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Denna studie har undersökt den praktiska användbarheten av befintliga teoretiska ramverk inom 

service recovery-området som utgångspunkt för att utvärdera och utveckla recovery-arbetet i 

tjänsteföretag. En datainsamling på ett större svenskt tjänsteföretag har genomförts med ett fokus 

baserat på befintliga teorier om service recovery. Det insamlade materialet har sedan bearbetats av 

nyckelpersoner på företaget och funnits leda till en inte oansenlig mängd insikter och åtgärdsförslag 

relaterat till organisationens recovery-verksamhet. Detta leder till slutsatsen att de teoretiska 

ramverk som beskriver service recovery-processen framgångsrikt kan användas för att styra 

utvärdering och utveckling av en organisations recovery-verksamhet. Information som insamlats med 

befintliga teorier som lins har visats vara relevant för en organisations insikter om det egna recovery-

arbetet samt bidragit till utveckling av recovery-verksamheten.  
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Processen att leverera en tjänst är ofta en komplex aktivitet som innebär koordinerandet av flera 

olika typer av komponenter - personal, material, processer och rutiner. I strävan efter att leverera 

tjänster av hög kvalitet kan man adoptera strategier som syftar till att minimera antalet fel i 

leveransen av de tjänster man erbjuder (Reichheld & Sasser, 1990). Det är dock rimligt att anta att fel 

och misstag i tjänsteleveransen aldrig helt kan elimineras (Zhu, Sivakumar & Parasuraman, 2004), 

oavsett vilken bransch man rör sig inom. Därför är det viktigt att ha strategier för att hantera tillfällen 

då kunden drabbas av fel i tjänsteleveransen (Hart, Heskett & Sasser Jr., 1990). Incitamentet för att 

minimera antalet missnöjda kunder bör vara ganska starkt. Kunder som inte känner sig rättvist 

behandlade när fel uppstår kan skada ett företag avsevärt genom att påverka andra kunders 

inställning till företaget. En missnöjd kund berättar i genomsnitt för drygt nio bekanta om problemet 

de haft (Zemke & Bell, 2000). Det är dessutom så att företag i allmänhet tjänar betydligt mer pengar 

på långvariga kunder än på nya kunder (Reichheld & Sasser, 1990). Tidigare forskning pekar på att 

det kostar upp till fem gånger så mycket att locka en ny kund än att behålla en existerande (Hart et 

al., 1990). Att lyckas behålla kunder även när problem uppstår i tjänsteleveransen är alltså mycket 

värt. 

Ansatsen att korrigera fel i en levererad tjänst benämns i den engelskspråkiga litteraturen service 

recovery. Begreppet har fått en hel del fokus i den akademiska litteraturen, främst inom områdena 

service managemet och service marketing, det senaste årtiondet och flertalet studier har syftat till att 

skapa teoretiska ramverk för aktiviteter eller klargöra relationer mellan ingående koncept i 

processen. Frågan man kan ställa sig är dock till vilken grad dessa akademiska ansatser kan bidra till 

det faktiska tjänsteutvecklingsarbetet som pågår ute i de tjänstelevererande företagen som 

akademikerna studerar. Det verkar klart att aktivt arbete med service recovery kan tillföra affärsnytta 

för tjänsteföretag, men frågan är hur man praktiskt kan arbeta för att utvärdera och förbättra 

strategier, processer och organisation för att bättre hantera uppkomna brister.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan använda sig av befintliga teoretiska ramverk 

kring service recovery för att praktiskt jobba med frågor kring klagomålshantering och återhämtning 

av förtroende vid problem i tjänsteleveransen i ett större företag i tjänstesektorn. De frågeställningar 

som lyfts i den akademiska litteraturen inom området är teoretiska till sin natur och ger inte alltid 

tjänstedesigners och andra organisationsutvecklare guidning i det praktiska arbetet. Frågan som 

undersöks är hur teorier inom området kan bidra till arbetet med att utvärdera och utveckla 

organisatoriska förutsättningar och strategier för service recovery. 

 

Någon gängse översättning av begreppet service recovery finns inte i svensk litteratur på området. 

För att undvika begreppsförvirring används därför i detta arbete det engelska begreppet, trots att det 
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ställer till vissa språkliga problem. Engelska begrepp har i övrigt i största möjliga mån översatts till 

svenska, men längre citat har i allmänhet bevarats i originalspråk för att undvika att innebörden 

omtolkas. 

Kursiv text används i denna skrift för att markera citat och citerade begrepp.  
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Service recovery definieras av Zemke & Bell (2000) som ”[…] a focused effort by a service provider to 

return aggrieved customers to a state of satisfaction with the institution after a service or product 

breakdown”. Utgångspunkten är alltså ett faktiskt eller upplevt fel i en tjänsteleverans som lett till en 

missnöjd kund. Syftet med service recovery-ansatsen, som tjänsteleverantören initierar efter att felet 

upptäckts, är att kunden ska återgå till att vara nöjd med tjänsten samt att återupprätta kundens 

förtroende för tjänsteleverantören.  

I litteraturen på området verkar de flesta vara överens om vikten av god service recovery för att 

behålla kunder i det långa loppet (Hart et al., 1990; Hoffman et al., 1995; Spreng et al., 1995; Tax et 

al., 1998; Smith et al., 1999; Miller et al., 2000; Zemke & Bell, 2000; Craighead et al., 2004; del Río-

Lanza et al., 2009). Problem uppstår oftast förr eller senare i de allra flesta tjänsteleveranser, service 

recovery är därför ett viktigt verktyg för att behålla kunder även när problem uppstår samt undvika 

att kunderna sprider en negativ bild av företaget. Brister i tjänsteleveranser är en av de viktigaste 

faktorerna som påverkar kunders benägenhet att byta tjänsteleverantör, och förmågan att hålla kvar 

kunder har mycket stor inverkan på ett företags lönsamhet (McCollough et al., 2000). Vissa hävdar till 

och med att väl genomförd service recovery kan leda till kunder som är mer nöjda efter 

återhämtningsprocessen än de var innan felet uppstod (Hart et al., 1990; Magnini et al., 2007). Detta 

fenomen kallas ofta för the service recovery paradox. Andra forskare ställer sig dock tveksamma till 

detta fenomens giltighet eller applicerbarhet (Michel & Meuter, 2008; de Matos et al., 2007).  

Forskningsintresset för service recovery kommer främst från service management- och 

marknadsföringsområdet. Även om konceptet är högst relevant även för utövare och forskare inom 

till exempel tjänstedesignsområdet har det inte fått så stort akademiskt intresse i dessa kretsar ännu. 

Sedan tidigt nittiotal har forskning bedrivits som syftat till att belysa och utreda olika aspekter av 

service recovery-processen. Många har använt sig av enkätstudier, antingen baserade på människors 

minnen av riktiga händelser eller hypotetiska scenarion, för att utreda bland annat: typer av 

recovery-aktiviteter, faser i recovery processen, mätbara resultat av service recovery och 

förutsättningar för lyckad/misslyckad service rocovery. Flertalet studier använder Critical Incident 

Technique (Flanagan, 1954) som metod för datainsamling och innehållskategorisering. Gemensamt 

för den större delen av forskningen inom området är att den genomförts företrädesvis inom flyg-, 

hotell- restaurang- och detaljhandelsbranschen.  

Man kan urskilja två olika aspekter av arbetet med service recovery i en tjänstelevererande 

verksamhet. Dels behöver man skapa organisatoriska förutsättningar för att genomföra god service 

recovery. Man måste, så att säga, ha en god infrastruktur och förutsättningar i organisationen för att 

medarbetarna ska ha möjlighet att på ett effektivt sätt jobba med service recovery. Utöver detta 

behöver man också ha strategier för hur man genomför själva recovery-processen. Det måste finnas 

en klar bild över vilka handlingar som ska utföras i de faktiska fallen när tjänsteleveransen fallerar.  

