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Sammanfattning 

Service recovery innebär företags försök att uppväga kunders negativa reaktioner på ett 
misslyckande vid leverans av en tjänst. Det här är ett relativt välutforskat ämne, men 
fokus är nästan uteslutande på kunden och hur den ska hanteras. Kundperspektivet är 
dock bara en av tre delar som ingår i service recovery. Förutom att göra kunderna nöjda, 
behöver företag arbeta aktivt med att förbättra processerna samt ge medarbetarna rätt 
förutsättningar för att hantera misslyckanden och därefter återhämta sig. Det 
sistnämnda, kallat employee recovery, upplever vi ha blivit bortprioriterat och 
nonchalerat i en majoritet av tidigare forskning inom service recovery. Den här 
uppsatsen har därför för avsikt att belysa employee recovery, för att få nöjda och lojala 
medarbetare. 

Studien är utförd på två turismföretag i norra Lappland, Icehotel och Björkliden. Vi har 
använt en kvalitativ forskningsstrategi, där vi genom semistrukturerade intervjuer 
åskådliggjort hur receptionisterna och deras chefer arbetar med service recovery. 16 
intervjuer genomfördes och syftet var att därigenom finna hinder och drivkrafter för 
employee recovery, dvs. hur medarbetarna stöttas till återhämtning efter att ha hanterat 
missnöjda kunder. 

De slutsatser vi dragit, utifrån det empiriska materialet, kan sammanfattas med att hur 
medarbetare upplever employee recovery framförallt beror på kontexten. Vi vill därför 
framhäva att generaliserbarheten för slutsatserna är högst begränsad. Receptionisternas 
bemyndigande, dvs. hur de tillåts ta egna initiativ, förefaller var en stark drivkraft för 
employee recovery. Icehotel arbetade aktivt med att bemyndiga sin personal, medan 
Björkliden var betydligt mer restriktiva i detta avseende. Enligt vår studie gynnas 
employee recovery av att receptionerna på båda företagen leds av en karismatisk och 
deltagande receptionschef. Dock skiljer sig stöttningen åt mellan företagen, i och med 
skillnader i den ovan nämnda inställningen till bemyndigande. Stolthet och lojalitet 
gentemot företagen verkar även det skilja de båda receptionsstaberna åt. På Icehotel ser 
vi en drivkraft för employee recovery i receptionisternas stolthet över företaget, 
samtidigt som vi frågar oss om deras utryckta lojalitet främst kan kopplas till 
receptionschefen som person, snarare än till företaget i sig. I Björkliden framstår 
receptionisterna förvisso uppleva en viss typ av stolthet, men den tycks framförallt vara 
relaterad till den naturupplevelse som destinationen kan erbjuda. Däremot brister 
lojaliteten i andra avseenden, som exempelvis att förbättringar upplevs utföras efter 
felaktiga prioriteringar. Ytterligare en slutsats är att den främsta motivationsfaktorn för 
att utföra service recovery är inre belöning. Det här tycker vi sammanfattas bra med 
studiens titel, som en av receptionisterna utryckte, ”man måste vara egoistisk för att 
kunna hjälpa andra”.  
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1. Introduktion till vår studie 
Kapitlet inleds med ett fiktivt exempel som belyser hur medarbetaren kan uppfatta och 
agera i en situation med en missnöjd kund. Därefter presenteras en problembakgrund 
till vår studie, där vi ger en överskådlig bild av konceptet service recovery och varför 
organisationer gynnas av att ha det här synsättet vid hantering av missnöjda kunder. 
Därefter fortsätter problemdiskussionen att fokusera på employee recovery och 
argumentera för intresset av vår frågeställning och vårt syfte. Avslutningsvis i detta 
kapitel kommer vi att presentera dispositionen för övriga delar av vår uppsats.  

Mannen stormar in i riktning mot receptionen. Åh nej, det är ju samma par som vi missade att 
hämta upp från tåget i morse, tänker receptionisten och ställer in sig på att få en rejäl 
utskällning. Mycket riktigt, med ilsken röst förkunnar mannen att det här var droppen! ”Inte nog 
med att ni glömmer att hämta upp min fru och mig, nu ställer ni in vår hundspannstur?” 
Därefter följer en redogörelse över hur parets resa från hemlandet England har varit en total 
katastrof, från början till slut. Obekväma säten på flyget, dåligt väder under de inledande 
dagarna i huvudstaden och väl uppe i Lappland har de precis blivit informerade om att den 
efterlängtade hundspannsturen inte blir av med anledning av ”för få deltagare”.  

Hur ska vi kunna vända det här till något positivt? tänker receptionisten medan hon låter den 
arga mannen ösa ut sitt missnöje.  Efter ett tag verkar det som att mannens syre tar slut och han 
blir tyst ett tag, antagligen för att hämta andan. Då passar receptionisten på, ”jag förstår att er 
resa inte riktigt börjat som ni hade hoppats och jag beklagar verkligen att hundspannsturen inte 
blir av idag”. Mannen, som nu har lugnat ner sig något, ursäktar sig lite i förbifarten och 
framhäver att det inte var meningen att låta receptionisten få höra hela hans historia. 
Receptionisten ler och säger att om de väntar lite så ska hon ta fram deras bokning och se ifall 
det finns något de kan göra. Efter lite knappande på datorn säger hon, ”jag ser att det finns en 
möjlighet att boka in den inställda turen imorgon förmiddag och att då flytta er inbokade 
skotersafari till nu på eftermiddagen, vad tror ni om det”? 

Efter att de praktiska detaljerna är utredda, har mannens sura mungipor vänts och han kostar till 
och med på sig ett leende när paret lämnar receptionsdisken. Receptionisten kommer på sig 
själv med att känna sig varm inombords och hon gör ett skutt och utbrister spontant, ”jag 
klarade det!” Generat tittar hon sig omkring för att se om någon av hennes kollegor har noterat 
det inträffade, men ingen är i närheten.  

Senare samma kväll, när det missnöjda paret precis har avslutat sin middag efter ett lyckat 
skotersafari, kommer kyparen fram till dem med varsin efterrätt. ”Men det här har inte vi 
beställt..?” säger mannen. ”Vi vet, det är från oss på hotellet för att be om ursäkt för att det blev 
struligt med er bokning och för att visa att vi tycker att det är trevligt att ha er här”.  

Ytterligare två dagar senare lämnar paret hotellet och förkunnar då i gästenkäten att de har haft 
en underbar tid och kommer att rekommendera företaget för alla sina vänner och bekanta. 
Dessutom tillägger de att den där receptionisten som arbetade förmiddag på deras ankomst 
uppträdde professionellt och att hon förtjänar en extra guldstjärna. Receptionschefen kopierar 
enkäten och sätter upp den på anslagstavlan. När receptionisten får se enkäten sträcker hon lite 
extra på ryggen och upplever en inre tillfredsställelse över att det var just hon som fick kunden 
att bli nöjd. Man måste vara egoistisk för att kunna hjälpa andra. 
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1.1 Problemdiskussion om Service recovery 
Det sägs att en missnöjd kund berättar om sina erfarenheter för tolv andra medan en 
nöjd kund berättar för betydligt färre (Partlow, 1993). Word-of-mouth, dvs. muntliga 
rekommendationer från en befintlig till en potentiell kund, har sedan länge ansetts vara 
ett betydelsefullt marknadsföringsverktyg (Grönroos, 2008, s. 187, 194). Detta eftersom 
en potentiell kund ofta uppfattar den här typen av marknadsföring tillförlitlig och 
objektiv. På samma sätt kan word-of-mouth uppenbarligen fungera än kraftfullare i 
situationer av ett misslyckande och Grönroos (2008, s. 133) framhäver därför vikten av 
att ha strategier för hanteringen av missnöjda kunder.  

Misstag och missnöje uppstår, dels på grund av mänskliga faktorer, dels på andra 
faktorer som faktiskt inte går att förutspå och undvika, exempelvis vädret. Därför är det 
viktigt att företag utvecklar strategier för hur man bör hantera detta, dvs. strategier för 
service recoveryförfarandet. Bowen och Johnston (1999, s. 118) definierar service 
recovery som företagets försök att uppväga kunders negativa reaktioner av ett 
misslyckande vid leverans av tjänsten. Kort sagt innebär service recovery ”att göra 
saker väldigt rätt andra gången”(De Ruyter & Wetzels, 2000, s.91). Vidare bidrar 
tjänsters karaktäristika, att de produceras och konsumeras samtidigt, samt att kunden är 
medproducent i produktionsprocessen av en tjänst, till svårigheter vad gäller att 
upprätthålla en standardkvalitet över tjänsten (Grönroos, 2008, s. 63). Inom hotellkedjan 
Ritz-Carlton myntades begreppet ”1-10-100-regeln för service recovery”. 
Kvalitetschefen Patrick Mene hävdade att ”det som kostar företaget en euro att åtgärda 
idag, kommer att kosta företaget 10 imorgon och 100 längre fram”(Partlow, 1993, s. 
21). En tänkvärd ekvation som visar på vikten av strategier inom service recovery. 

Service recovery handlar både om att förutspå potentiella misstag och åtgärda upplevda 
brister vid leverans av tjänsten (de Jong & de Ruyter, 2004). Det är alltså viktigt att 
företaget inte bara fokuserar på adaptiva handlingar som en reaktion på kunders 
klagomål, där fokus ligger på att rätta till misstag som redan begåtts. Smith, Bolton och 
Wagner (1999, s. 359) menar att service recovery även bör inkludera de situationer där 
medarbetarna uppmärksammat ett misslyckande innan kunden gör det och vilka 
strategier som då finns för att reparera dessa brister. Proaktiva handlingar är även 
viktiga för att undvika de misslyckanden där kunden inte kan eller önskar klaga (Lewis 
& McCann, 2004, s.7). För att sätta den här problematiken i perspektiv så visar studier 
att 70 till 95 % av alla missnöjda kunder faktiskt inte bryr sig om att klaga (Smith, et al., 
1999, s. 359). Här går man alltså miste om att identifiera förbättringsmöjligheter och 
säkerligen resulterar de missnöjda kunderna heller inte i positiv marknadsföring, två 
konsekvenser som Spreng, Harrel och Mackoy (1995, s. 21) kopplar till ett bra service 
recoveryförfarande. Författarna drar även slutsatsen att service recovery bidrar till färre 
kundavhopp och ökad kundlojaliteten.  

Spreng et. al (1995, s. 19)diskuterar det faktum att en negativ upplevelse av service 
recovery innebär att företaget har misslyckats två gånger med att tillfredställa kunden 
och att det därmed är avgörande för kundnöjdheten. Implikationen blir att även om 
kunden många gånger har överseende med att företaget begår ett misstag, så är det för 
mycket med ett ytterligare, dvs. ett misslyckat service recovery. 

Det kan vara viktigt att belysa att service recovery handlar om att se missnöjda kunder 
som en investering och en möjlighet att bli bättre och att lära sig. Detta kan skiljas från 
traditionell klagomålshantering, vilket främst associeras med en administrativ rutin som 
kostar pengar. (Grönroos, 2008, s. 129) Vidare visar studier om service recovery att ett 
framgångsrikt förfarande kan resultera i att kunden faktiskt blir mer nöjd över tjänsten 
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och företaget än om misstaget inte hade begåtts överhuvudtaget (Bowen & Johnston, 
1999; Lorenzoni & Lewis, 2004; Michel, Bowen, & Johnston, 2009). 

Vi har nu diskuterat betydelsen för strategier gällande service recovery i sin helhet och 
det finns ett stort utbud av forskning inom ämnet (se exempelvis: Boshoff & Leong, 
1998; Bowen & Johnston, 1999; R. Johnston & Michel, 2008; Michel, Bowen och 
Johnston, 2009; Spreng, et al., 1995; Thwaites & Williams, 2006). Dessa studier visar 
att företag blir allt mer medvetna om metoder och tillämpning av extern service 
recovery, dvs. hur man kompenserar kunden. Dock menar Bowen och Johnston (1999) 
att det fortfarande saknas kunskap om den interna, medarbetarfokuserade service 
recovery.  

Service recoverybegreppet kan nämligen brytas ner i tre skilda delar, vilka Johnston och 
Michel (2008, s .87) drar slutsatsen måste integreras för att service recovery 
skauppnås.Dessa är; customer-, process- och employee recovery. Den första delen 
fokuserar på kunden och hur den kompenseras till följd av ett misstag. Den andra delen 
handlar om hur själva processerna förbättras så att misstagen inte upprepas (R. Johnston 
& Michel, 2008, s. 83). Den tredje och sista delen fokuserar på medarbetarna och hur 
organisationen stöttar medarbetarna i deras roll i att hantera klagande kunder. Dessa tre 
delar har alla betydelse för hur framtida tjänster kommer att se ut och hur väl förberedda 
medarbetarna är vid bemötande av missnöjda kunder. Bowen och Johnston (1999) 
menar att en majoritet av studier inom ämnet service recovery har ett kundperspektiv. 
Det här riskerar att likställa service recovery med enbart customer recovery och därmed 
tycks det finnas en nonchalans vad gäller betydelsen av de två övriga delarnas påverkan 
av service recoveryförfarandet. 

