar empirin (figur 6). Studien 

bekräftar att företag i fas 2, immediate recovery phase, arbetar med Service Recovery genom att be 

om ursäkt till missnöjda kunder och/eller erbjuda kompensation. Det synliggörs också i tidigare 

kapitel, exempelvis i figur 3 då det ursprungligen presenterats som en teori. Således finns det en likhet 

mellan tidigare forskning och studiens empiri. Studien antyder även att företag behöver skapa 

förståelse för kunden för att återställa kundnöjdhet, något som också poängteras i figur 4. 

 

Studien visar att butikschefer i den tredje fasen, follow-up recovery phase inte arbetar utifrån några 

specifika riktlinjer och strategier. Det är en skillnad från tidigare forskning. Enligt figur 3 är strategier 

och riktlinjer ett viktigt verktyg vid Service Recovery-processen men det har inte bekräftats av 

respondenterna. Respondenterna betonar att deras del i hanteringen av negativ eWOM ofta grundas 

på egna initiativ, arbetet med personal och förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten och 

spridningen av negativ eWOM. Det synliggörs i figur 4 och figur 6. 
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Figur 6: Sammanfattande modell baserat på empiriska samt teoretiska utgångspunkter. Källa: Egen 

illustration (2019). 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag återfinns som en lärdom för telekomföretag kring hur de kan effektivisera 

Service Recovery-processen. Det finns brister i företagens rutiner då studien visar att det saknas 

specifika riktlinjer och strategier för hanteringen av negativ eWOM bland butikschefer. Studien visar 

också att butikschefer visar en begränsad förståelse för betydelsen av Service Recovery. Detta baseras 

på de skillnader som tidigare redovisats mellan tidigare forskning och studiens empiri. 

 

Vidare vore det fördelaktigt för svenska telekomföretag att ta del av studien, då de skulle kunna 

formulera nya metoder och strategier för att motverka negativa kundupplevelser samt uppkomsten av 

negativ eWOM. Det är viktigt för svenska telekomföretag att ta del av studien för att förstå vikten av 

att ta egna initiativ, utbilda sin personal och arbeta förebyggande för att förhindra uppkomsten och 

spridningen av negativ eWOM. Det grundas i tidigare forskning som visar att det är viktiga åtgärder 

att beakta vid hanteringen av negativ eWOM. Flera respondenter tillämpar åtgärderna men enligt 

tidigare forskning finns det ett behov för varje telekomföretag att ta egna initiativ, utbilda personal 

och arbeta förebyggande för att hantera negativ eWOM. 

 

6.4 Vidare forskning 

Den här studien utforskar de faktorer som utgör processen i Service Recovery arbetet inom den 

svenska telekombranschen. En bransch som bevisligen är utsatt för mycket negativ eWOM och som 

således måste förhålla sig till detta. De strategier och tillvägagångssätt som redovisats under studiens 

gång anses intressanta att undersöka under andra förhållanden. Det vore exempelvis intressant att se 

en liknande studie i en annan tjänstebransch för att jämföra liknelser och differenser. Vidare, föreslås 
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att framtida studier utförs inom andra geografiska områden då det kan stärka studiens 

generaliserbarhet. På så sätt kan resultatet mellan länder också jämföras. Det kan finnas skillnader för 

hur företag hanterar missnöjda kunder samt hur de agerar gentemot negativ eWOM. De skillnader 

som eftersöks i ett sådant fall är kulturella och religiösa. 

 

För framtida forskning föreslås undersökningar inom området ur konsumentens perspektiv då studien 

utgår från företag. Det skulle vara intressant eftersom studien inte undersöker hur den enskilde 

konsumenten reagerar på olika strategier och för att varje konsument besitter ett unikt känsloregister. 

En sådan studie kan skildra olika kundbeteenden. Framtida studier skulle också kunna fördjupas 

genom att välja respondenter med högre positioner än butikschef. Det kan bidra till djupgående empiri 

kring hur företag hanterar negativ eWOM och tillämpar Service Recovery på central nivå. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A 

 

“Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM” - Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Vad har du för befattning? 

2. Vad innefattar dina främsta arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat inom telekombranschen? 

 

Företagets tillgänglighet online 

4. Vad tycker du om att kunder kan skriva kommentarer och recensioner online angående företaget du 

arbetar på? 

5. På vilket sätt upplever du att företagets tillgänglighet online påverkar din butik? 

6. Varför är det viktigt att företaget finns tillgängligt online, enligt dig? 

7. Läser du själv aktivt kommentarer och recensioner som rör företaget online? 

 

Negativ eWOM 

8. Blir du underrättad om negativa kommentarer och recensioner som rör din butik specifikt? 

9. På vilket sätt besvaras negativa kommentarer och recensioner online och av vem? 

10. Finns det några specifika strategier/riktlinjer vid hanteringen av negativa kommentarer och 

recensioner online? 

 

Service Recovery-processen 

11. Hur hanteras kunder som uttryckt missnöje online så att de blir nöjda? Beskriv utförligt. 

12. Utför företaget någon kontroll för att säkerställa att kunden är nöjd? 

13. Får du några direktiv från ledningen kring hur kundnöjdhet ska återställas? 
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Personal och eget initiativ 

14. Vilka direktiv ges de anställda för att hantera negativa kommentarer och recensioner online? 

15. Hur utbildas personal för att bättre hantera ett service-misslyckande? 

16. Gör du något själv, på eget initiativ, för att främja kundnöjdhet? 

 