Nedan presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för det empiriska arbetet i denna 

studie. Det är dels teorier för hur en recovery-process går till och dels teorier för vilka egenskaper en 

välfungerande service recovery-organisation bör ha.  
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Flertalet förslag på sammanhållande teoretiska ramverk har lagts fram för att förklara hur olika 

koncept inom service recovery-processen förhåller sig till varandra. Trots att likheten mellan 

föreslagna ramverk är stor så kan man inte säga att det finns någon bred koncensus kring dessa ännu, 

men vissa har haft bredare genomslag än andra.  

Miller, Craighead & Karwan (2000) har framfört ett förslag på ett ramverk för service recovery, 

baserat på resultat från forskningen inom området. De identifierar koncept som diskuterats inom 

litteraturen och sätter samman dem till ett sammanhängande ramverk, se figur 1. 

 

Figur 1 - Ramverk för service recovery föreslaget av Miller et al. (2000) 

Miller et al. (ibid.) delar upp återhämtningsprocessen i tre faser: pre-recovery, immediate recovery & 

follow-up recovery. Hur kunden uppfattar service recovery-ansatsen påverkas av dennes tidigare 

erfarenheter av tjänsten och tjänsteföretaget samt felets allvarlighet och närvaron av garantier (se 

pre-recovery phase). Själva återhämtningen sker genom ett antal möjliga aktiviteter från 

tjänsteleverantörens sida av psykologisk eller fysisk karaktär och påverkas av snabbhet och vem som 

utför handlingarna (se immediate recovery phase). En uppföljning kan sedan utföras efter att 

problemet avhjälpts (se follow-up recovery phase). Hur dessa faser upplevs av kunden påverkar 

tillslut kundens lojalitet, nöjdhet och sannolikhet att stanna som kund hos tjänsteleverantören.  

Smith, Bolton & Wagner (1999) i sin tur utgår från social exchange theory när de föreslår en modell 

för service recovery, se figur 2. Social exchange theory kan kort beskrivas som ett socialpsykologiskt 

perspektiv där sociala relationer beskrivs och förklaras i termer av utbyte av resurser. I denna 

teoribildning formas alla mänskliga relationer genom subjektiva bedömningar av kostnad och vinning 

i sociala interaktioner.  
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Figur 2 - Ramverk för service recovery föreslaget av Smith et al. (1999) 

Centralt i deras modell är rättvisebegreppet, som brukar delas upp i tre delar: distributiv rättvisa, 

procedurell rättvisa samt iteraktionell rättvisa. Distributiv rättvisa handlar om hur det faktiska 

resultatet av en recovery-process tolkas av kunden. Procedurell rättivsa berör uppfattningen av 

rättvisan i hur recovery-precessen genomförts. Interaktionell rättvisa handlar om hur kunden 

uppfattar det interpersonella bemötandet under recovery-processen. Modellen inkluderar, likt den 

föreslagen av  Miller et al., påverkan av felets allvarlighet men även typen av fel, närmare bestämt 

om felet anses ligga i resultatet av tjänsten eller i hur tjänsten levererats. Modellen innehåller också 

recovery-aktiviteterna kompensation, ursäkt och snabbhet men tillägger även attributet initiation. 

Initiation syftar till vem som tagit initiativ till att problemet lösts - tjänsteleverantören eller kunden.  

Utgångspunkten för denna studie är ramverket presenterat av Miller et al. (2000), med 

kompletteringar från Smith et al. (1999). I kombination skapar de ett sammanhållande ramverk över 

egenskaper i en recovery-process som anses vara av betydelse. En schematisk illustration av 

ingående begrepp kan ses i figur 3. 

 

Figur 3 - Föreslaget sammanhållande ramverk för service recovery 
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De ingående koncepten i ramverket antas påverka varandra på olika sätt i en service recovery-

process. Den forskning som gjort på området hjälper oss göra antaganden hur de olika koncepten 

står i relation till varandra.  

 

Ett antal förutsättningar som påverkar recovery-processen finns på plats innan tjänsteleverantören 

börjar hantera en recovery-situation. Dessa förutsättningar styr kundens förväntningar på recovery-

processen och detta påverkar i sin tur utgången för hela processen.  

 

Ju allvarligare ett problem i tjänsteleveransen upplevs av kunden desto större är förväntningarna på 

service recovery (Bitner et al., 1990; Hoffman et al., 1995), och i sin tur desto svårare är det att nå en 

framgångsrik återhämtning (Millet et al., 2000). 

 

Lojala kunder kan ha större vilja att ge tjänsteleverantören en chans att åtgärda ett fel. Miller et al. 

(2000) visar också att lojala kunder i större utsträckning får en lyckad service recovery. 

 

En upplevelse av hög kvalitet i tjänsten kan leda till höjda förväntningar på service recovery men 

samtidigt också till en vilja att låta tjänsteleverantören åtgärda felet (se ovan). Miller et al. (2000) 

visar att det är större sannolikhet att ett problem löses framgångsrikt om kunden upplever att 

tjänstekvaliteten är hög.  

 

Kunder förväntar sig att en tjänsteleverantör ska leva upp till en garanterad tjänstenivå. En utlovad 

tjänstegaranti kan bidra till ökade förväntningar på service recovery (Miller et al., 2000). Empiriskt är 

det dock fortfarande något oklart hur tjänstegarantier påverkar service recovery.  

 

De åtgärder som tjänsteleverantören kan göra under en recovery-process delas in i de två 

kategorierna psykologiska och konkreta. Dessa åtgärders effektivitet påverkas av hur de initieras och 

hur snabbt de upplevs genomföras.  

 

De psykologiska åtgärderna syftar till att lindra skadorna i kundens förtroende genom att visa 

intresse och förståelse för kundens problem. Två typer av åtgärd föreslås i litteraturen: ursäkt och 

empati (Miller et al., 2000). I social exchange theory anses en ursäkt vara en värdefull ersättning i 

form av en social resurs (aktning, respekt) (Smith et al., 1999). En ursäkt kommunicerar artighet, 

engagemang, ansträngning och empati till kunder som upplevt en problemsituation och förbättrar 

deras uppfattning av situationen (Hart et el., 1990). Smith et al. (1999) visar att en ursäkt under 
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recovery-processen bidrar positivt till kundens upplevelse av interaktionell rättvisa. Miller et al. 

(2000) å sin sida har kommit fram till att en ursäkt för sig inte bidrar till en bättre recovery, men att 

en ursäkt tillsammans med en konkret åtgärd ökar effekten av den konkreta åtgärden.  

 

Den konkreta åtgärden handlar om att erbjuda kompensation till kunden för de förluster denne 

upplevt i samband med problemet. Från ett exchange theory-perspektiv har kunden förlorat resurser 

genom att tjänsteleverantören misslyckats att leverera det utlovade. Den konkreta åtgärden syftar 

till att återföra parterna i balans igen. Leverantören måste därför återföra resurser till kunden, till 

exempel i form av pengar tillbaka, rabattkuponger eller gratis varor/tjänster (Smith et al., 1999). 

Smith et al. (1999) visar att en rättvis kompensation bidrar till kundernas upplevelse av distributiv 

rättvisa. Tax, Brown & Chandrashekaran (1998) visar i sin tur att kompensation är den viktigaste 

faktorn för kunders uppfattning av distributiv rättvisa.  

Ytterligare en strategi är att ge kunden lite extra adderat värde utöver en rättvis kompensation efter 

en problemincident. Clark, Kaminski & Rink visade i en studie att 91% av de som fick något “lite 

extra” hade intentionen att fortsätta vara lojal gentemot tjänsteleverantören (i Miller et al., 2000). 