Redan i mitten av 90-talet drar Heskett och Schlesinger (1994) slutsatsen att ledningen 
måste fokusera på att möjliggöra för medarbetarna att leverera bra service till kunden 
för att företaget ska nå lönsamhet. Vid eventuella brister i tjänsten är det därför viktigt 
att ledningen har utformat strategier för hur medarbetarna stöttas i service 
recoveryförförandet (Bowen & Johnston, 1999, s. 119). Employee recovery innebär ”att 
hjälpa medarbetarna att återhämta sig från möjliga negativa känslor som är 
associerade med hanteringen av klagande kunder och gör dem mer trygga i deras 
förmåga att göra kunderna nöjda i framtiden”(Bowen & Johnston, 1999, s. 119).  

Medarbetarnas arbetstillfredsställelse och lojalitet kan kopplas till hur produktiva de är 
och därmed är det viktigt att de stöttas med både utbildning och rätt verktyg (Heskett & 
Schlesinger, 1994, s. 165). I situationer där det har begåtts ett misstag i leveransen av 
tjänsten syftar employee recovery att åstadkomma intern återhämtning och att begränsa 
”spillningseffekten” av negativa känslor från medarbetare till kund (Michel, et al., 2009, 
s. 4). Det här menar författarna annars kan leda till att nästa kund riskerar att bli 
behandlad orättvist av den utsatta medarbetaren, som inte getts förutsättningarna att 
återhämta sig helt från det tidigare misslyckandet. Fokus bör ligga på hur företagen får 
medarbetarna att känna stöd och förtroende att utföra de processer som ingår i service 
recovery (Michel, et al., 2009, s. 8). 

Employee recovery är viktigt av fler anledningar. I enstudie av Bell och 
Luddington(2006, s. 229)dras slutsatsen att handhavandet av klagande kunder faktiskt 
har en direkt negativ effekt på medarbetarnasengagemang i att ge kunderna bra service. 
Dessutom drar Bowen och Johnston slutsatsen att medarbetare i många företag upplever 
att de saknar bemyndigande (dvs. handlingsfrihet), resurser och utbildning i service 
recoveryförfarandet (Bowen & Johnston, 1999, s. 119). Detta är ett tydligt tecken på 
avsaknaden av strategier gällande employee recovery. Konsekvensen kan bli att 
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medarbetarna känner sig klämda mellan att försöka gå kunden till mötes samtidigt som 
de måste hålla sig inom företagets policy (R. Johnston & Michel, 2008, s. 87).  

Ledningen måste bygga upp en vilja och förståelse för service recoveryförfarandet 
bland medarbetarna, där den gemensamma målsättningen är att förbättra framtida 
tjänsteerbjudanden (Michel, et al., 2009, s. 4). I en modell av Ashill, Carruthers och 
Krisjanous (2006) synliggörs sex interna komponenter som företagen bör arbeta med för 
att medarbetarna ska uppleva arbetstillfredsställelse och lojalitet mot företaget. Det här 
bidrar i sin tur till den vilja och förståelse som alltså är önskvärd för att förbättra 
framtida tjänsteerbjudanden. De sex komponenter i Ashill et al’s (2006) modell är: 
utbildning, bemyndigande, belöning av medarbetarna, stödjande ledning, tjänande 
ledarskap och tjänsteteknologi. Hur företag arbetar med de sex komponenterna påstås i 
förlängningen leda till ett bra service recoveryförfarande, där medarbetarna känner stöd 
och förtroende att utföra de processer som bör ingå. Den här modellen anser vi därför 
lämpa sig bra för att åskådliggöra employee recovery, ett begrepp som enligt Michel et 
al. (2009, s. 8) alltså behandlar just hur medarbetarna känner stöttning att utföra de 
processer som ingår i service recovery.  

Vi vill poängtera att employee recovery är en av tre delar i service recoveryförfarandet. 
Det handlar inte om två skilda teorier utan vår studie ämnar öka kunskaperna om just 
medarbetarnas roll i förfarandet. Vi anser att det är problematiskt att många studier 
tycks likställa service recovery med customer recovery och vi vill därför fokusera på 
medarbetarnas upplevelser av förfarandet med hjälp av vår studie. Företag som enbart 
arbetar med service recoveryförfarandet i form av att kompensera den missnöjda 
kunden, menar vi riskerar att glömma bort hur medarbetare påverkas av att behöva 
hantera dessa kunder. Det här kan bli ett ödestiget misstag, vilket Bell och Luddington 
(2006) även drar som slutsats. Medarbetarnas engagemang i att ge kunderna bra service 
tycks nämligen påverkas negativt av tidigare hantering av missnöjda kunder, menar 
författarna (Bell & Luddington, 2006). Vi anser oss alltså se tendenser i att 
medarbetarens roll och känslor tycks ha hamnat skymundan i service 
recoveryförfarandet. Detta tar sig uttryck både i den teoretiska fokuseringen och i den 
praktiska verkligheten. 

För att åskådliggöra employee recovery, och därmed medarbetarnas centrala roll i 
service recovery, har vi valt att utföra vår studie i en bransch som förknippas med 
service och intensiva kundkontakter, nämligen turismbranschen. Medarbetare inom 
turismföretag har en viktig roll i leveransen av tjänsten, till följd av all den kundkontakt 
som arbetet innebär. Vårt val av bransch stärks av den slutsats som Lewis och McCann 
(2004, s.6) drar i sin studie, att förväntningar på bra service inom turismbranschen ökar 
i samma takt som konkurrensen intensifieras. Det här anser vi visar på vikten av att 
företag inom turismbranschen bör arbeta aktivt med alla led i tjänsteleveransen. En 
viktig del blir då att ge medarbetarna rätt förutsättningar att utföra service recovery. 
Vidare har vi valt att utföra studien på två turismföretag som, vid första anblicken, har 
relativt lika organisatoriska förutsättningar. Dessa är Icehotel och Björkliden. Likheter 
finner vi i den geografiska avgränsningen, båda lokaliserade i Kiruna kommun samt det 
säsongsbetonade tjänsteerbjudandet, i och med att båda resmålen har betydligt fler 
gäster under vintersäsongen. Båda kan dessutom antas vara utsatta för en tuff 
konkurrens i sina respektive marknader och vi menar därför att det är intressant att 
undersöka hur medarbetarna arbetar med service recovery, som ett led i att ge bra 
service och få nöjdare kunder.  
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1.2 Frågeställning och syfte 
Frågeställning: Hur arbetar Icehotel och Björkliden med service recovery?  
Teoretiskt syfte: Utifrån en analys av medarbetarnas och chefernas uppfattning om 
service recovery ämnar vi identifiera drivkrafter och hinder för employee recovery. 
Praktiskt syfte: Syftet är att ge rekommendationer där företagen utvecklas i sina service 
recoveryförfaranden och lär av varandras tillvägagångssätt. 

1.3 Disposition 
Kapitel 2 – Studiens utgångspunkter 
Vi ämnar här redogöra för vårt val av ämne och våra erfarenheter som kan anses som 
relevanta för vår förförståelse. Vi övergår därefter till att presentera hur vi ser på 
vetenskap samt hur vi vill förhålla oss till den i vår studie. Vi kommer även att visa hur 
vi gått tillväga för att samla in vår teoretiska referensram samt presentera kritik till 
våra sekundärkällor. 
Kapitel 3 –Den teoriska referensramen för employee recovery 
Det här kapitlet belyser tidigare forsknings innehåll gällande teorier som är relevanta 
för vår studie. Kapitlet inleds med att överskådligt förklara begreppet service recovery. 
Därefter smalnar service recoveryteorin av till att fokusera på employee recovery, vilket 
är den del av service recoveryförfarandet som är fokus för vår studie. Vi avslutar 
teorikapitlet med en modell över vilka variabler som påverkar service recovery, sett ur 
ett medarbetarperspektiv. Vi har valt att namnge modellen ”modell över employee 
recoveryförfarandet”. 
Kapitel 4 – Vår metod 
Den praktiska metod vi har använt oss av presenteras i detta kapitel. Först 
argumenteras för vårt val av kvalitativ forskningsstrategi samt genomförandet av 
semistrukturerade intervjuer. Därefter beskrivs hur vi gått tillväga vid val av företag, 
urval av respondenter samt utformningen av intervjuguiden. Vi presenterar även 
genomförandet av intervjuerna samt hur vi därefter har bearbetat, analyserat och 
diskuterat vår insamlade data. Vi avslutar kapitlet med att beskriva hur vi förhållit oss 
till de kvalitativa sanningskriterierna som en studie bör uppfylla. 
Kapitel 5 – Företagens hantering av missnöjda kunder 
I det här kapitlet presenterar vi det empiriska materialet. Vi har valt att dela upp detta i 
två delar, en för respektive företag. Vi inleder vardera del med en företagsbeskrivning 
för att på så vis klargöra vilka specifika förutsättningar företagen har. Under 
bearbetningen av datan ansåg vi att den presenterades enklast utifrån tre huvudteman. 
Presentationen av empirin är uppdelad efter de organisationsspecifika förutsättningar 
som hade betydelse, hur ledarskapet såg ut, samt vad som karaktäriserar och motiverar 
medarbetarna till att utföra service recovery. 
Kapitel 6 – Analys av service recoveryförfarandet på Icehotel och Björkliden 
Vid analysen av vår empiri vi gör vi en mellanfallsanalys av Icehotel och Björkliden. 
Analysen presenteras utifrån de komponenter som ingår i den modell över employee 
recoveryförfarandet som finns beskriven i kapitlet 3.3. Vi varvar empiri från Icehotel 
och Björkliden, för att på så vis jämföra förfarandet samt belysa olika aspekter av 
modellens variabler. 
Kapitel 7 – Diskussion och slutsatser om employee recovery 
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I det här kapitlet övergår vi från att bara tolka till att även tycka. Diskussionen utgår 
från de tre teman som vi använde oss av när vi bearbetade materialet i empirikapitlet. 
Detta för att vi nu diskuterar studiens syfte, att identifiera drivkrafter och hinder för 
employee recovery. Vi anser att det är av betydelse att diskutera organisationsspecifika 
förutsättningar, vilket ledarskap som bedrivs och hur detta uppfattas och slutligen vilka 
konsekvenser medarbetarnas karaktäristika och motivationsfaktorer får. 
Kapitel 8 – Rekommendationer utifrån slutsatser 
Våra rekommendationer till företagen presenteras här. Rekommendationerna belyser 
olika aspekter som vi anser skapa förutsättningar för employee recovery. 
Rekommendationerna bygger på vår analys och diskussion, därför kan det vara bra att 
gå tillbaka till dessa kapitel ifall läsaren önskar mer utförliga resonemang kring det vi 
rekommenderar. Vi tar oss även frihet att ge rekommendationer som inte är direkt 
kopplade till studiens frågeställning och syfte. Det här är rekommendationer som vi 
anser skulle gynna arbetsklimatet i allmänhet. 
Kapitel 9- Förslag till fortsatt forskning inom employee recovery 
Avslutningsvis ger vi förslag på ett antal områden inom employee recovery, vilka vi 
anser det vara önskvärt att bedriva forskning på. 
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2. Studiens utgångspunkter 
Vi ämnar här redogöra för vårt val av ämne och våra erfarenheter som kan anses som 
relevanta för vår förförståelse. Vi övergår därefter till att presentera hur vi ser på 
vetenskap samt hur vi vill förhålla oss till den i vår studie. Vi kommer även att visa hur 
vi gått tillväga för att samla in vår teoretiska referensram samt presentera kritik till 
våra sekundärkällor. 

2.1 Ämnesval 
Vid val av ämne enades vi tidigt om att vi ville skriva ett examensarbete om intern 
marknadsföring, dvs. fokusera på samspelet mellan medarbetare och ledning. Det 
kändes som en naturlig kompromiss och ett gemensamt intresse då Eva läste 
management på C- och D-nivå medan Frida då läste marknadsföring. Vi ville även dra 
nytta av service managementinriktningen som vår civilekonomutbildning har, vilken har 
gett oss en bred kunskap inom ämnen som tjänstemarknadsföring och ledarskap. Vi 
reflekterade över att många framgångsrika företag tycks konkurrera med hjälp av sitt 
tjänsteerbjudande och att ge kunder bra service. Misstag kommer dock alltid att ske i 
tjänsteleveransen och därför tycker vi att konceptet service recovery är intressant att 
studera. Vi ville dock analysera service recovery i kontexten av intern marknadsföring 
och det innebar att vi ville skapa oss en förståelse för hur företag jobbar med att 
informera och motivera sina medarbetare till att utföra service recovery. 