Miller et al. (2000) konstaterar att konkreta åtgärder i en recovery-process korrelerar med lyckad 

recovery.  

 

Snabbhet och timing diskuteras i litteraturen som en viktig aspekt i service recovery-processen. Hart 

et al. (1990) hävdar att en snabb lösning på ett problem ökar sannolikheten att kunden blir nöjd. Tax 

et al. (1998) och Smith et al. (1999) visar på att en snabb recovery är positivt relaterad till kundens 

upplevelse av procedurell rättvisa. Studien som Miller et al. (2000) genomförde stöder också 

hypotesen att ett snabbt agerande från tjänsteleverantören ökar sannolikheten för en lyckad 

recovery.  

 

Service recovery handlar om mer än att bara rätta till misstag när kunder hör av sig och klagar. 

Studier visar att 70-95% av missnöjda kunder inte bryr sig om att klaga över huvud taget (Harari, 

1992). Det finns mycket att vinna i att lokalisera problem innan kunderna själva klagar. Utöver 

fördelen med att kunna fånga in de problem som kunderna inte hör av sig med så ökar kundens 

upplevelse av interaktionell rättvisa när tjänsteleverantören initierar en recovery-process istället för 

de själva (Smith et al., 1999). Kunder ser troligtvis en proaktiv handling som ett bevis på artighet, 

ärlighet, engagemang och uppriktig förståelse för deras problem.  

 

Uppföljningsfasen utförs en tid efter att kundens problem avhjälpts och innehåller samma typer av 

åtgärder som recovery-fasen. En uppföljning kan signalera tjänsteleverantörens genuina intresse för 

kundens situation och säkerställa att kunden blivit nöjd med hur situationen hanterats. 

Nödvändigheten av en uppföljning beror dock sannolikt på incidentens allvarlighet och typ, för 
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mindre allvarliga incidenter är det kanske inte behövligt eller ens lämpligt med en uppföljning. 

Forskning av Miller et al. (2000) visar indikationer på att närvaron av en uppföljning korrelerar med 

lyckad service recovery.  

 

En recovery-process kan ses som en serie händelser som leder till ekonomisk och social interaktion 

mellan kund och tjänsteleverantör. Ekonomiska och sociala resurser utbyts mellan parterna och i 

slutänden tilldelas kunden ett slutresultat. I den förslagna modellen av service recovery-processen 

medieras kundernas uppfattning av slutresultatet av händelseförloppet genom deras uppfattning av 

rättvisa. Detta synsätt delas av flera forskare på området (Tax et al., 1998; Smith et al., 1999; 

McCollough et al., 2000; Goldstein et al., 2002; del Río-Lanza et al., 2009). Målet med recovery-

processen är att kunderna ska vara nöjda med utgången av händelsen. Smith et al. (1999) visar i sin 

studie att uppfattning av rättvisa i de tre dimensionerna korrelerar med kundnöjdhet. Miller et al. 

(2000) å sin sida visar att lyckade recovery-processer korrelerar med lojalitet, nöjdhet och retention 

hos kunden.  

 

Det teoretiska ramverk som diskuterats ovan berör endast själva service recovery-processen i sig. För 

den här studiens ändamål är det även intressant att studera förutsättningarna för det system, eller 

den organisation, som genomför recovery-processen. Smith, Karwan & Markland (2009) är de första 

att presentera en modell över strukturella dimensioner i ett recovery-system. Genom litteraturen på 

området samt intervjuer med praktiserande inom tjänstesektorn har de identifierat ett antal koncept 

som relevanta egenskaper (dimensioner) för ett systems effektiva service recovery-hantering, se 

figur 4. Till vart och ett av dessa sju koncept har de kopplat ett antal påståenden relaterade till 

systemets organisering och egenskaper (se bilaga 1 för samtliga påståenden). Påståendenas 

sanningsgrad (uttryckt på en sjugradig Likert-skala) fungerar som mått på respektive dimensions 

bidrag till ett väl fungerande service recovery-system.  
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Figur 4 - Modell av service recovery-systemets dimensioner föreslaget av Smith et al. (2009) 

Formalitet – beskriver till vilken grad recovery-processen styrs av explicita regler, procedurer och 

normer som reglerar de åtgärder som genomförs. Ökad grad av formell styrning syftar till att 

reducera variationer i de interaktioner som uppstår med kund efter en incident. I litteraturen 

påpekas betydelsen av att ha tydliga riktlinjer och procedurer för att guida de anställdas handlingar. 

Studier visar också att stabila och reglerade processer är mer effektiva och leder till mer positiva 

reslutat. (Smith et al., 2009) 

Decentralisation – handlar om vem som har ansvar för recovery-processen och var mandatet att ta 

beslut ligger. Flertalet studier pekar på betydelsen av att ge personalen som har förstakontakt med 

kunden mandat och förutsättningar att själva korrigera och kompensera de problem som uppstår. 

(Smith et al., 2009) 

Omfattning – berör till vilken grad recovery-organisationen försöker beakta alla tänkbara recovery-

åtgärder och handlingar efter att en incident inträffat. Det handlar om att försöka hitta den mest 

optimala strategin i hanteringen av situationen. I litteraturen har detta koncept nämnts i termer om 

behovet av att noga utvärdera recovery-förutsättningar för att nå god service recovery. (Smith et al., 

2009) 

Personalintensitet – beskriver hur resurstark personalen är i form av kompetens. När 

personalintensiteten är hög är personalen välutbildad för att hantera service recovery-ärenden och 

utvärderas och premieras efter hur de presterar i denna aspekt. Personalutbildning nämns ofta som 

en viktig faktor för god service recovery i litteraturen. (Smith et al., 2009) 

Systemintensitet – mäter hur mycket resurser som läggs på att följa och utvärdera felhantering och 

service recovery-prestanda i organisationen. Syftet är att skapa möjligheter för utveckling och 

förbättring av systemet. (Smith et al., 2009) 
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Tillgänglighet – definieras i termer av hur lätt det är för kunderna att framföra klagomål och 

feedback. (Smith et al., 2009) 

Inflytande – beskriver vilka möjligheter kunderna har att påverka hur recovery-processen genomförs. 

(Smith et al., 2009) 

Smith et al. (2009) hävdar att deras modell beskriver de faktorer i en organisation som leder till god 

service recovery. De föreslår också att modellen kan användas i tjänsteföretag för att utvärdera 

befintliga recovery-ansatser och som grund för att hitta utvecklingspotential i organisationen.  

Johnston & Michel (2008) å sin sida argumenterar för att en effektiv service recovery-process bör 

fokusera på mer än bara kunden. För att kunna utveckla en organisations hantering av liknande 

händelser i framtiden bör en recovery-process även inkludera organisation (process recovery) och 

medarbetare (employee recovery), se figur 5. Medan åtgärderna inom customer recovery syftar till att 

skapa nöjda kunder så syftar process recovery till att förbättra de interna processerna och minska 

risken för att fel uppstår igen och employee recovery till att få en bra arbetsmiljö för medarbetarna 

och bidra till att de har en positiv inställning till arbetet och kunderna.  

 

Figur 5 - Konceptuell modell över recovery-processen föreslagen av Johnston & Michel (2008) 

 

De ovan beskrivna teoretiska ramverken för service recovery hävdas peka på de aspekter i processen 

och organisationen som har relevans för lyckade recovery-ansatser. Då en organisation är intresserad 

av att utvärdera och förbättra sin egen recovery-verksamhet bör således dessa ramverk fungera som 

en guide för vilka aspekter av verksamheten som är intressanta att analysera och utvärdera. 

Hypotesen för denna studie är att en utredning av en organisations service recovery-verksamhet som 

fokuserar på de koncept som lyfts i ovan beskrivna teoretiska ramverk leder till information som är 

relevant för utvecklingen av recovery-verksamheten och som kan användas för att utvärdera och 

utveckla organisationens service recovery-strategier.   
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Denna studie syftar till att undersöka hur ovan nämnda teorier kring service recovery kan användas i 

praktiskt arbete med service recovery i riktiga organisationer. Teorierna hävdas belysa viktiga 

aspekter och relationer inom service recovery, men är just teoretiska till sin natur och baseras oftast 

på statistiska beräkningar av människors uppfattningar av teoretiska scenarion eller minnen av 

händelser. Som praktiker är det relevant att veta hur man praktiskt kan arbeta med att förbättra en 

organisations arbete med service recovery. Frågan som ställs är om de teoretiska ramverk som 

framförts inom akademin är relevanta för praktiskt arbete med service recovery inom tjänstesektorn. 

Kan man använda sig av ramverken för att styra utvärdering och utveckling av service recovery-

verksamhet? 

Primära frågeställningar: 

 Kan man på ett lämpligt sätt använda sig av befintliga teoretiska ramverk inom service 

recovery-området för att styra informationsinsamling som syftar till att utvärdera en 

organisations service recovery-verksamhet? 

 Är information som insamlas med utgångspunkt i befintliga teoretiska ramverk inom service 

recovery-området relevant för en organisations utvärderings- och utvecklingsarbete inom 

service recovery-området? 

Det är också så att den forskning som genomförts inom service recovery-området nästan uteslutande 

utgått från ”klassiska” tjänstesektorer så som flyg-, hotell- restaurang-, bilreparations- och 

detaljhandelsbranschen. Fler och fler tjänster i dagens samhälle är digitalt baserade, och teorier om 

tjänstedesign och service recovery bör vara tillämpbara även inom IT-området. Kanske är den 

allmänna uppfattningen att design av IT-tjänster faller under interaktionsdesignerns eller 

gränssnittsutvecklarens ansvarsområde, men det finns aspekter av IT-tjänster som sträcker sig 

utanför systemgränssnitt. Frågan är om teorier om service recovery är anpassade även till IT-

tjänstesektorns verklighet. 

Sekundär frågeställning 

 Är befintliga teoretiska ramverk för service recovery tillämpbara inom domänen för IT-

tjänster? 
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För att utreda den praktiska användbarheten av service recovery-teorier i organisationsutveckling 

antogs en kvalitativ ansats i två steg i samarbete med ett tjänsteföretag i Sverige. Först genomfördes 

en datainsamling med fokus på företagets faktiska service recovery-verksamhet. De teoretiska 

ramverken användes som ”lins” för att styra informationsinsamlingen till de aspekter som teorin 

pekar på som viktiga. I figur 6 listas de aspekter som ovanstående teorier identifierat. Då en 

recovery-process involverar två parter, tjänsteleverantören och kunden, ansågs det viktigt att 

studera båda parters uppfattning av processen. Utöver att studera själva genomförandet av 

recovery-precessen så studerades även organisationens förutsättningar för service recovery, i 

enlighet med tidigare redovisade teorier för detta. Datainsamlingen skedde genom intervjuer och 

observationer.  

Efter datainsamlingen fick nyckelpersoner på företaget bearbeta den insamlade informationen. Detta 

för att avgöra om den information som insamlats med grund i teoretiska ramverk var användbar för 

utvärdering och utveckling av service recovery-verksamheten i deras tjänsteföretag.  

 

Figur 6 - Schematisk bild av identifierade koncept som undersökts i datainsamlingen 
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Studien har genomförts i samarbete med ett större tjänsteföretag i Sverige, hädanefter kallat 

Företaget. Företaget har ca 600 anställda och erbjuder sina kunder framförallt IT-tjänster i olika 

former, men även olika typer av konsultverksamhet. Företagets huvudsakliga verksamhet är att 

producera information och kunskap inom en viss domän. Denna information levereras sedan till kund 

genom IT-tjänster eller via konsulter. Denna studie har inte berört företagets konsultverksamhet i 

någon större utsträckning utan fokuserar på producerandet och levererandet av IT-tjänster. 

Tjänsterna som erbjuds finns inom flertalet olika affärsområden, vilket också reflekteras i 

organisationsstrukturen för Företaget. Se figur 7 för en översikt av den del av 

organisationsstrukturen som är relevant för studien.  

 

Figur 7 - Organisationsstruktur för aktuell del av Företaget 

Marknad – ansvarar för marknadsbevakning och affärsutveckling. För varje affärsområde finns en 

ansvarig. Denna person ansvarar för områdets strategiska affärsutveckling, men har också ett 

övergripande ansvar för själva IT-tjänsterna som finns under området. Dessa personer har kontakt 

med kunder gällande marknads- och strategifrågor.  

Försäljning – ansvarar för försäljning av tjänster och kontakt med kunder gällande avtalsrelaterade 

frågor. Under försäljningsavdelningen ligger också kundtjänsten, organisationsmässigt. Kundtjänst 

ger support och svarar på frågor från kunder/allmänhet gällande allmänna ärenden. 

Utveckling – ansvarar för den tekniska utvecklingen av IT-tjänsterna. 

Produktion – ansvarar för produktion av det innehållsmässiga materialet i tjänsterna. Varje 

affärsområde har en egen separat produktionsenhet. Produktionsenheterna fungerar också som 

supportavdelning för avtalskunder som har problem med sina tjänster. 

IT-support – IT-avdelningen är en separat stödavdelning för hela Företaget och ansvarar för teknisk 

drift och skötsel av de IT-system som levererar företagets tjänster.  
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För att kunna värdera och utveckla recovery-arbetet i en organisation måste man först skapa sig en 

bild av nulägessituationen. Detta gör man genom att samla i information om hur organisationen 

arbetar med service recovery. Denna datainsamling kan såklart göras på många olika sätt. I denna 

studie valdes en metodologi baserat på intervjuer och observationer. Med utgångspunkt i teorin 

fokuserade datainsamlingen på två olika aspekter av Företagets service recovery-arbete. Dels 

undersöktes de organisatoriska förutsättningarna för recovery-arbete och dels undersöktes 

hanterandet av faktiska recovery-situationer.  

För att utreda de organisatoriska förutsättningarna behövde den del av verksamheten som primärt 

ansvarar för kundbemötande och hantering av problemärenden studeras. På Företaget är det flera 

olika avdelningar som har denna roll, lite beroende på vilken typ av kund det handlar om och vilket 

typ av problem det rör sig om. Produktionsavdelningarna, kundtjänst och i viss utsträckning även 

områdesansvariga på marknadsavdelningen samt säljare hanterar allihop ärenden med missnöjda 

kunder. Då alla avdelningar som hanterar kundbemötande är olika och har olika arbetssätt och 

förutsättningar så bedömdes det olämpligt att betrakta alla som samma service-reovery-

organisation. Samtidigt fanns det inte möjlighet att undersöka alla avdelningar, så ett urval gjordes 

där en produktionsavdelning och kundtjänstavdelningen studerades. Dessa två recovery-

verksamheter ansågs ge en kompletterande och tillräckligt bred bild av hur Företaget arbetar med 

service recovery. Deltagande observation och intervjuer genomfördes på dessa två avdelningar. Två 

observationstillfällen på respektive avdelning genomfördes på ca 4 h vardera. Två intervjuer per 

avdelning hölls också med olika personer som hade nyckelroller eller övergripande ansvar för 

verksamheten. Intervjuer ansågs som en bra metod för att snabbt få insikt i förhållanden i 

organisationen. Två personer intervjuades för att undvika att riskera att få en allt för ensidig 

beskrivning av verksamheten. Intervjuerna kompletterades med observationer för att möjliggöra för 

observatören att skapa en egen bild av organisationen. Observationerna och intervjuerna syftade till 

att svara på de påståenden som använts av Smith, Karwan & Markland för att värdera en 

organisations service recovery-egenskaper utifrån de sju dimensioner som nämns i teorikapitlet (se 

”organisationen” i figur 6). De ursprungliga påståendena användes, översatta till svenska. Två av dem 

uteslöts då de ansågs vara i stort sett identiska med andra påståenden. Se bilaga 1 för samtliga 

påståenden. Ett kvalitativt angreppssätt användes där varje påståendes sanningshalt besvarades 

genom en bedömning från observatören baserat på observation och intervjuer. Slutgiltig data var 

således en textbeskrivning för varje påstående, inte en Likert-siffra.  