Efter en inledande inläsning inom ämnet uppkom en avgränsning i service 
recoveryteorin som fokuserar just på det som vi ville studera, nämligen employee 
recovery. Infallsvinkeln är dock relativt outforskad, men erkänt välbehövlig (Bowen & 
Johnston, 1999). Vi tror därför att vår studie kan komma till nytta både för de specifika 
företagen vi har valt att studera men även för att belysa vikten av employee recovery i 
alla företag som bedriver service recovery. 

2.2 Förförståelse 
Vår förförståelse för ämnesvalet employee recovery och den specifika kontexten som 
företagen är aktiva inom, dvs. turismbranschen, är influerad av vår utbildning och vår 
arbetslivserfarenhet. Därmed påverkar vår förförståelse sättet vi uppfattar verkligheten 
och Thurén (2007, s. 58) framhäver att vi aldrig kan uppfatta verkligheten enbart genom 
våra sinnen. 

Utbildningsmässigt har vi båda läst Civilekonomprogrammet med service 
managementinriktning. Under utbildningens första termin läste vi grundkursen Service 
management. Syftet med kursen var att få in ett tjänsteperspektiv tidigt i utbildningen 
och vi tror att det har präglat hur vi förhåller oss till kunskapen i de påföljande kurserna 
under programmets gång. Det var under den här kursen som vi för första gången 
uppmärksammade begreppet service recovery. Eva kom även i kontakt med begreppet 
under en B-kurs i Service Marketing, som hon läste utomlands under utbildningens 
tredje år. På C- och D-nivå valde vi som sagt olika inriktningar, Eva organisation och 
ledarskap medan Frida läste marknadsföring. Tillsammans har vi därför en bred 
teoretisk kunskap och den grundar sig i olika perspektiv till följd av våra olika 
kunskapsbanker. Detta menar vi bara är positivt för vår studie. Vi har exempelvis båda 
behandlat teorier kring vikten av kommunikation och motivation, vilket vi antar 
kommer vara centrala teman för vår studie.  

Kontextspecifik kunskap om turismbranschen bidrog, för Fridas del, en D-kurs i 
”Leadership and human resources in tourism and hospitality operations” till, som hon 
läste utomlands under sitt fjärde utbildningsår.Här utvidgades hennes teoretiska 
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förståelse för ledarskap inom turism. Frida har även en tvåårig turismutbildning samt 
har arbetat en hel del inom den här branschen. Den förförståelsen kommer säkerligen att 
påverka vår studie så till vida att Frida kan ha branschspecifik kunskap och terminologi 
som vi antar kommer att uppkomma under intervjuerna. Det här kan å ena sidan anses 
vara positivt, då vi därmed kan få access till för gemene man dolda antydningar och 
kopplingar. Å andra sidan kan det vara negativt då intervjuer och analys kan färgas av 
Fridas erfarenhet av att bemöta missnöjda kunder i liknande situationer.  

Då vår arbetslivserfarenhet har innehållit olika befattningar och arbetsgivare har vi fått 
både bra och dålig stöttning från cheferna gällande service recoveryförfarandet. Eva har 
bl.a. arbetat inom Ikea, där det fanns tydliga mallar och en policy för hur missnöjda 
kunder skulle behandlas. Frida har som receptionist på en camping erfarit en total 
avsaknad av rutiner och stöttning. Att vi har olika erfarenheter över förfarandet tror vi är 
positivt då vi därmed är uppmärksamma på att förfarandet kan variera stort mellan olika 
företag. 

Vi ämnar nu att i efterhand kommentera på vilket sätt vi anser att vår förförståelse har 
påverkat vår studie. Det visade sig att ovan nämnda punkter påverkade på det sätt vi 
förutspått. Vår utbildning gynnades oss speciellt vid analysen då vi konstaterade att vi 
tydligt kunde se mönster i bl.a. motivationsfaktorer, ledarskapsstruktur och 
gruppdynamik. Det här var något vi tagit upp i ett antal olika kurser under vår 
utbildning. Vi anser också att vi verkligen gynnades av vår samlade 
arbetslivserfarenhet, då detta skapat ytterligare motparter att jämföra förfarandet med. 
Därmed var vi mer observanta på kopplingar mellan respondenternas subjektiva 
verklighetsbild och deras agerande. Vi menar att brist på erfarenhet av andra service 
recoveryförfaranden kan resultera i att man tror att det egna förfarandet är det mest 
önskvärda, i och med att man inte har något annat att jämföra med. Vi däremot, tack 
vare vår arbetslivserfarenhet, var observanta med att be respondenterna utveckla deras 
resonemang i syfte att härleda bakomliggande faktorer till deras svar. Vad gäller Fridas 
specifika erfarenhet inom turism så var detta framförallt användbart under själva 
intervjuerna. Vid ett flertal tillfällen kunde hon ställa följdfrågor som vi upplevde vara 
av relevans för vår frågeställning, vilka inte hade kunnat härledas till teorin.  

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att besvara vår frågeställning och vårt syfte anser vi det vara nödvändigt att förhålla 
oss till vetenskapen på ett sätt som tillåter egen tolkning. Vi som forskare kommer att ha 
ett stort eget ansvar att uppmärksamma respondenternas bakomliggande intentioner i 
sina svar. Detta för att åskådliggöra de drivkrafter och hinder som finns för employee 
recovery på de olika företagen. Det här innebär att vi har ett starkt hermeneutiskt synsätt 
där vi, likt definitionen skriven av Patel och Davidson (1991, s. 25), ”studerar, tolkar 
och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen”. 
Att vi väljer ett hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskapen påvisar vår strävan att 
åskådliggöra de bakomliggande intentionerna bland medarbetarna till att utföra service 
recovery. Tebelius och Patel (1987, s. 33)skriver att förhållningssättet grundar sig i att 
man önskar finna motiven som realiseras i handlingar, språk och gester. Det här 
stämmer alltså överens med att vi vill studera medarbetarnas upplevelser och 
uppfattningar av service recovery. Vi måste dock vara öppna för att deras verklighet 
skiljer sig från vår men vår uppgift blir ändå att försöka förstå den så bra som möjligt.  

Vi påstår inte att vår analys och våra slutsatser är den enda sanningen utan helt enkelt är 
det den verklighet som vi synliggjort med vår förförståelse och studiens teoretiska 
referensram som verktyg. Johansson-Lindfors (1993, s.39) belyser komplexiteten i att 
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bedöma ifall det finns en ”verklig verklighet”. Författaren menar att det finns argument 
för både en subjektiv och en objektiv verklighet och framhäver problematiken i att påstå 
att kunskap är generaliserbar. Som individer använder vi våra tidigare erfarenheter till 
att känna igen olika situationer och därmed skapa oss en egen verklighet (Johansson-
Lindfors, 1993, s.47). Vi är alltså helt medvetna om att den analys vi gör kommer att 
vara starkt präglad av vår förförståelse och verklighetssyn, vilken vi argumenterat för 
ovan.  

Vår uppgift som forskare blir alltså att försöka se hela service recoveryförfarandet i 
relation till de olika delar som upplevs vara av betydelse under intervjuerna. Dessutom 
måste vi inse att varje enskild individs upplevelser är subjektiva samtidigt som vår 
bedömning ska sträva efter att vara så objektiv som möjligt. Det här benämner Patel och 
Davidson (Patel & Davidson, 1991, s. 27) vara den”hermeneutiska spiralen”, vilken 
syftar på pendlingen mellan de olika perspektiven. 

2.4 Forskningsansats 
Vår studie har alltså som syfte att identifiera drivkrafter och hinder för employee 
recovery utifrån medarbetarnas och chefernas uppfattning om service 
recoveryförfarandet. För att åskådliggöra detta kommer vi att utgå från de teoretiska 
kopplingar som gjorts i tidigare studier, vilka främst har haft ett kundperspektiv i 
service recoveryförfarandet. Det finns alltså ett antal teorier över hur missnöjda kunder 
bör hanteras. Däremot har vi inte funnit några vetenskapligt accepterade riktlinjer över 
hur företag bör hantera sina medarbetare i dessa situationer, dvs. vi saknar en hypotes 
för employee recovery. Vi kommer därför främst att använda tidigare teorier och 
forskning inom service recovery till att formulera intervjufrågor. Därefter kommer vi 
använda den insamlade empirin till att försöka dra egna slutsatser om employee 
recovery som bidrag till att minska det forskningsgap som vi funnit inom service 
recoveryteorin. Det här stämmer överens med det hermeneutiska förhållningssätt som vi 
beskrivit ovan, där vi tillåter oss att tolka respondenternas egna berättelser och 
därigenom försöka förstå deras upplevelser och uppfattningar av employee recovery. 

Vårt förhållningssätt till teorin kan därför påstås vara en blandning mellan deduktion 
och induktion. Deduktion i form av att vi använder tidigare teorier och forskning till att 
utforma vår intervjuguide, vilket är ett tillvägagångssätt som Patel och Davidson (1991, 
s. 21) hävdar stämmer överens med en deduktiv forskningsansats. Det induktiva inslaget 
i vår studie motiveras med att empirinsamlingen, i form av kvalitativa intervjuer, inte 
kommer att begränsas till att bara behandla de områden som vi på förhand tror oss ha 
betydelse för vår frågeställning och vårt syfte. Med det menar vi att då forskningen varit 
så pass begränsad inom området ställer detta krav på att vi som forskare är lyhörda och 
öppna för nya teoretiska kopplingar som kan uppkomma under empiriinsamlingen. Det 
här möjliggör alltså att vår forskningsansats även inkluderar induktiva inslag, då vi inte 
ämnar studera en generellt ställd teori. 

2.5 Val av teorier 
Vid val av sekundärkällor har vi strävat efter att finna ursprungskällan i högsta möjliga 
mån. Framförallt har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som vi har funnit med hjälp 
av sökord som vi ansett vara relevanta för vår frågeställning och syfte. Sökningarna har 
skett med hjälp av databaserna Emerald Fulltext, Google scholar och Business Source 
Premier. Studenters uppsatser (sökta i databanken DIVA) har vi endast använt i den 
inledande inläsningsfasen och därifrån har vi sökt upp ursprungsförfattarna.Exempel på 
sökord är: service recovery, employee recovery, empowerment, customer is always 
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right, complaint management, service, tjänster, tourism, employee, problem solving, 
motivation, employee behaviour, service quality. 

Vid den första inläsningen av vetenskapliga artiklar fokuserade vi på artiklarnas 
sammanfattning, inledning samt slutsatser. Utifrån detta gjorde vi en bedömning om 
huruvida artikeln var relevant för vår frågeställning och vårt syfte. I de fall där relevanta 
teorier inte fanns i slutsatserna utan huvudsakligen återfanns i artiklarnas teorikapitel, 
har vi strävat efter att finna originalkällan. Detta eftersom vi anser att det annars finns 
en risk för att referatkällan har misstolkat eller förvrängt vad originalkällan har kommit 
fram till.  

Utefter arbetets gång har vi kompletterat vårt ”artikellager” med fler artiklar. De sökord 
som vi då har använt har uppkommit vid inläsning av artiklar som belyst just dessa 
sökord. Det gäller bland annat vid skrivandet kring modellen över employee recovery 
(Figur 3.9 i kapitel 3.3.3). Här har vi utvidgat resonemanget genom att koppla 
modellens olika variabler till vad andra vetenskapliga artiklar har belyst gällande dessa. 

Vi har strävat efter att finna artiklar baserade på olika kontexter och skrivna vid olika 
tidpunkter. Anledningen till detta är att öka förståelsen för huruvida kontexten har en 
inverkan på employee recovery. Att ha ett tidsspann i vårt artikellager menar vi är 
positivt då äldre artiklar visar på ett akademiskt väletablerat intresse som utforskats 
under en längre tid. Dock anser vi att mer nyskrivna artiklar tillför vår teoretiska 
referensram nya perspektiv samt bekräftar att ämnet fortfarande är aktuellt att studera. 
Vi har därför försökt finna en lämplig balans vid vårt urval av artiklar mellan olika 
kontexter och ursprung. 

Böcker har vi bara använt i de fall då vi anser att författaren är tillräckligt välrefererad i 
vetenskapliga artiklar och studier för att de ska anses vara tillförlitliga. Ett exempel är 
en bok skriven av Christian Grönroos och då många referat till honom gällande service i 
allmänhet och service recovery specifikt.   

Metodologiska handböcker har vi använt i syfte att argumentera för vårt val av metod 
inför den empiriska datainsamlingen. Vi har dels använt böcker som behandlar 
metodologiska val rent generellt, dels använt böcker som specifikt behandlar studiers 
kvalitativa upplägg.  