För att utreda organisationens hantering av faktiska recovery-situationer identifierades två händelser 

som utspelat sig i närtiden då en tjänsteleverans gått fel och en missnöjd kund hanterats av 

Företaget. De två fallen kom från två olika affärsområden. I ena fallet hade felaktig data levererats 

genom IT-tjänsten, i det andra fallet hade en IT-tjänst slutat fungera på grund av överbelastade 

system. Båda fallen ansågs allvarliga av både kund och Företaget. I vart och ett av fallen intervjuades 

en representant på Företaget, som ansågs vara den som bäst kunde redogöra för händelsen och hur 

interaktionen med kund gått till. I ena fallet var det en säljare och i andra fallet var det en 

affärsområdesansvarig. Sedan kontaktades en representant för den kund som blivit drabbad av felet 

och en telefonintervju genomfördes. Även här intervjuades den person som ansågs bäst kunna 
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redogöra för händelsen och som haft personlig kontakt med Företaget under recovery-processen. 

Intervjufrågorna för både kund och tjänsteleverantör utformades för att samla in information om de 

aspekter av recovery-processen som de teoretiska ramverken identifierat som viktiga (se ”processen” 

i figur 6). En fråga per recovery-aspekt ställdes, och intervjuerna genomfördes i semistrukturerad 

form. Intervjuer användes då det ansågs viktigt att kvalitativt fånga de deltagande aktörernas egna 

bilder av vad som hänt. Observationer under själva händelseförloppet hade varit svåra, eller rent av 

omöjliga, att genomföra då recovery-situationer kan uppstå när som helst utan möjlighet till 

planerad observation. Intervjufrågorna kan ses i bilaga 2. Alla intervjuer transkriberades.  

Datainsamlingens fokus har alltså direkt styrts av de teoretiska koncept som beskrivs i figur 6, som 

identifierats genom de teoretiska ramverk beskrivna i avsnitt 2.  

 

Datainsamlingen resulterade alltså i en lista svar på påståenden om två delar av service recovery-

organisationen samt fyra transkriberade intervjuer av kund och representant på Företaget gällande 

recovery-hantering. För att få en uppfattning om detta materials relevans för företagets utvärdering 

och utveckling av deras service recovery-arbete delades det ut till cheferna för 

marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen, och produktionsavdelningen. Dessa personer leder 

verksamheten för den del av Företaget som studerats, och är de som tar strategiska beslut om 

övergripande förändringar i verksamheten. Ska några större förändringar av recovery-verksamheten 

göras är det alltså dessa personer som tar besluten, och således är det för dessa personer som 

insamlad data bör vara relevant.  

De tre cheferna ombads läsa igenom materialet och markera i texten de avsnitt som gav dem nya 

insikter eller som de fann speciellt intressanta, relevanta eller viktiga för Företagets verksamhet. De 

ombads även fundera över och notera varför textavsnittet var relevant, för vem i organisationen det 

var relevant samt hur viktig informationen var. Efter en dryg veckas tid för bearbetning av materialet 

genomfördes en workshop med samtliga nämnda chefer.  

Workshopen syftade dels till att låta cheferna diskutera sina insikter och dela med sig av sin syn på 

materialet och dels till att låta dem tillsammans komma fram till förslag på förändringar i 

verksamheten och organisationen baserat på behov de identifierat genom att studera materialet. 

Deltagarna på workshopen fick först dela med sig av de aspekter av materialet som de ansåg speciellt 

viktiga eller intressanta. Dessa sammanfattades och noterades och tillsammans utgjorde dessa de 

”viktigaste insikterna” som materialet bidragit till. Sedan enades alla deltagare tillsammans om en 

lista av åtgärdspunkter som skulle kunna leda till bättre service recovery-arbete i Företaget. Dessa 

åtgärdspunkter delades in i två kategorier: sådana som beräknades realistiskt kunna genomföras 

inom ett år, och de som krävde mer men som man ändå skulle vilja göra förutsatt att tid och resurser 

fanns. De idéer om organisations- och verksamhetsförändringar som workshopen resulterade i och 

deras egenskaper kan slutligen ses som en typ av mått på hur relevant datainsamlingen varit för 

organisationens service recovery-arbete.  
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Workshopen med cheferna resulterade i 26 noterade insikter och 16 förslag på åtgärder för att 

förbättra service recovery-arbetet i Företaget. Insikterna var en blandning av frågeställningar, 

konstateranden om nuläget och idéer om förbättringar. Insikterna finns listade i tabell 1. 

Numreringen av insikterna är slumpmässig och indikerar ingen speciell mening.  

Tabell 1 - Insikter från workshop med chefer 

Nr Insikt 

1 Det behövs stöd för att säkra att leveranser når kund 

2 Avbrottssituationer behöver tränas bättre 

3 Vad har interna leverantörer för ansvar? 

4 Behövs bättre rutiner för kompensation? 

5 Produktionsmedarbetarna behöver större stöd 

6 Vi behöver bli bättre på att känna av kundernas nöjdhet 

7 Tjänsterna behöver kvalitetskontrolleras bättre 

8 Vi behöver vara mer proaktiva 

9 Kompensation kan vara annat än pengar 

10 Bör vi i större utsträckning föreslå kompensation själva istället för att kund ber om det? 

11 Tystnad från kund kan inte förutsättas vara bra 

12 Behövs det nya rutiner för att hantera kunder vid service recovery? 

13 Vet medarbetarna vem som har vilket ansvar i en service recovery-situation? 

14 Vet medarbetarna vilka rutiner och regler som gäller? 

15 Vad har avbrottsplanerna för roll? 

16 Används egentligen vårt ärendehanteringssystem? 

17 Vi måste fråga kunderna vad de tycker 

18 Kommunikation mellan produktion och kund kan bli bättre 

19 Vet vi vad kunderna egentligen känner och tycker? 

20 Det finns en brist på kommunikation 

21 Kommer information om problem i tjänster fram till rätt personer? 

22 Varför åtgärdas inte problem som kund har haft länge? 

23 Är den generella ersättningsklausulen tillräckligt tillämpbar i alla fall? 

24 Vi har en leveransgaranti, men vem har egentligen koll på den? 

25 När räknas en incident som kritisk egentligen? 

26 Märkligt att chefen för en kund är missnöjd när andra därifrån har kommunicerat nöjdhet 

 

Förslagen på åtgärder genererades med insikterna ovan som utgångspunkt och efter konstaterandet 

att Företaget skulle kunna bli bättre på service recovery. Förutom att specificera vad varje 

åtgärdspunkt gick ut på så diskuterades också vilka i organisationen som måste involveras i åtgärden, 

hur svår den ansågs vara att genomföra, hur lång tid den skulle ta samt till vem åtgärden skulle bidra 

med värde. En grov kategorisering gjordes utifrån huruvida åtgärden ansågs vara realistiskt 
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genomförbar inom ett kalenderår. Åtgärdsförslagen kan ses i tabell 2. Numreringen av åtgärderna är 

slumpmässig och indikerar ingen speciell mening. 

Tabell 2 - Åtgärdsförslag från workshop med chefer 

Nr Åtgärd Realistiskt inom ett år? 