2.6 Kritik av sekundärkällor 
Då vi utvärderat våra sekundärkällor har vi utgått från fyra grundläggande principer 
gällande källkritik. Dessa är: ”äkthet”, ”tidssamband”, ”oberoende” och 
”tendensfrihet”(Thurén, 1997).  

Den första principen handlar om ”äkthet” och det betyder helt enkelt att det inte ska 
finnas misstanke om förfalskning (Thurén, 1997). I vårt fall har vi i princip enbart 
använd akademiskt granskade artiklar varpå vi känner oss trygga i att artiklarnas 
innehåll är vad de utger sig för att vara.  

Den andra principen berör ”tidssamband” och här handlar det om att studera 
sekundärskällans referenser och empiriska material utifrån ett tidsperspektiv så att inte 
glömska eller påverkar resultatet (Thurén, 1997). Vid studerandet av artiklarna har vi 
inte funnit några misstankar om att detta inte skulle vara uppfyllt.  

Den tredje principen handlar om att källan ska vara ”oberoende” andra källor (Thurén, 
1997). För att uppnå detta har vi strävat efter att finna originalstudierna till de slutsatser 
som refererats till i mer samtida artiklar. Det har dock förekommit fall då vi inte har 
funnit originalkällan och då har vi alltid angett vad som är referatkällan och vad som är 
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originalkällan. Vi är även medvetna om att vi flitigt refererat till ett antal olika artiklar 
skrivna av författartrion Bowen, Johnston och Michel, främst gällande employee 
recovery. Dessa författare tycks ha en tendens att i sina artiklar referera tillbaks till sina 
egna tidigare verk. Följaktligen kan trovärdigheten för dessa källors oberoende 
kritiseras men då dess innehåll bedömts som så pass relevant för vår frågeställning, 
samt att utbudet av specifika artiklar inom området har varit väldigt begränsat, har vi 
ändå valt att förlita oss på detta.  

Den fjärde och sista principen vad gäller källkritik behandlar ”tendensfrihet”. Det 
handlar om att sekundärkällorna inte heller bör vara partiska och vinklade utifrån 
ekonomiska, politiska eller personliga intressen (Thurén, 1997). Den här principen anser 
vi vara svår att utreda då den kunskap vi besitter gällande relationerna mellan 
artikelförfattarna och exempelvis företag som använts i deras studier ofta inte redogörs 
för. Därmed finns det alltid en risk att verklighetsbilden förskönas men vi har inte stött 
på några anmärkningsvärda utlåtanden i de teorier vi använt oss av, som skulle ha gett 
oss anledning att misstänka en avsaknad av tendensfrihet. 

Övrig kritik till sekundärkällor kan vara översättning från engelska till svenska. En 
majoritet av våra källor är skrivna på engelska och det finns en risk att vi har 
missuppfattat sammanhanget eller specifika ord. Vi tror dock att den här risken är 
minimal då vi har en stor erfarenhet av att tillgodogöra oss engelsk litteratur från 
tidigare kurser och i andra situationer.  
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3. Den teoriska referensramen för employee recovery 
Det här kapitlet belyser tidigare forsknings innehåll gällande teorier som är relevanta 
för vår studie. Kapitlet inleds med att överskådligt förklara begreppet service recovery. 
Därefter smalnar service recoveryteorin av till att fokusera på employee recovery, vilket 
är den del av service recoveryförfarandet som är fokus för vår studie. Vi avslutar 
teorikapitlet med en modell över vilka variabler som påverkar service recovery, sett ur 
ett medarbetarperspektiv. Vi har valt att namnge modellen ”modell över employee 
recoveryförfarandet”. 

3.1 Service recovery 
För att belysa vikten av att företag hanterar serviceproblem och klagomål på ett 
serviceinriktat sätt, infördes begreppet service recovery (Hart, Heskett, & Sasser, 1990). 
Hart et al (1990, s. 156) drar slutsatsen att företag alltid bör fokusera på 
kundtillfredsställelse som det främsta målet och strategier för att hantera missnöjda 
kunder är därför en nödvändighet. 

Det kan vara viktigt att förstå skillnaden mellan service recovery och traditionell 
klagomålshantering. Grönroos (2008, s. 129) framhäver att traditionell 
klagomålshantering främst associeras med en administrativ rutin som kostar pengar, 
medan service recovery syftar att se missnöjda kunder som en investering och en 
möjlighet att bli bättre och att lära sig i kommande tjänsteleveranser.Det här var samma 
tanke som Hart et al. (1990, s. 156) framhävde i sin studie, då de drog slutsatsen att det 
krävs ett skifte från att se klagomålshanteringen som enbart en kostnad för att 
tillfredsställa kunden, istället för att se till värdet som kan komma ur förfarandet. Därför 
infördes konceptet service recovery. Bowen och Johnston (1999, s. 118) beskriver 
service recovery som företagets försök att uppväga kunders negativa reaktioner på ett 
misslyckande i tjänsteleveransen, dvs. själva genomförandet av tjänsten. De 
skriver,”när företaget misslyckas att göra rätt för kunden första gången, vad gör de då 
andra gången för att ’göra kunden hel’”. 
Det kan även vara av betydelse att uppmärksammaatt tjänster karaktäriseras av att de 
produceras och konsumeras samtidigt, samt att kunden är medproducent i 
produktionsprocessen av en tjänst (Grönroos, 2008, s. 63). Det här skapar svårigheter 
vad gäller att upprätthålla en standardkvalitet över tjänsten.Att helt undvika 
misslyckanden i tjänsteleveransen är därför oundvikligt och strategier vad gäller 
hanteringen av dessa misslyckanden bör gynna alla företag. Shostack (1984) visar på 
komplexiteten vad gäller tjänster i ett exempel med att anställa en konsult. När kunden 
köper detta är det enda som den får med sig därifrån mental kunskap och 
kapacitet.Kundens uppfattning av kvaliteten på tjänsteleveransen kan aldrig helt 
säkerställas i förväg i och med att upplevelsen är individuell och beror på en mängd 
olika faktorer. Grönroos(2008) tillägger dock att service recovery inte ska ses som ett 
förfarande som bara är aktuellt att implementera i ett renodlat tjänsteföretag utan är 
aktuellt i alla typer av organisationer. Även varuproducerande företag erbjuder 
nämligen direkt eller indirekt tjänster då dessa omger själva huvudlösningen (Grönroos, 
2008), exempelvis i form av en kundtjänstfunktion, och därför blir behandlingen av 
kunder viktigt även för dem.  

När De Ruyter och Wetzels(2000, s.91) sammanfattar begreppet service recovery, 
skriver de att det handlar om ”att göra saker väldigt rätt andra gången”.I princip 
samma innehåll använder sig Miller, Craighead och Karwan (2000, s. 388) för att 
förklara service recovery och förtydligar förklaringen med ”de aktiviteter som är 
designade att lösa problem, förändra negativa attityder från missnöjda kunder och 
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ultimat behålla dessa kunder”.Centralt i dessa olika definitioner är alltså att service 
recovery syftar att rätta till misstag som har begåtts, eller riskerar att begås, vid 
tjänsteleveransen. Service recovery inkluderar även de misslyckanden där kunden inte 
kan eller önskar klaga (Lewis & McCann, 2004, s.7).För att sätta problematiken i 
perspektiv så visar studier att mellan 70 till 95 % av alla missnöjda kunder inte ens bryr 
sig om att klaga (Smith, et al., 1999, s. 359).  

Varför är det då så viktigt att service recoveryprocessen fungerar? Spreng et. al (1995, s. 
19)diskuterar det faktum att en negativ upplevelse av service recovery innebär att 
företaget har misslyckats två gånger med att tillfredställa kunden och att det därmed är 
avgörande för kundnöjdheten. Implikationen från detta blir, att även om kunden många 
gånger har överseende med att företaget begår ett misstag, så är det för mycket med 
ytterligare ett, dvs. ett misslyckat service recovery. 

Michel et al. (2009, s. 5) drar slutsatsen att ett lyckat service recovery många gånger 
resulterar i att kunden faktiskt blir mer nöjd över tjänsten och företaget än om misstaget 
inte hade begåtts överhuvudtaget. Samma slutsats har tidigare belysts i studier av 
Bowen och Johnston (1999) samt Lorenzoni och Lewis (2004). Noterbart är dock att 
ovan nämnd konsekvens bara kan åstadkommas med samma kund en gång. Michel et al. 
(2009, s. 5) beskriver detta som en ”recovery paradox” och belyser även vikten av att 
använda lärdomarna från service recoveryförfarandet till att förbättra processerna till 
nästa gång.   

Vidare innefattar begreppet service recovery de situationer där medarbetarna själva 
uppmärksammat misslyckandet före kunden. I de fall då företagen lyckas med den här 
proaktiva handlingen, menar författarna att kunderna sannolikt kommer att se dessa 
handlingar som bevis på ärlighet och respekt. (Smith, et al., 1999, s. 359) 

Sammanfattningsvis syftar service recovery på att åstadkomma god upplevd kvalité för 
kunden (Grönroos, 2008, s. 130) men det är även viktigt att belysa medarbetarnas roll 
och att företagen använder förfarandet till att förbättra sina processer (R. Johnston & 
Michel, 2008). Det tycks nämligen finnas en tendens att de flesta studier nöjer sig med 
att bara undersöka service recovery ur kundperspektivet, dvs. hur man vårdar själva 
kundrelationen (Bowen & Johnston, 1999).  Service recovery kan nämligen brytas ner i 
tre delar. Dessa delar är starkt länkade till varandra och måste därför integreras (R. 
Johnston & Michel, 2008, s. 87). De tre delarna benämnssom customer recovery, 
process recovery och employee recovery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnston och Michel (2008) undersöker de tre variablerna av service recovery i en 
kvantitativ studie över 60 organisationer i Storbritannien. Slutsatsen som författarna 
drar är att fokus i organisationerna ofta ligger på just kundperspektivet och de förmåner 
som service recovery kan ge där, t.ex. i form av mer lojala kunder. I skymundan hamnar 

Figur 3.1Egen modell utifrån Johnston och Michel (2008) 
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process- och employee recovery. Dessutom visar studien att service 
recoveryförfarandet, dvs. sättet som service recovery genomförs, har störst möjlighet att 
förbättras just i de två sistnämnda delarna, processerna och medarbetarna (R. Johnston 
& Michel, 2008, s. 79). Vad gäller process recovery så drar författarna slutsatsen att 
kunden, förutom en ursäkt och kompensation, även vill se att processerna förbättras så 
att framtida användare inte råkar ut för samma misstag (R. Johnston & Michel, 2008, s. 
83). 

Vidare visade studien att den del av service recovery som påverkades mest av företagets 
rutiner vad gäller hanteringen av missnöjda kunder är employee recovery. Detta i form 
av att väl genomförda service recoveryförfaranden resulterade i en positiv attityd bland 
medarbetarna samt en hög nivå trogna och långvariga medarbetare. Detta ledde i sin tur 
till en positiv påverkan på företagens finansiella prestation (R. Johnston & Michel, 
2008, s. 92). Sammanfattningsvis bör ett bra service recoveryförfarande användas till att 
identifiera förbättringsmöjligheter, minska kundavhopp, öka kundlojaliteten och till att 
sprida positiv word-of-mouth (Spreng, et al., 1995, s. 21).   

3.2 Employee Recovery 
Som tidigare nämnts kan service recoverybegreppet brytas ner till tre separata delar, 
som alla bör integreras vid hanteringen av service recovery (R. Johnston & Michel, 
2008, s. 87). Då studiens syfte är att åskådliggöra employee recovery i de två valda 
företagen, ämnar vi nu dyka ner närmare på definitionen av detta, samt vad som skiljer 
employee recoveryaktiviteterna från de andra delarna. 

I en artikel från 1999 skriver Bowen och Johnston om employee recovery men kallar det 
då för intern recovery. Författarna definierar det som de aktiviteter som organisationen 
utför för att göra medarbetarna ”hela” igen, efter att ha hanterat en extern recovery 
situation (Bowen & Johnston, 1999, s. 119). ”Det inkluderar att hjälpa medarbetarna 
att återhämta sig från möjliga negativa känslor som är associerade till hanteringen av 
klagande kunder och gör dem mer trygga i deras förmåga att göra kunderna nöjda i 
framtiden”. Ett decennium senare skriver samma författare, den här gången tillsammans 
med Stefan Michel, att syftet med employee recovery är intern återhämtning och att 
begränsa ”spillningseffekten” av negativa känslor från medarbetare till kund (Michel, et 
al., 2009, s. 4). Det här menar författarna annars kan leda till att nästa kund riskerar att 
bli behandlad orättvist av den utsatta medarbetaren, som inte getts förutsättningarna att 
återhämta sig helt från det tidigare misslyckandet. 

Den största skillnaden mellan employee recovery och customer recovery, är det interna 
perspektivet. Employee recovery handlar om vilka strategier som finns för 
medarbetarnas roll i service recoveryhantering. Fokus ligger på hur medarbetarna 
känner stöd och förtroende att utföra de processer som ingår i service recovery. Det 
inkluderar även hur medarbetaren återhämtas från de negativa känslorna som kan ha 
uppstått till följd av det inträffade. Det är av vikt att företaget bygger upp en vilja hos 
medarbetarna att vara med och förbättra och tillämpa de processer som företaget ämnar 
använda i service recoveryförfaranden. (Michel, et al., 2009, s. 8) 

De negativa känslorna som vi nämnt kan uppkomma hos medarbetarna, kan bero på ett 
flertal olika faktorer. Johnston och Michel (2008, s. 87) framhäveri sin studie 
problematiken med att medarbetare många gånger känner sig klämda mellan att försöka 
gå kunden till mötes samtidigt som man måste hålla sig inom företagets policy. Även 
Bowen och Johnston (1999, s. 119)  belyser detta i sin artikel och tillägger att 
medarbetarna många gånger saknar både bemyndigande, resurser och utbildning i 
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service recoveryförfarandet. Detta till följd av att företagen ofta saknar strategier för 
hanteringen av employee recovery. 

Andra negativa känslor kan bero på att medarbetarna måste ”rätta” misslyckanden för 
vilka de själva inte har något som helst ansvar (Bowen & Johnston, 1999, s. 119). Ifall 
medarbetarna inte upplever att de har rätt förutsättningar för att utföra ett bra service 
recovery, dvs. ifall de känner sig orättvist behandlade av ledningen, resulterar det 
många gånger att de behandlar kunderna orättvist (Michel, et al., 2009, s. 7).   

Vidare kan det vara av vikt att belysa betydelsen av att hantera medarbetarna varsamt i 
deras kritiska roll vid service recovery. Arbetstillfredsställelse är starkt korrelerat till att 
medarbetarna känner bra stöttning från ledningen och att företagets policy möjliggör för 
medarbetarna att leverera bra service (Heskett & Schlesinger, 1994, s. 165). I en annan 
studie av Bell och Luddington (2006, s. 229) dras slutsatsen att behöva handskas med 
klagande kunder faktiskt har en direkt negativ effekt på medarbetarnas engagemang i att 
ge kunderna bra service. 

3.3 Modell över employee recoveryförfarandet 
Vi vill nu åskådliggöra de delar vilka tidigare forskning belyst som kritiska för att 
medarbetarna ska genomföra service recovery på ett tillfredställande sätt.  

I en studie av Ashill et al. (2006) presenteras en modell över service recoveryutförandet, 
där fokus ligger på hur ledningen åtstadkommer medarbetarnas arbetstillfredsställelse 
och lojalitet. Den här modellen anser vi lämpa sig bra för att beskriva employee 
recovery, som behandlar just hur medarbetarna känner stöd och förtroende att utföra de 
processer som ingår i service recovery (Michel, et al., 2009, s. 8). Ashill et al’s (2006) 
modell är dessutom en vidareutvecklad modell av tidigare forskningoch det ser vi som 
en styrka, dvs. att den varit provad vid tidigare forskning och sen utvecklad för att bättre 
passa in i kontexten av service recovery.  

Medan ursprungsstudien, (Bagozzi, 1992), var en social psykologisk studie så 
vidareutvecklade Babakus, Yavas, Karatepo och Avci (2003) modellen att passa ett 
service recoveryförfarandet. Ashill et al. (2006) kom i sin tur att utöka de tre interna 
komponenterna i Babakus modell till att inkludera sex delar, vilka alla påstås bidra till 
det känslomässiga utfallet av arbetstillfredsställelse och lojalitet bland medarbetarna. 
Ashill et al. (2006) använde modellen för att undersöka medarbetarnas utförande av 
service recovery i den offentliga sjukvården på Nya Zeeland.   
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3.3.1 Ledningens engagemang i servicekvalitet 
I Ashill et al’s (2006) modell är grunden sex interna 
komponenter som ledningen bör arbeta med för att 
medarbetarna ska uppleva arbetstillfredsställelse och 
lojalitet mot företaget. Detta påverkar i förlängningen hur 
väl de utför service recovery. De sex komponenterna är: 
”utbildning”, ”bemyndigande”, ”belöning av 
medarbetarna”, ”stödjande ledning”, ”tjänande ledarskap” 
och ”tjänsteteknologi”.Vi kommer nu att gå igenom 
respektive komponent för sig.  

3.3.1.1 Utbildning 
Det är viktigt att medarbetarna har utbildning och 
förståelse för hur viktigt deras arbete är för kunden. 
Medarbetaren har två stora uppgifter i service recovery 
processen, den första är att upptäcka kundens problem 
och den andra är att få kunden att återigen bli en nöjd 
kund. För att medarbetarna ska hantera dessa uppgifter på 
ett professionellt sätt krävs utbildning. (Grönroos, 2008, 
s. 134) 

Johnston och Michel (2008) menar att en viktig aspekt är 
medarbetarnas attityd. Att ta hand om klagande och arga 
kunder kan påverka medarbetaren negativt, då detta kan 
vara en svår och upprörande process. Med utbildning finns 
det möjligheter för medarbetarna att klara dessa processer på ett bättre sätt och därav 
minska stressnivån som annars kan uppkomma (R. Johnston & Michel, 2008).  

Thwaites och Williams (2006, p. 647) listar tre nivåer över hur medarbetarna går till 
väga för att ta beslut vid service recoveryförfarandet. 

 
3.3Egen modell utifrån Thwaites och Williams (2006) 

Det första som händer är att medarbetaren känner igen ett typiskt klagomål från tidigare 
erfarenheter. Därefter strävar medarbetaren efter att ”bygga en historia” för att förklara 
misstaget. Den sista nivån innebär att medarbetarna utvärderar hanteringen innan ett 
beslut fattas. Alla dessa steg sker inom loppet av några sekunder. Det är därför viktigt 
att medarbetarna är utbildade i förfarandet och förstår vikten av sin roll i service 
recovery. 

3.3.1.2 Bemyndigande 
Bemyndigande är den svenska översättningen till engelskans ”empowerment”och 
betyder medarbetarens handlingsfrihet. Grönroos (2008, s. 134)beskriver bemyndigande 
som att ”ge medarbetarna handlingsfrihet och möjligheter att handla”. Författaren 
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menar vidare att frihet kan innebära att medarbetaren ges utrymme att handla efter sunt 
förnuft och agera utan direkta direktiv uppifrån.  

Bowen och Lawler (1995, s. 75) använder sig av en förändrad modell av ”the service 
profit chain” för att beskriva sambandet mellan bemyndigande och företagets vinst. 
Modellen är tidigare gjord av Heskett och Schleisinger (1994, s. 2) och visar 
förhållandet mellan ”företagets lönsamhet”, ”kundernas lojalitet” och ”medarbetarnas 
tillfredsställelse”, ”lojalitet” och ”produktivitet”.

 
Figur 3.4 "The service profit chain" (Bowen & Lawler, 1995, s. 75) 

Bowen et al.(1995)belyser hur viktigt bemyndigande är för att kunderna ska bli nöjda 
och på så sätt öka vinsten i företaget. Författarna menar att en viktig del i arbetet med 
bemyndigande är att få medarbetarna att kommunicera med ledningen så att samma 
misstag inte sker flera gånger. Medarbetarna blir då friare att på eget initiativ göra 
kunden nöjd. Samtidigt måste ansvar tas för att förbättra processer och organisationen, 
dvs. rapportera fel och brister till ledningen. (Bowen & Lawler, 1995) 

Bowen et al.(1995)använder ”service profit chain”-modellen för att härleda hur viktigt 
bemyndigande är för att kunderna ska bli nöjda och på så sätt öka vinsten i företaget. 
Författarna menar att en viktig del i arbetet med bemyndigande är att få medarbetarna 
att kommunicera med ledningen så att samma misstag inte sker flera gånger. 
Medarbetarna blir då friare att på eget initiativ göra kunden nöjd. Samtidigt måste 
ansvar tas för att förbättra processer och organisationen, dvs. rapportera fel och brister 
till ledningen. (Bowen & Lawler, 1995) 

Schneider och Bowen (1995, s. 249-250) menar att bemyndigande består av fyra viktiga 
punkter.

 
Figur 3.5 Egen modell efter Schneider och Bowen (1995) 
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Den första punkten handlar om makt och det är då viktigt att medarbetaren har makt att 
ta beslut när det gäller service till kunden. Det kan handla om att ledningen delar med 
sig av resultat och målsättningar. Den andra punkten är information. Om medarbetarna 
ska känna sig delaktiga i företaget är det viktigt att informationen flödar både upp och 
ned i organisationen. Det kan handla om att ledningen delar med sig av resultat, mål och 
planer för framtiden men också att medarbetarna berättar för ledningen om kundernas 
förväntningar och synpunkter. Den tredje punkten är belöning. Schneider och 
Bowen(1995, s. 249-250) menar att belöningen ska vara baserad på hur väl 
medarbetarna använder sina befogenheter till att tillmötesgå kunden och ständigt 
förbättra företagets tjänster. Ett exempel på belöning är bonussystem. Den sista punkten 
är kunskap. Det är viktigt att medarbetarna har kunskap om företaget, god 
samarbetsförmåga samt tekniska färdigheter för att de ska använda sina befogenheter på 
ett korrekt sätt. Om bemyndigande inte existerar i företagen stannar dessa fyra 
beståndsdelar kvar i toppen av organisationen. (Schneider & Bowen, 1995, s. 249-250) 

3.3.1.3 Belöning av medarbetare 
Att belöna medarbetarna är viktigare än man tror, det menar författarna Parasuraman 
(1993) samt Lewis och Gabrielsen (1998, båda refererat i Ashill, et al., 2006). De menar 
att det finns en koppling mellan hur man kompenserar medarbetarna och vilken 
servicekvalitet som de utför (Ashill, et al., 2006) . 

Bowen och Johnston (1999) menar att belöning är en viktig del i hur ledningen ska 
motivera medarbetarna att göra kunden nöjd. Motiverade medarbetare har nämligen 
dessutom lättare att hantera kundens klagomål. Belöning är en del av författarnas 
fyrstegsmodell (Bowen & Johnston, 1999, s. 127), vilken vi kommer att presentera i 
nästa underkapitel. I modellen kallas dock belöning för kompensation. 

3.3.1.4 Stödjande ledning 
Enligt (Grönroos, 2008) kan ledningsstödet omfatta en mängd olika uppgifter. Det kan 
vara allt från att arbetsledaren gör uppföljningar med medarbetarna efter de varit på 
kurs, så att kunskaperna förs vidare och inte glöms bort. Det är också viktigt att 
medarbetarna får uppmuntran, kontinuerlig information och får möjlighet att vara 
engagerade i beslut och planering (Grönroos, 2008, s. 375-376).  

En viktig del i service recoveryarbetet är att medarbetarna känner att ledningen stöttar 
deras beslut och hjälper dem att utvärdera och gå vidare när det skett en rättelseprocess 
med en kund. Detta för att medarbetaren ska kunna gå vidare på bästa sätt. Ledningen 
måste då utföra ett internt service recoveryarbete så att medarbetarna blir nöjda(Bowen 
& Johnston, 1999, s. 127-128). Detta kan liknas vid ett externt service recoveryarbete 
och bör ske i samma fyra steg:  

 
Figur 3.6 Modell efter Bowen & Johnston (1999) 

Det första steget kan innebära att ledningen visar stöd och empati för medarbetarna. 
Forskning visar på att medarbetaren som fått utstå kundens klagomål kan sänka sin 
stressnivå om någon stöttar en efteråt (Manning et al., 1996; Matteson and Ivancevich, 
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1982, refererat i (Bowen & Johnston, 1999, s. 127). Det andra steget handlar om att 
ledningen måste samla in information om det inträffade. Dessutom gäller det att ta vara 
på informationen så att man göra förändringar så att det inte sker igen. Parasuraman 
(1993) framhäver att ett kundfokuserat företag måste ta vara på medarbetarnas idéer om 
hur man göra det bättre för kunden. Detta steg är det ett ypperligt tillfälle att göra det. 
Det tredje steget handlar om att ledningen måste agera för att samma misstag inte ska 
ske igen (Bowen & Johnston, 1999, s. 127). Det kan handla om att göra om rutiner. 
Dessutom måste chefen se till att medarbetaren inte känner sig hjälplös. I det fjärde 
steget framhäver Bowen och Johnston att det är viktigt att kompensera den anställde 
(1999, s. 127). Det kan vara allt från små presenter till offentligt erkännande. Det är 
viktigt att ge den anställde tid och resurser att ta igen sig.  