1 Utveckla/förbättra årlig kundundersökning Ja 

2 Nya rutiner för introduktion av nya medarbetare Ja 

3 Internutbildning om kunder och tjänster Ja 

4 Utbilda/öva avbrottssituationer Ja 

5 Diskutera/utbilda om rutiner för ersättning till kund Ja 

6 Ta fram nya riktlinjer/policies för ersättning till kund Tveksamt 

7 Förbättra ärendehanteringssystemet Ja 

8 Öka användningen av ärendehanteringssystemet Ja 

9 Nytt IT-system där kunder kan lämna feedback Ja 

10 Utbildning i kundbemötande Tveksamt 

11 Nya policies/rutiner för service recovery Ja 

12 Medvetandegöra vikten av service recovery Ja 

13 Utreda/diskutera frågan om vem som ansvarar för service 
recovery 

Ja 

14 Skapa tydlig agenda för möten med nyckelkunder Ja 

15 System för att kvalitetskontrollera tjänsteleveranser Nej 

16 Rutiner för att ta in feedback från kunder Tveksamt 

 

 

För att få en bild av vilka aspekter av service recovery-processen och organisationen som 

nyckelpersonernas insikter och åtgärdsförslag berörde har en kategorisering av dessa gjorts. I 

nedanstående tabeller har varje insikt och åtgärdsförslag kategoriserats utefter vilken/vilka 

aspekt(er) av recovery-processen och vilken/vilka del(ar) av recovery-organisationen som den/det 

anses relatera till. Vissa insikter och åtgärdsförslag har ansetts inte passa in på någon aspekt i 

processen eller organisationen och har därför lämnats blankt.  

Tabell 3 - Kategorisering av insikter utifrån aspekter i recovery-processen och recovery-organisationen 

Nr Insikt Processen Organisationen 

1 Det behövs stöd för att säkra att leveranser når kund Initiering, 
Åtgärdens 
snabbhet 

Systemintensitet 

2 Avbrottssituationer behöver tränas bättre Hela recovery 
och recovery-
uppföljning 

Personalintensitet 

3 Vad har interna leverantörer för ansvar? - - 

4 Behövs bättre rutiner för kompensation? Konkret åtgärd, 
Åtgärdens 
snabbhet 

Formalitet 
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5 Produktionsmedarbetarna behöver större stöd Hela recovery 
och recovery-
uppföljning, 
Employee 
recovery 

Personalintensitet 

6 Vi behöver bli bättre på att känna av kundernas 
nöjdhet 

Kundlojalitet, 
Upplevd 
tjänstekvalitet 

Inflytande, 
Personalintensitet 

7 Tjänsterna behöver kvalitetskontrolleras bättre Upplevd 
tjänstekvalitet 

Systemintensitet 

8 Vi behöver vara mer proaktiva Initiering Formalitet, 
Personalintensitet, 
Systemintensitet 

9 Kompensation kan vara annat än pengar Psykologisk 
åtgärd, konkret 
åtgärd 

Formalitet, 
Inflytande 

10 Bör vi i större utsträckning föreslå kompensation 
själva istället för att kund ber om det? 

Initiering Omfattning, 
Inflytande 

11 Tystnad från kund kan inte förutsättas vara bra Initiering Tillgänglighet 

12 Behövs det nya rutiner för att hantera kunder vid 
service recovery? 

Hela recovery 
och recovery-
uppföljning 

Formalitet 

13 Vet medarbetarna vem som har vilket ansvar i en 
service recovery-situation? 

Hela recovery 
och recovery-
uppföljning 

Formalitet, 
Decentralisation 

14 Vet medarbetarna vilka rutiner och regler som gäller? Hela recovery 
och recovery-
uppföljning 

Formalitet 

15 Vad har avbrottsplanerna för roll? - - 

16 Används egentligen vårt ärendehanteringssystem? Process 
recovery 

Systemintensitet 

17 Vi måste fråga kunderna vad de tycker Kundlojalitet, 
Upplevd 
tjänstekvalitet 

Inflytande 

18 Kommunikation mellan produktion och kund kan bli 
bättre 

- Tillgänglighet 

19 Vet vi vad kunderna egentligen känner och tycker? Kundlojalitet, 
Upplevd 
tjänstekvalitet 

Inflytande 

20 Det finns en brist på kommunikation - - 

21 Kommer information om problem i tjänster fram till 
rätt personer? 

Initiering Formalitet 

22 Varför åtgärdas inte problem som kund har haft 
länge? 

Initiering, 
Konkret åtgärd 

Tillgänglighet, 
Formalitet 

23 Är den generella ersättningsklausulen tillräckligt 
tillämpbar i alla fall? 

Tjänstegaranti, 
Konkret åtgärd 

Formalitet, 
Omfattning 

24 Vi har en leveransgaranti, men vem har egentligen 
koll på den? 

Tjänstegaranti - 

25 När räknas en incident som kritisk egentligen? - - 
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26 Märkligt att chefen för en kund är missnöjd när andra 
därifrån har kommunicerat nöjdhet 

- Tillgänglighet 

 

Tabell 4 - Kategorisering av åtgärdsförslag utifrån aspekter i recovery-processen och recovery-organisationen 

Nr Åtgärd Process Organisation 

1 Utveckla/förbättra årlig kundundersökning Process recovery Tillgänglighet 

2 Nya rutiner för introduktion av nya medarbetare Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Personalintensitet 

3 Internutbildning om kunder och tjänster Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Personalintensitet 

4 Utbilda/öva avbrottssituationer Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Personalintensitet 

5 Diskutera/utbilda om rutiner för ersättning till 
kund 

Konkret åtgärd, 
Psykologisk åtgärd, 
Åtgärdens 
snabbhet 

Formalitet, 
personalintensitet 

6 Ta fram nya riktlinjer/policies för ersättning till 
kund 

Konkret åtgärd, 
Psykologisk åtgärd, 
Åtgärdens 
snabbhet 

Formalitet 

7 Förbättra ärendehanteringssystemet - Systemintensitet 

8 Öka användningen av ärendehanteringssystemet - Systemintensitet 

9 Nytt IT-system där kunder kan lämna feedback Initiering Tillgänglighet, 
inflytande 

10 Utbildning i kundbemötande Psykologisk åtgärd Personalintensitet 

11 Nya policies/rutiner för service recovery Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Formalitet 

12 Medvetandegöra vikten av service recovery Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Personalintensitet 

13 Utreda/diskutera frågan om vem som ansvarar 
för service recovery 

Hela recovery och 
recovery-
uppföljning 

Formalitet 

14 Skapa tydlig agenda för möten med nyckelkunder - - 

15 System för att kvalitetskontrollera 
tjänsteleveranser 

Initiering Systemintensitet 

16 Rutiner för att ta in feedback från kunder Process recovery Formalitet, 
Inflytande, 
tillgänglighet 

 

Nedan visas en tabell över antalet insikter och åtgärdsförslag som framkommit för varje aspekt i 

service recovery-porcessen och recovery-organisationen. 
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Tabell 5 - Sammanfattning av antal insikter och åtgärdsförslag per recovery-aspekt 

Aspekt Antal insikter Antal åtgärdsförslag 

Recovery-processen 
Upplevd tjänstekvalitet 2 0 
Incidentens allvarlighet 0 0 
Kundlojalitet 3 0 
Tjänstegaranti 2 0 
Psykologisk åtgärd 1 3 
Konkret åtgärd 4 2 
Åtgärdens snabbhet 2 2 
Initiering 6 2 
Process recovery 1 2 
Employee recovery 0 0 
Recovery-organisationen 
Personalintensitet 4 6 
Systemintensitet 4 3 
Tillgänglighet 4 3 
Decentralisation 1 0 
Formalitet 9 5 
Omfattning 2 0 
Inflytande 5 2 

 

 

Genomgången av materialet från datainsamlingen resulterade alltså i 26 betydande insikter hos 

cheferna för verksamheten. Man kan såklart diskutera hur stor del av dessa som är att betrakta som 

helt nya insikter och hur stor del som snarare är bekräftelser på tidigare tankar eller nya vinklar på 

befintliga frågor, men att materialet bidragit till nya kunskaper går knappast att betvivla. Dessa 

insikter ledde i sin tur till 16 förslag på konkreta åtgärder som cheferna hade som ambition att 

genomdriva inom Företaget. Det är intressant att notera att 12 av dessa ansågs vara realistiskt 

genomförbara inom ett år. Detta innebär ett ganska stort förändrings- och utvecklingsarbete på 

relativt kort tid. Tre av åtgärderna klassades som tveksamt genomförbara inom ett år och en ansågs 

vara svår att genomföra. Även dessa åtgärder ansågs dock av cheferna viktiga att genomföra, trots 

svårigheterna. Potentiellt har dessa åtgärder, om de genomförs, en ganska stor inverkan på 

Företagets arbete med service recovery.  