3.3.1.5 Tjänande ledarskap 
Enligt Greenleaf (2007) innebär en tjänande ledare att den först och främst är tjänare 
och i andra hand ledare. Keith (2010a) sammanfattar Greenleafs idéer och beskriver att 
det som karaktäriserar en tjänande ledare är att den fokuserar på andras behov istället 
för sina egna. Författaren beskriver också lyssnandet som en viktig egenskap hos en 
tjänande ledare. Ledarna är ofta målmedvetna, har stora drömmar och är bra på att 
kommunicera. Enligt Ashill et al. (2006, s. 275) påverkar det tjänande ledarskapet 
servicekvaliteten, då det har stor påverkan på kundkontaktspersonals 
arbetstillfredsställelse. 

 
Figur 3.7 Egen modell utifrån Keith (2010b) 

Keith (2010b) förklarar att det finns sju nycklar till att vara en bra tjänande ledare. Den 
första nyckeln självkännedom. Det är viktigt att en tjänande ledare är medveten om hur 
den själv agerar och varför. Detta eftersom medarbetare iakttar hur ledaren är och 
arbetar och på så sätt påverkar ledaren indirekt sina medarbetare.  Därefter beskriver 
författaren lyssnandet som en självklarhet för att kunna vara en bra ledare, det är på det 
viset som ledaren får förståelse för sina medarbetare. Keith (2010b) menar att den tredje 
nyckeln är att ledaren ska förändra pyramiden. Det innebär att medarbetarna ska 
fokusera på kundernas behov och inte på sina chefer. Efter detta beskriver Keith 
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(2010b) att det är viktigt att ledaren utvecklar sina kollegor. Organisationen är beroende 
av att medarbetarna utvecklas och detta görs genom en stimulerande arbetsmiljö. 
Utbildning och nya arbetsuppgifter är viktiga aspekter för att medarbetarna ska använda 
sin fulla potential för företagets bästa.  

Den femte nyckeln omfattar att ledaren ska stötta men inte kontrollera sina medarbetare. 
Tjänande ledare ser till att deras medarbetare utvecklas, genom att de har rätt verktyg 
och stöd för att kunna nå sina mål. Att kontrollera människor innebär att man riskerar 
att stoppa deras utveckling. Därefter beskriver Keith (2010b) att ledaren ska framkalla 
energi och intelligens hos medarbetarna. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att 
ta egna beslut och måste få använda hela sin kapacitet. Den sista nyckeln handar om att 
ledaren ska vara förutseende. Författaren menar att en tjänande ledare ska kunna 
förutspå vad som händer i framtiden. Detta eftersom en ledare måste kunna leda vägen 
framåt för företaget, istället för att främst reagera på det som skett. (Keith, 2010b) 

3.3.1.6 Tjänsteteknologi 
Liksom det mesta inom service recoveryforskningen är även teknikens roll fokuserad på 
kunden. (Grönroos, 2008) menar att med teknikens utvecklig har kunderna fått större 
krav på att information ska vara tillgänglig och korrekt. För företagen innebär detta att 
medarbetarna måste vara uppdaterade och kunniga på den teknik som används. Det är 
även viktigt att exempelvis hemsidan stämmer överens med resten av företaget så att 
inte kunden får fel förväntningar vid det första mötet med en medarbetare.  

Medarbetarna kan även ge kunden bättre service om det finns ett väl fungerade 
kundsystem där information om kundens köp kan lagras (Grönroos, 2008, s. 187-188). 
Det här nämner även Johnston och Clark (2008, s. 333), som förklarar att företag bör ha 
tekniska system som underlättar arbetet för medarbetarna och bidrar till att ge ett 
professionellt intryck av företaget. Detta kan handla om att företaget lagrar information 
om sina stamgäster, såsom exempelvis vilket rum en gäst föredrar på ett hotell. 
Författarna menar också att företag kan ha tekniska datasystem som underlättar för 
medarbetarna att hämta information. Detta resulterar i att medarbetaren framställs som 
påläst samt att det hjälper den i arbetet. Det kan vara så enkelt som en checklista i ett 
dataprogram.  

3.3.2 Känslomässig reaktion hos 
medarbetarna 

De ovan nämnda komponenterna bidrar, enligt Ashill 
(2006), till en känslomässig reaktion hos de anställda. 
Reaktionen kan delas upp i den arbetstillfredsställelse 
som medarbetaren känner samt i en lojalitet gentemot 
organisationen. Det här påverkar i förlängningen hur 
väl medarbetarna genomför service recovery-
förfarandet. 

3.3.2.1 Arbetstillfredsställelse 
Forskarna Hartline och Ferrell (1996, refererat i 
Babakus, et al., 2003, s. 277) skriver att 
arbetstillfredsställelse är ett känslomässigt resultat 
som den anställde får när den utvärderar sitt arbete. 
Den anställde utvärderar exempelvis sin lön, sina 
förmåner och sin chef för att definiera sin 

Figur 3.8 Del två av tre i modellen över employee 
recovery. Översättning av originalmodell av Ashill 
et al., (2006, s. 273) 
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arbetstillfredsställelse (Burke, 1989, samt Brown & Peterson, 1993, refererat i Ashill, et 
al., 2006, s. 276).  

Det kan också handla om att den anställde värderar sina kollegor och känslor för 
företaget och för sina arbetsuppgifter. Detta är något som kallas intern kvalitet. I intern 
kvalitet pratar man också om de delar som omfattar stämningen och företagskulturen, 
till exempel hur medarbetarna hjälper varandra samt deras attityder. (Heskett & 
Schlesinger, 1994, s. 168) 

Det finns många studier som visar att medarbetare som trivs på sitt jobb ger kunden 
bättre service(Rogers et al,. 1994; Hartline and Ferrell 1996; Yoon et al., 2001; Geralis 
and Terziovski, 2003, refererat i Ashill, et al., 2006, s. 276). Dessutom finns det studier 
som visar på att det som uppskattas mest hos en medarbetare är när den upplever att den 
ger kunden bra service (Heskett & Schlesinger, 1994). Författarna drar slutsatsen att 
medarbetare som känner att de kan ge kunden vad den vill ha, uppnår en högre grad av 
tillfredställelse, jämfört med medarbetare som inte känner detta lika starkt.  

3.3.2.2 Lojalitet mot organisationen 
Ashill et al. (2006) menar att det finns ett starkt samband mellan medarbetarnas lojalitet 
mot företaget samt hur de utövar service recovery. Flera forskare menar att medarbetare 
som presterar på en hög nivå oftast är involverade i, och identifierar sig med, 
organisationen (Ashill, et al., 2006, s. 275).  

Det finns ett samband mellan tillfredställda, lojala och produktiva medarbetare samt det 
värde som kunden får. Enligt Heskett och Schlesinger (1994, s. 165) är det företagets 
policy samt stöd från ledningen som avgör huruvida medarbetaren levererar det värde 
som företaget önskar åt kund.  

3.3.3 Utfallet av prestationen (beteendet) 
Det känslomässiga utfallet i form av arbetstillfredsställelse och lojalitet påverkar 
slutligen medarbetarnas prestation i service recoveryutförandet(Ashill, et al., 2006). 
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Sammanfattningsvis måste alltså alla punkter i ovanstående modell belysas för att 
medarbetarna ska kunna leverera bra service recovery. Komponenterna är länkade till 
varandra och utförandet är beroende av att alla punkter fungerar. En bemyndigad 
medarbetare måste exempelvis vara utbildad i de grunder på vilka dessa beslut bör fattas 
och inom vilka ramar kompensationen till kund kan ges. Vidare måste de uppleva att 
den belöning de själva erhåller motiverar dem till att använda sina befogenheter på ett 
korrekt sätt. (Babakus, et al., 2003) 

Grundläggande är att ledningen uppmärksammar och använder de ovan nämnda 
punkterna för att uppnå god servicekvalitet. Detta skapar i sin tur arbetstillfredsställelse 
och lojalitet bland medarbetarna, något som är fundamentalt för att de ska leverera bra 
service recovery till kund. (Ashill, et al., 2006) 

  

Figur 3.9 Employee recoverymodellen. Översättning av originalmodell av Ashill et al. (2006, s. 273) 
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4. Vår metod 
Den praktiska metod vi har använt oss av presenteras i detta kapitel. Först 
argumenteras för vårt val av kvalitativ forskningsstrategi samt genomförandet av 
semistrukturerade intervjuer. Därefter beskrivs hur vi gått tillväga vid val av företag, 
urval av respondenter samt utformningen av intervjuguiden. Vi presenterar även 
genomförandet av intervjuerna samt hur vi därefter har bearbetat, analyserat och 
diskuterat vår insamlade data. Vi avslutar kapitlet med att beskriva hur vi förhållit oss 
till de kvalitativa sanningskriterierna som en studie bör uppfylla. 

4.1 Forskningsstrategi 
Med tanke på vårt syfte, utifrån en analys av medarbetarnas och chefernas uppfattning 
om service recovery ämnar vi identifiera drivkrafter och hinder för employee recovery,  
anser vi att en kvalitativ forskningsstrategi passar vår studie bäst. Den främsta 
anledningen till detta är att vi vill ha uttömmande information från respondenterna i 
form av hur de upplever företagets service- och employee recovery. Enligt Bryman och 
Bell (2005) förknippas ord och beskrivningar oftare med kvalitativa studier, i jämförelse 
med kvantitativa som oftare fokuserar på siffror. En fördel med en kvalitativ 
forskningsstrategi är att vi kan förstå respondenterna på ett djupare plan och på så sätt 
kan vi skapa oss en mer djupliggande förståelse för deras åsikter.  

Empoyee recovery har visat sig vara ett så pass outforskat ämne att sammankopplingar 
mellan olika teoretiska utlåtanden har varit nödvändiga. Modellen över employee 
recoveryförfarandet (Figur 3.9 i kapitel 3.3.3) är använd på detta sätt och den har sedan 
legat till grund för vår intervjuguide. Närvanen (1999, s. 48) beskriver att vid kvalitativa 
studier är det vanligt att forskarna visar på en analytisk förmåga gällande teorier. Det vi 
uppnår vi genom att förena olika teorier med varandra. På så sätt önskar vi bygga en 
förståelse för den kontext som är relevant för studien.  

En nackdel med att vi har valt att göra en kvalitativ studie är att vårt resultat kommer att 
ha begränsad överförbarhet. Bryman och Bell (2005, s.307) menar att kvalitativa studier 
omfattar djup och därför blir kontexten oerhört viktig. För vår del innebär detta att våra 
resultat kommer att vara begränsade till företagen som vi undersöker. Vi har dock 
tydligt visat vårt tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar för att applicera 
upplägget i studien på nya företag och i andra kontexter.  

4.2 Val av företag 
Vi har valt att studera hur två företag inom turismbranschen arbetar med service 
recovery. En viktig aspekt i valet av bransch var att vi ville utföra studien på företag där 
intensiv kundkontakt och vikten av en hög servicenivå gör det nödvändigt för dem att 
arbeta med service recovery.  

Lewis och McCann(2004, p. 6) menar att företag inom turismbranschen har en intensiv 
kundkontakt och medarbetarnas beteende och service har en stor inverkan på om 
kunden ska bli nöjd. Eftersom produktion och konsumtion av en tjänst sker mestadels 
då kunden är närvarande, skapar detta både begränsningar och möjligheter till att utföra 
service recovery. Dessutom är konkurrensen inom turismbranschen oerhört stor och 
kunden får högre och högre förväntningar på servicen(Lewis & McCann, 2004, p. 6). 
Dessa argument anser vi gör turismbranschen till en lämplig bransch att utföra vår 
studie inom. 

Efter att vi beslutat oss för att göra studien på företag som är aktiva inom 
turismbranschen kontaktade vi redan i november ett antal olika operatörer, både 
innanför och utanför Sveriges gränser. Kriterierna vid detta urval grundade sig bara i 
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vilka företag vi hade personliga erfarenheter av. Vi blev även tipsade om några företag 
av vänner och bekanta. Nyckelpersoner inom dessa företag försökte vi sedan få kontakt 
med via mail eller telefon, där vi kortfattat presenterade vårt examensarbete och vad vi 
ville studera i deras företag. Att tydligt och begripligt förse nyckelpersoner inom det 
tillfrågade företaget med studiens mål och metod är ett bra sätt till att få tillträde 
(Bryman & Bell, 2005, s. 337). Dock visade det sig vara en omständlig process att få ett 
besked om intresse eller ointresse och vi fick i många fall återkomma med påminnelser. 
De nej vi mottog förklarades framförallt med att företagen inte ansåg sig ha de resurser 
som krävdes för ett examensarbete. 

På Icehotel var det marknadschefen som mottog vår förfrågning och som i början av 
februari meddelade att det fanns ett intresse för att delta. I samband med detta blev vi 
uppmärksammade på att Icehotel samarbetar med Björkliden med vissa aktiviteter och 
det var så idén uppkom om att jämföra dessa två företag med varandra. Vi mailade 
därför Björklidens platschef och inkluderade samma studiebeskrivning, men lade då till 
att Icehotel uppvisat intresse och att det därmed kunde bli aktuellt med en jämförelse 
dem emellan. Infallsvinkeln uppskattades hos båda företagen som bekräftade att de ville 
delta. Att inkludera två företag i vår studie menar vi kommer att förse oss med två olika 
bilder av service recovery. Vi önskar därmed kunna presentera förbättringsförslag där 
företagen kan lära av varandra. Vi upplevde det som positivt att utföra studien på två 
företag inom en viss geografisk avgränsning, i detta fall inom Kiruna kommun. Det här 
menar vi bidrar till vissa likheter vad gäller organisatoriska förutsättningar, vilket kan 
anses vara relevant att ta hänsyn till vid en mellanfallsanalys, vilket vår studie alltså 
syftar att åstadkomma. 

Valet av företag kan ses som ett ömsesidigt urval, vilket Johansson-Lindfors (1993, s. 
103-104) benämner vara ”då det är informationsenheten som väljer forskaren och 
forskaren som väljer informationsenheten”. Vi var alltså beroende av att övertyga 
företagen om att vårt valda forskningsområde var intressant för dem och att det 
förhoppningsvis kommer generera i förslag på förbättringsmöjligheter.  

Vi vill även passa på att göra läsaren uppmärksam på att vi gjort vissa justeringar i 
företagsnamnen för att förenkla läsningen av vår uppsats. Icehotel skrivs korrekt med 
versaler, dvs. ICEHOTEL och Björkliden bör egentligen skrivas ut som Björkliden 
Fjällby. 

4.3 Urval av respondenter 
I vår studie vill vi få en uppfattning av hur de båda 
företagen arbetar med service recovery. Urvalet av 
respondenter bör framförallt grunda sig i vad som krävs 
för att besvara studiens frågeställning och syfte. Därmed är 
det svårt att finna teoretiskt stöd för vilken urvalsstrategi 
som bör användas då hänsyn måste tas till det valda 
problemet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 103). Vid urval 
av respondenter ville vi därför ha tillgång till de personer 
på företaget som är de som främst bemöter  missnöjda 
kunder. Vid båda företagen är respondenterna därför 
receptionisterna och deras chefer. Vi är medvetna om att 
alla medarbetare kan antas påverka, och även påverkas av, 
hanteringen av missnöjda kunder. Vi bedömer dock 
receptionisternas roll som den mest centrala, då deras 
arbetsuppgifter dagligen inkluderar hanteringen av kunders frågor och problem. 

Figur 4.1 Receptionist i 
Björkliden. (Mäki, 2011c) 
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Vad gäller antalet respondenter vid en kvalitativ studie måste vi som forskare göra en 
avvägning, så att antalet blir varken för litet eller för stort. Vid för få intervjuer är risken 
att analysen grundar sig på en allt för subjektiv och snäv bild av verkligheten medan för 
många intervjuer kan resultera i att man samlar in en ohanterlig mängd data (Trost, 
1997, s. 110). Johansson-Lindfors (1993, s. 101) talar om ”teoretisk mättnad” som det 
kriterium som bör avgöra urvalets storlek. Detta innebär att ytterligare en respondent 
inte kommer att tillföra någon mer användbar information. Tilläggas bör att det 
säkerligen framkommer någonting nytt ur varje ny intervju men detta måste vägas mot 
det informationsöverflöd som riskerar att uppkomma till följd av ett för stort urval. 
Även aspekter såsom tids- och kostnadsaspekten har betydelse vid urval av 
intervjuobjekt (Trost, 1997, s. 109). Detta gäller både resurserna från oss som forskare 
samt för den tid och kostnad som vi tar i anspråk från företaget.  

Efter att vi tagit hänsyn till ovanstående resonemang, efterfrågade vi ett totalt antal av 
åtta intervjuer på vardera företag. På Icehotel har receptionschefen ansvar över två olika 
receptioner, vilka båda blev representerade under intervjuerna. I Björkliden finns bara 
en reception och det totala antalet receptionister är där sex stycken, för alla inkluderades 
i vårt urval.  

Av dessa åtta intervjuer önskade vi att två ledningsfunktioner skulle vara representerade 
samt sex av medarbetarna. Vi menar att detta urval ger oss en överskådlig bild över hur 
företagen arbetar med service recovery, vilket är vår frågeställning. Syftet är att urvalet 
ska ha en variation där det är möjligt att urskilja ett mönster och se tendenser bland 
svaren, något som eftersträvas i ett kvalitativt sammanhang (Trost, 1997, s. 108-109).   

På Icehotel innebär ledningsfunktionerna hotellchefen samt receptionschefen och i 
Björkliden platschefen samt receptionschefen. Valet av dessa funktioner som 
representanter för ledningssidan har vi kommit fram till efter dialog med företagen.  

Vid urvalet av de sex receptionisterna på Icehotel har vi alltså tillåtit ett icke-
sannolikhetsurval i och med att det totala antalet receptionister där översteg det urval vi 
önskade göra. Här har vi alltså förlitat oss på att receptionschefen på Icehotel har gjort 
en bedömning av vilka av medarbetarna som ska ingå i vår studie. Trots den 
problematik som ett icke-sannolikhetsurval kan åstadkomma, exempelvis i form av att 
urvalet kan anses vara snedvridet till att ge en förskönad bild av verkligen, så anser vi 
detta alternativ ändå vara det bästa. Vi framhäver dels den tid och de resurser som det 
skulle krävts av oss att själva sätta oss in i organisationsstrukturen. Den formella 
strukturen, med arbetsbeskrivningar och så vidare, menar vi heller inte alltid stämmer 
överens med hur det fungerar i praktiken, vilket gör det olämpligt för oss som forskare 
att ta beslut över detta urval. Vi anser oss därför inte ha möjlighet att avgöra på vilka 
grunder urvalet bland receptionisterna annars ska ske, varpå vi överlämnat detta till 
företagen själva att besluta. Vi är även medvetna om den inkräktning på arbetstid som 
intervjuer gör, något som kan skapa en ovilja hos cheferna att låta sina medarbetare 
delta i en studie (Bryman & Bell, 2005, s. 368). Genom att låta företagen själva välja ut 
respondenter bland receptionisterna samt utforma intervjuschemat tror vi att vi har 
förebyggt en negativ inställning till vår studie. 

4.4 Utformning av intervjuer 
Vid vår empiriinsamling eftersträvar vi uttömmande information från respondenten 
gällande service recoveryförfarandet. Samtidigt vill vi kunna koppla informationen till 
vissa ämnen som vi anser vara nödvändiga och relevant för vår studie. Vårt val av 
intervjustrategi har därför blivit att genomföra semistrukturerade intervjuer. Bryman och 
Bell (2005, s. 363) menar att detta förhållningssätt är typiskt för den här typen av 
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intervjuer, dvs. att intervjuaren har vissa teman som ska beröras men att svaren tillåts 
variera stort bland respondenterna.Vid utformningen av intervjuguiden har vi därför 
eftersträvat att frågorna ska åskådliggöra intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt, i syfte att svara på en mer generellt ställd frågeställning gällande service 
recoveryförfarandet. Det är önskvärt att intervjun vid en kvalitativ forskning rör sig i 
olika riktningar och att intervjuguiden är så pass flexibel att respondenten tillåts skapa 
sin egen uppfattning om vad som anses vara relevant och viktigt att belysa i 
sammanhanget (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Nackdelar vad gäller vårt val att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer kan framförallt handla om de krav det ställer på vår 
egen uppmärksamhet under intervjuerna. Hade vi istället använt ett mer strukturerat 
intervjualternativ hade vi kanske haft en mer statistisk säkerställd empiri att grunda vår 
analys på. Med det menar vi att semistrukturerade intervjuer kräver att vi själva tolkar 
de oftast väldigt övergripande svaren på ett sätt som dels ska ge svar på den ställda 
frågan men även tillåts ge indikationer på punkter som vi uppfattar vara av relevans för 
vår studie.   

Enligt Trost (1997, s. 7) bör intervjuer av kvalitativ typ bestå av frågor som är raka och 
enkla. Bryman och Bell (2005, s. 361) tillägger att det som särskiljer kvalitativa 
intervjuer från kvantitativa är att syftet är att få fylliga och detaljerade svar snarare än 
någorlunda standardiserade svarsalternativ. Återigen vill vi framhäva att vårt syfte med 
studien inte är att generalisera den information vi kommer att få från respektive företag. 
Snarare eftersträvar vi en uttömmande bild om service recoveryförfarandet, i syfte att 
kunna analysera employee recovery i de två företagen.  

Vår intervjuguide (se appendix 1 och 2) inleds med att våra respondenter kommer att få 
berätta om sin bakgrund samt svara på några generellt ställda frågor om service 
recovery. Därefter är frågorna i intervjuguiden utformad utifrån olika teman, där 
ordningsföljden grundar sig på placeringen i employee recoverymodellen som vi 
presenterat i kapitel 3.3, där vi även har argumenterat för dess relevans för studiens 
syfte.   

Intervjuguiden bör ses som ett övergripande underlag för intervjustrukturen, från vilket 
vi säkerligen kommer att avvika då respondenten uppmärksammar oss på samband och 
som vi inte förutsett. Vi är alltså beredda att frångå intervjuguiden och spontant 
formulera frågor som vi vid intervjutillfället uppfattar vara relevanta för att uppfylla 
studiens syfte, för att utreda respondenternas upplevelse av employee recovery.  

Vi är medvetna om att ordningsföljden på frågorna kommer att variera mellan de olika 
intervjuerna. Detta är något som ingår i den flexibilitet som Bryman och Bell (2005, s. 
361) framhäver som en grundförutsättning för att intervjuer ska bli så kvalitativa som 
möjligt. Vi har som sagt strävat efter att ställa frågor som är enkla och öppna och vår 
uppgift blir därför att vara observanta på vad respondenterna själva väljer att inkludera i 
sina svar. Vi är exempelvis beredda på att svaren på de inledande frågorna kan vara så 
pass utförliga att de även täcker av de områden som vi placerat senare i vår 
intervjuguide. Vid behov av följdfrågor kommer vi därför att vara beredda att växla 
mellan de olika teman. Grundläggande med frågeguiden är dock att vi ger alla 
respondenter möjlighet att tala om, och kring, de olika teman som vi formulerat vår 
intervjuguide utifrån. 

4.5 Genomförande av studien 
För att inledningsvis kommentera användandet av intervjuguiden så anser vi att syftet 
med den uppfylldes. Vi såg till att alla delar ”bockades av” under intervjun men tillät 
samtidigt respondenten att göra utsvävningar, vilket i många fall resulterade i att vi 
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ställde följdfrågor. Ordningsföljden varierade även stort mellan intervjuerna och det 
ställde krav på att vi som intervjuare var både aktiva och alerta under intervjun. Detta 
för att ge alla respondenter samma förutsättningar att svara på vår frågeställning. Den 
här uppgiften varierade i svårighetsgrad då respondenterna var olika talföra och benägna 
att ta upp avvikande saker som vi tyckte ändå vara av intresse. I vissa fall fick vi aktivt 
antyda syftet med vår studie och i andra fall så försåg respondenterna oss med så pass 
mycket information på varje fråga att vi i princip aldrig behövde be dem utveckla sina 
svar.  

Studien genomfördes i slutet av mars då vi tillbringade fyra dagar på respektive företag. 
Först besökte vi Icehotel och vid ankomsten diskuterade vi urvalet av receptionister 
med receptionschefen, med vilken vi även utformade ett intervjuschema. 
Receptionschefen uttryckte vid urvalet en strävan efter att personerna som skulle ingå i 
vår studie skulle ha varierande erfarenhet. Det här anser vi stärker urvalets 
representativitet för hela receptionsstaben och vi tilldelades respondenter med varierad 
arbetslivserfarenhet, utbildning samt antal år inom företaget. Vi fick intrycket att urvalet 
skedde så representativt som möjligt och utan en vilja att försköna verkligheten. Med 
det menar vi att cheferna, i detta fall representerade av receptionschefen, upplevdes ha 
en positiv inställning till vår studie och en strävan efter att få fram ”sanningen” vad 
gäller vår frågeställning och vårt syfte. 

Intervjuerna vid Icehotel delades upp så att vi hade tre intervjuer den första och andra 
dagen samt två intervjuer den tredje dagen. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer 
och de genomfördes i ett rum i anslutning till receptionen, där vi satt ostörda. Vi spelade 
in varje intervju för att senare kunna transkribera dessa. Vi gjorde även anteckningar på 
intervjuguiden i syfte att säkerställa att vi behandlade alla delar, om än i olika 
ordningsföljd. Intervjuerna varade i ungefär 60 min, med två avvikelser där en varade 
30 min och en i 80 minuter. Dock upplevde vi att vi i lugn och ro hann gå igenom alla 
delar i intervjuguiden med respondenterna och avvikelserna berodde endast på 
respondenterna sätt att uttrycka sig och vilja att utveckla sina svar.  