Det är också intressant att notera att cheferna som tog del av materialet inte hade någon teoretisk 

kunskap om service recovery och inte någon insikt i de ramverk som låg till grund för 

datainsamlingen. Trots detta hade det insamlade materialet stor mening för dem och fungerade som 

beslutsunderlag till ett antal åtgärder. Det är dock inte långsökt att anta att en utbildad/erfaren 

tjänstedesigner hade sett en något annorlunda, kanske djupare, innebörd i det insamlade materialet. 

Rimligtvis är det fördelaktigt om organisationen kan låta en tjänstedesigner genomföra 

datainsamlingen och föreslå åtgärder utifrån denna. Denna studie visar dock att insatsen är värdefull 

för organisationen även utan en designer inblandad. Det angreppssätt som använts för 

datainsamlingen för denna studie får sägas vara ganska rättframt och enkelt, med intervjuer och 
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observationer av bestämda aktörer utifrån bestämda frågeställningar. Det är mycket väl en metodik 

som företag och organisationer utan speciell designkompetens skulle kunna använda sig av för att 

utvärdera och utveckla sin egen service recovery. I och med att det resulterande materialet har visats 

värdefullt för organisationsutveckling borde det generella arbetssättet således ha potential för att 

bidra med en stödjande metodologi som är användbar för många organisationers service recovery-

arbete.  

Kan man då vara säker på att de åtgärdsförslag som workshopen resulterat i verkligen kommer att 

leda till bättre service recovery i Företaget? Självklart kan man aldrig vara säker på det, men 

utveckling är i sig bättre än brist på insikt att utveckling behövs. Materialet har tolkats genom 

verksamhetsledarnas erfarenheter och åtgärder har bedömts vara nödvändiga. Det är måttstocken 

för materialets användbarhet.  

Man kan konstatera att Företagets nyckelpersoner fokuserat mycket på aspekter som rör konkreta 

åtgärder och initiering under workshopen. De åtgärdsförslag som lades fram fokuserade främst på 

personalintensitet och formalisering. Kanske beror det på att just utbildning och nya policies/regler är 

vanliga åtgärder i incidenthantering i många organisationer. Intressant att notera är också att 

åtgärdsförslag för omfattning och decentralisering saknas. Detta är antagligen aspekter av 

kundhantering som kan kännas mindre uppenbara i traditionell kundservice. Här kan man anta att 

åtgärdsförslag från någon med kunskap om service recovery-teorier skulle kunna ha sett något 

annorlunda ut.  

Vilka aspekter av service recovery-arbetet som datainsamlingen eventuellt inte lyckats belysa är svårt 

att svara på baserat på denna studie. Då datainsamlingen utgått från befintlig vetenskaplig kunskap 

om recovery-processen så är antagandet att relevanta aspekter av recovery-arbetet har belysts.  

 

Som noterats tidigare har den mesta forskning inom service recovery-området utförts inom 

traditionella tjänstesektorer och inte i så stor utsträckning inom området för IT-tjänster. Då denna 

studie berört just IT-tjänster kan man konstatera att de teoretiska ramverken är meningsfulla även 

för denna bransch. Under datainsamlingen upptäcktes dock att frågeställningarna som insamlingen 

baserades på i vissa aspekter var något dåligt anpassade till domänen och svåra att besvara. Det som 

är lite speciellt för IT-tjänster är att lösningen på problemet i en tjänsteleverans ofta är väldigt 

väldefinierad. Fallerade tjänsteleveranser inom IT-domänen beror oftast på ett fel i ett tekniskt 

system. Huvudfokus ligger då på att fixa buggen i systemet. Det finns alltså en tydlig lösning på felet i 

tjänsten, till skillnad från många andra tjänstesituationer där lösningen på problemet inte är lika 

väldefinierad. En del av recovery-processen i litteraturen består i att avgöra på vilket sätt ett problem 

på bästa sätt avhjälps. Sättet att lösa kundens problem när en IT-tjänst slutar att fungera är oftast 

ganska självklart ur både kundens och leverantörens perspektiv: fixa systemet! I många situationer 

då en IT-tjänst inte fungerar som den ska så är kunden nöjd så länge som problemet rättas till inom 

rimlig tid. Folk verkar räkna med att det finns buggar i IT-tjänster och ser ofta rättandet av sådana 

som mer av en rutinåtgärd än en incidenthantering. Denna studie har dock inte hittat något som 

tyder på att de grundläggande antagandena om service recovery-processen inte är lika relevanta för 

IT-domänen som andra tjänstedomäner.  
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Denna studie har syftat till att utreda användbarheten av befintliga teoretiska ramverk för service 

recovery i praktisk organisations- och verksamhetsutveckling i tjänsteföretag. En metod för 

datainsamling baserat på teorier om service recovery har föreslagits och genomförts i en 

tjänstelevererande organisation.  Datainsamlingen syftade till att samla in information om 

organisationens arbete med service recovery och informationen användes sedan till att värdera och 

utveckla organisationens recovery-strategier. Det insamlade materialet bearbetades av 

nyckelpersoner i organisationen och resulterade i ett antal insikter om organisationens recovery-

verksamhet och förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra recovery-arbetet.  

Studien visar på att de teoretiska ramverk som finns inom akademin har relevans för praktiker inom 

området, som utgångspunkt för värdering av befintliga recovery-ansatser. Datainsamlingen som 

genomfördes resulterade i ett inte obetydligt antal insikter och åtgärdsförslag för verksamhets- och 

organisationsutveckling. Det faktum att det insamlade materialet visades vara användbart för de 

personer som leder utvecklingsarbetet i organisationen visar att den teoretiska grunden är relevant. 

I korthet kan studiens slutsatser sammanfattas som följer: 

 En metodologi baserad på teorier inom service recovery-området kan användas 

framgångsrikt för att styra informationsinsamling om en organisations recovery-arbete. 

 Information insamlad med utgångspunkt i teoretiska ramverk för service recovery är relevant 

för en organisations utvärdering och utveckling av service recovery-arbetet. 

 De teorier som finns inom service recovery-området är relevanta och applicerbara inom 

domänen för IT-tjänster. 

 

Det finns fortfarande många öppna frågor rörande service recovery i tjänstedesignarbete. Denna 

studie visar på att de teorier som finns på området kan vara till hjälp för att värdera och utveckla 

service recovery-arbetet i en organisation, men mer precisa metoder och tekniker saknas 

fortfarande. Ett nästa steg skulle eventuellt kunna vara att utveckla en mer formell och preskriptiv 

metod för att utvärdera och utveckla en organisations service recovery-verksamhet. Man bör kunna 

titta på kvantitativa metoder som ett komplement till den kvalitativa ansats som gjorts i denna 

studie. Man bör dock vara medveten om att förutsättningarna för service recovery skiljer sig åt 

mycket mellan olika branscher och företag.  

Det skulle vara intressant att vidare titta på skillnaden mellan hur erfarna tjänstedesigners och 

lekmän tolkar insamlat material om en service recovery-organisation. Det skulle också vara intressant 

att undersöka hur insikter i de teoretiska grunderna för service recovery påverkar lekmäns tolkning 

av materialet.  

Det finns också fortfarande många oklarheter rörande vilka effekter olika recovery-handlingar har på 

utgången av en service recovery-process. En grund till en sammanhållen teori om service recovery 
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har skapats, men mer forskning behövs för att tydligare befästa hur olika aspekter av recovery-

processen påverkar varandra. Det saknas också i stor utsträckning en akademisk diskussion om hur 

kontexten som recovery-processen bedrivs inom (ex. verksamhetsbransch, typ av tjänst, typ av kund 

o.s.v.) påverkar förutsättningar och utgång.  
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Påståenden från Smith et al. (2009) om recovery-organisationens dimensioner, med 

svensk översättning 

Formality [Formalitet] 

The process of service recovery is formally documented 

Service recovery-processen är formellt dokumenterad 

Written guidelines exist to control the recovery process in our organization 

Skrivna riktlinjer finns för att styra recovery-processen i vår organisation 

Policies and procedures govern the recovery process in our organization 

Policies och procedurer styr recovery-processen i vår organisation 

Decentralization [Decentralisation] 

Our employees are expected to fix any problems they encounter when delivering the service 

Vår personal förväntas fixa alla problem som de upptäcker när de levererar en tjänst 

It is the responsibility of employees to correct any mistakes made in the delivery process 

Det är de anställdas ansvar att rätta till alla misstag som görs i leveransprocessen 

Employees are empowered to rectify service failures 

Personalen har bra förutsättningar för att rätta till fel i tjänsteleveransen 

Employees are permitted to use their own judgment in solving problems 

Personalen har rätt att använda sitt eget omdöme när de löser problem 

Comprehensiveness [Omfattning] 

Our organization attempts to be exhaustive in gathering information relevant to our options for 

fixing a service failure 

Vår organisation försöker vara uttömmande i insamlandet av information som är relevant för våra 

alternativ till att lösa ett problem i tjänsteleveransen 

We try to consider all possibilities when deciding on our recovery actions after a failure has occurred 

Vi försöker beakta alla möjligheter när vi bestämmer vad vi ska göra efter att ett problem uppstått 

All possible contingencies are examined during the recovery process 
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Alla möjliga eventualiteter undersöks under recovery-processen 

Accessibility [Tillgänglighet] 

Our customers have a variety of ways by which they can report failures (e.g., internet, telephone, fax, 

in person) 

Våra kunder har många olika sätt att rapportera fel på 

We provide the means whereby customers can voice their complaints 

Vi erbjuder sätt för kunder att uttrycka sina klagomål 

It is easy for our customers to notify us about problems they encounter 

Det är lätt för våra kunder att meddela oss om problem de stöter på 

Customer with service problems have many ways to inform us of the failure 

[Uteslöts] 

Influence [Inflytande] 

Our recovery process is often altered based on the input of the customer 

Vår recovery-process ändras ofta baserat på input från kunder 

Our organization allows customer input to determine how a mistake is corrected 

Vår organisation tillåter input från kunder att avgöra hur ett fel rättas till 

Our customers have a great deal of influence over how a failure is rectified 

Våra kunder har mycket stort inflytande över hur ett fel rättas till 

Our organization allows customer input into how a failure is fixed 

[Uteslöts] 

Human Intensity [Personalintensitet] 

Employees are trained on how to deal with complaining customers 

Vår personal får träning i att hantera kunder med klagomål 

We continually train our employees on how to correct mistakes that occur in the delivery process 

Vi tränar kontinuerligt vår personal i hur man rättar till fel som uppstår i tjänsteleveranser 

Managers regularly communicate information about the benefits of service recovery to employees 

Chefer kommunicerar regelbundet till personalen fördelarna med service recovery 
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Employees are recognized for outstanding recovery efforts 

Personalen uppmärksammas för framstående service recovery-ansträngningar 

System Intensity [Systemintensitet] 

A database is maintained for tracking and monitoring failures and recovery performance 

Det finns en databas för att följa och utvärdera fel och recovery-prestanda 

Recovery performance is formally tracked 

Recovery-prestanda mäts formellt 

Failure data are gathered and monitored regularly 

Data om fel samlas in och övervakas regelbundet 

Costs associated with service recovery are tracked and analyzed 

Kostnader associerade med service recovery övervakas och analyseras 
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Intervjupunkter för semistrukturerad intervju med kund och tjänsteleverantör. 

Kund 

1. Beskriv vad som har hänt. 

2. Hur allvarligt upplever du att det problem som uppstått varit? 

3. Hur upplever du att tjänsteleverantörens tjänster har fungerat tidigare?  

4. Är du nöjd med tjänsteleverantören som tjänsteleverantör generellt sett? 

5. Har ni någon avtalad garanti för leveransen av den aktuella tjänsten? 

6. Vad har tjänsteleverantören gjort för att avhjälpa felet? 

7. Upplever du att tjänsteleverantören bett er om ursäkt för de problem som drabbat er? 

8. Upplever du att tjänsteleverantören tog ert problem på allvar och visade sympati? 

9. Har ni fått någon typ av ersättning från tjänsteleverantören för att problemet uppstått? 

10. Hur snabbt upplever du att tjänsteleverantören åtgärdade problemet? 

11. Vem initierade åtgärder för att lösa problemet (tjänsteleverantören eller kunden)? 

12. Har ni fått någon återkoppling från tjänsteleverantören efter att problemet avhjälpts? I så fall 

på vilket sätt? 

13. Upplever du att tjänsteleverantören kompenserat er på ett rättvist sätt för att åtgärda de 

problem som uppstått i tjänsteleveransen? 

14. Upplever du att sättet som tjänsteleverantören löste problemet på var bra? 

15. Upplever du att ni bemötts på ett tillfredställande sätt av tjänsteleverantören under 

processen att avhjälpa problemet? 

16. Vill du tillägga någonting? 

 

Leverantör 

1. Beskriv vad som har hänt. 

2. Hur allvarligt upplever du att det problem som uppstått varit? 

3. Hur tror du att kunden upplever att era tjänster har fungerat tidigare?  

4. Hur nöjd tror du att kunden är med er som tjänsteleverantör generellt sett? 

5. Har ni någon avtalad garanti för leveransen av den aktuella tjänsten? 

6. Vad har ni gjort för att avhjälpa felet? 

7. Anser du att ni på ett tillfredställande sätt bett om ursäkt för problemet som uppstått? 

8. Anser du att ni tagit kundens problem på allvar och visat empati inför kundens bekymmer? 

9. Har ni erbjudit någon typ av ersättning för att problemet uppstått? 

10. Hur snabbt upplever du att ni åtgärdade problemet? 

11. Vem initierade åtgärder för att lösa problemet (tjänsteleverantören eller kunden)? 

12. Har ni gett någon återkoppling till kunden efter att problemet avhjälpts? I så fall på vilket 

sätt? 
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13. Anser du att ni kompenserat kunden på ett rättvist sätt för att åtgärda de problem som 

uppstått i tjänsteleveransen? 

14. Anser du att sättet som ni löste problemet på var bra? 

15. Anser du att ni bemött kunden på ett tillfredställande sätt under processen att avhjälpa 

problemet? 

16. Har ni vidtagit några åtgärder för att undvika att detta händer igen? 

17. Har personalen som hanterat ärendet fått någon feedback kring hur ärendet sköttes? 

18. Vill du tillägga någonting? 

 