Vid vistelsen på Icehotel spenderade vi tre nätter i hotellets varma boende samt en natt i 
en svit i själva ishotellet. Som gäster fick vi därmed möjlighet att nära studera 
receptionisternas arbete och interaktion med kunder. Det här är vi medvetna kan komma 
att påverka våra analyser, då vi tolkar in vår egen upplevelse som gäster. Det kan därför 
vara värt att nämna att vi upplevde vistelsen på Icehotel som väldigt positiv och 
medarbetarna var tillmötesgående och omtänksamma om vårt välbefinnande. Vi åt även 
lunch och middag i personalmatsalen och fick då möjlighet att träffa medarbetare som 
arbetade med andra uppgifter än receptionisterna. Vid dessa samtal uppkom även 
synpunkter på Icehotel som arbetsplats och arbetsgivare, vilket uppmärksammade oss 
på organisatoriska förutsättningar som vi annars hade gått miste om. Vi noterade 
exempelvis att receptionisterna sällan åt i personalmatsalen, vilket vi menar kan skapa 
en viss segregation mellan avdelningarna.    

I Björkliden blev inledningen av vår vistelse något mer ostrukturerad, då vår 
kontaktperson (och tillika platschef i Björkliden) med kort varsel hade lämnat orten för 
utlandsvistelse utan att informera oss om detta. Bestämmelsen var visserligen att vi 
skulle utforma intervjuschemat och urvalet tillsammans med receptionschefen men 
denna var ledig under vistelsens första två dagar. Nämnvärt är dock att receptionen bara 
har sex receptionister, varför ett urval bland dem inte var nödvändigt. Intervjuschemat 
gjordes därför upp i samråd med de två receptionister som vid vår första dag var i tjänst. 
Uppdelningen blev tre intervjuer första dagen, två den andra respektive den tredje dagen 
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samt en sista intervju den fjärde dagen. En av dessa intervjuer var en telefonintervju 
med platschefen, som alltså hade lämnat orten. Intervjuerna varade även här i ungefär 
en timme, med en avvikelse där en bara varade i 35min och en i närmare 80min. 
Återigen upplevde vi att alla fick samma förutsättningar att besvara de frågor som 
ingick i vår frågeguide. 

Intervjuerna i Björkliden genomfördes i ett konferensrum som låg avskilt och där vi fick 
sitta ostörda. Dock genomfördes alltså en av intervjuerna via telefon. Den här intervjun 
kan anses ha andra förutsättningar då vi inte hade samma möjlighet att uppmärksamma 
kroppsspråk och ansiktsuttryck, något som i de andra intervjuerna kan ha fått oss till att 
ställa följdfrågor osv. 

Även här är det värt att anmärka hur vi som gäster upplevde själva vistelsen i 
Björkliden. Redan vid ankomst var det något tumultartat då vi inte hade blivit 
informerade om vilket av Björklidens olika boenden som vi skulle bo på. Det 
resulterade i att vi först blev skickade till fel del innan vi tillslut blev inackorderade i ett 
något primitivt rum. Den här synpunkten måste dock ställas i relation till det exklusiva 
boende som Icehotel tilldelat oss. Varför detta ens är väsentligt att poängtera är för att vi 
upplevde vid de inledande intervjuerna i Björkliden att vi hade en något negativ 
inställning till företaget pga. det bemötande vi fått som gäster. Dock försökte vi bortse 
från detta och vi upplevde också att vår inställning ändrades redan under vistelsens 
andra dag, dvs. den dagen då vi började med intervjuerna.  

Lunch och middag åt vi även i Björkliden tillsammans med övriga medarbetare i 
personalmatsalen. Vi fick därmed möjlighet att interagera med medarbetare från andra 
delar än receptionen. Under våra dagar i Björkliden testade vi på utförsåkning samt tur-
skidåkning. Att genomföra de aktiviteter som företaget erbjuder menar vi gav oss en 
ökad förståelse för de kontextspecifika förutsättningar i vilken Björkliden opererar.  

Övriga reflektioner kring genomförandet av intervjuerna är att ordningsföljden på 
vistelserna kan komma att påverka vår analys. Med det menar vi att då vi först besökte 
Icehotel kan vi antas haft mer engagemang i intervjuerna där. Det är möjligt att vi då var 
mer uppmärksamma och lyhörda på respondenternas svar. Samtidigt kan vi anta att vår 
intervjuteknik förbättrades för varje intervju vi genomförde. Detta skulle i så fall vara 
till fördel för Björkliden, som vi alltså besökte sist. Vi menar därför att för- och 
nackdelarna av ordningsföljden av vistelserna antagligen väger upp varandra. 

En annan reflektion över genomförandet är att våra respektive företag befann sig i olika 
skeden i säsongen. Intervjuerna genomfördes visserligen under två på varandra följande 
veckor men detta innebar slutet på Icehotels säsong medan det bara var halvvägs i 
Björklidens. Det här menar vi kan få till konsekvens att medarbetarna har olika nivå av 
engagemang, dels i sitt arbete men även i sin motivation att åskådliggöra 
förbättringsmöjligheter och så vidare. Det är möjligt att motivationen sjunker allt 
eftersom säsongen fortlöper. Att receptionisterna på Icehotel är nära slutet på sin säsong 
innebär samtidigt att de har varit med om fler kundmöten, dvs. de har mer erfarenhet 
samt flera färska kunder i minnet. Detta skulle kunna jämna ut den här reflektionens 
påverkan. Vi har hela tiden strävat efter att genomföra varje intervju efter samma 
förutsättningar och tror därför att den här kritiken till vårt genomförande inte ska 
påverka vår analys till någons fördel. 

I direkt anslutning till respektive intervju skrev vi ner en kort sammanfattning med 
intryck och synpunkter som vi kände var extra tydliga. Detta i syfte att underlätta den 
kommande bearbetningen av empirin samt finnas som back-up ifall det skulle bli något 
strul med tekniken vad gäller inspelningarna. 
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4.6 Bearbetning av empiri 
Inspelningarna från intervjuerna bearbetades i ett första steg i form av transkribering. Vi 
utförde dessa individuellt, åtta vardera och använde oss utav transkriberingsprogrammet 
Express Scribe. I programmet kunde inspelningens hastighet justeras samt 
kortkommandon på tangentbordet för start och stop användas, vilket vi ansåg bidrog till 
att transkriberingarna genomfördes på bästa sätt och att materialet därför känns 
tillförlitligt.  

Under transkriberingen av den telefonintervju som genomfördes med platschefen i 
Björkliden uppdagades ett litet missöde. Då vi inte informerats om hennes frånvaro 
hade vi inte hunnit testa den inspelningsfunktion som vi provisoriskt använde oss av vid 
intervjutillfället. Inspelningen visade sig innehålla en väldigt störande rundgång vilket 
gjorde delar av intervjun ohörbar. Vi har varit i kontakt med diverse experter inom 
ljudinspelningar men beskedet vi fått är att frekvensen på störningen ligger för nära 
själva inspelningen, vilket gör det omöjligt att radera störningarna. Dock tror vi att vi 
lyckats förstå de delar av hennes svar som vi anser är relevanta för vår studie. Eftersom 
platschefen befann sig utomlands de påföljande veckorna, bedömde vi att det skulle bli 
en allt för omständlig process att be en henne kontrollera den empiri vi tagit med från 
hennes intervju innan vi satte igång med analysen. Därför har vi alltså förlitat oss på den 
begränsade transkriberingen av platschefens intervju samt de sammanfattade 
anteckningar som skrevs ner direkt efter intervjun. 

4.7 Presentation, analys och diskussion av empiri 
Efter att transkriberingarna genomförts har vi gått igenom varje intervju för sig och 
markerat de delar av svaren som vi upplever höra samman till tre olika temaområden 
som vi bedömer relevanta för att svara på vår frågeställning, vilken alltså lyder; ”Hur 
arbetar Icehotel och Björkliden med service recovery?”.De tre områden vi valt att 
använda i empirikapitlet är: ”organisationsspecifika förutsättningar”, ”ledarskapet” och 
slutligen ”medarbetarnas karaktäristika och deras motivationsfaktorer”. Vi anser att 
dessa tre områden angriper vår frågeställning på olika sätt och stödjer därigenom vår 
strävan efter att så objektivt som möjligt presentera den insamlade empirin.   

Vid bearbetningen av empirin, då vi ämnade ”sortera” materialet i de tre ovan nämnda 
teman, inledde vi arbetsgången med att härleda vilka frågor i vår intervjuguide som vi 
ansåg belysa respektive område. Vi fick därigenom säkerställt att våra valda 
temaområden kunde kopplas till de teorier vi funnit till vår studie. Detta till följd av 
studiens deduktiva karaktär, där intervjuguiden har utformats med hjälp av teorikapitlet. 
I detta skede var vi även medvetna om att intervjuerna innehållit från intervjuguiden 
avvikande följdfrågor. Även dessa sorterade vi in under respektive underrubrik. 
Förutom intervjuerna, åtta till antalet på respektive företag, har vi använt 
personalhandbok, årsredovisning och hemsida som referenser/källor i empirikapitlet. 
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Vi vill poängtera att vi är medvetna om att den empiriska presentationen hade kunnat 
ske på en rad olika sätt. Vår valda metod med dess underrubriker kommer att påverka 
den påföljande analysen i form av att vi här gör ett subjektivt urval bland de drygt 16 
timmars inspelning och transkriberat material som vi har haft till vårt förfogande. 

 

 

 

 

 

 

 

Då vi under intervjuerna försäkrat receptionisterna att deras svar kommer att behandlas 
konfidentiellt har vi tilldelat varje person ett fingerat namn. Cheferna har vi däremot 
benämnt med deras titel då ett annat tillvägagångssätt inte hade varit möjligt eftersom 
studien bygger på att analysera receptionisternas uppfattning av service recovery i 
förhållande till chefernas avsikter. Anledningen till att vi utlovade sekretess till 
receptionisterna var för att förebygga att respondenterna avstod från att delge känsliga 
upplevelser och uppfattningar av service recovery.  

Vi har valt att endast använda namn som kan uppfattas ha en ”kvinnlig stämpel”, detta 
för att inte på något sätt utmärka den enda man som deltog i vår studie. I presentationen 
av empirin har vi även valt att ibland referera specifika citat till ”en receptionist säger..”. 
Detta har skett i de fall vi ansett att det skulle vara för uppenbart vem av respondenterna 
citatet härstammar från och att det därmed fanns en risk att det fingerade namnet 
kopplas samman med respondenten. Det här är något som inte är önskvärt till följd av 
det etiska ställningstagandet att receptionisterna ska få vara anonyma.  

Vi vill även passa på att göra läsaren uppmärksam på att vi har tillåtelse att använda de 
bilder som finns infogade i vår uppsats. Godkännandet har skett av fotografen eller 
ägaren till bilden.  

I analyskapitlet har vi delat upp detta utifrån komponenterna i den modell över 
employee recovery som vi presenterat i teorikapitlet, under kap. 3.3. Som tidigare 
nämnts och med hänsyn till vårt hermeneutiska förhållningsätt samt att vår 
forskningsansats innehåller både deduktiva och induktiva inslag, kommer detta 
avspeglas i hur analysen genomförs. Vi strävar förvisso efter att tolka empirin utefter 
det teoretiska materialet vi haft till vårt förfogande men vi vill inte begränsa oss till 
detta. Att vissa kopplingar mellan teori och empiri därför kan komma att anses vara 

Figur 4.2 Fingerade namn, logotyper (Icehotel 
2011a; Björkliden 2011c) 
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något vaga och godtyckliga är vi fullt medvetna om. Bristen på konkreta teorier att 
applicera på empirin anser vi dock påvisar det forskningsgap som vi önskar täcka av i 
vår studie. 

I de fall vi anser det varit lämpligt har vi vid arbetet med analysen kompletterat med 
ytterligare teorier som kan anses stärka våra tolkningar av empirin. Detta har skett i 
kapitel 6.8, angående lojalitet mot organisationen. Vi upplevde här att teorier gällande 
”Social Identity Process” skulle stärka vår analys och har därför valt att vid arbetet med 
analyskapitlet omnämna även den här teorin. 

I diskussionskapitlet har vi återgått till att dela upp diskussionen utifrån empirins tre 
teman. Detta eftersom vi inte vill begränsa våra diskussioner kring den teorietiska 
uppdelningen som vi använt i analysen. I diskussionen diskuterar vi alltså återigen vilka 
organisationsspecifika faktorer som har betydelse, hur ledarskapet uppfattas samt vilken 
påverkan medarbetarnas karaktäristika och motivationsfaktorer har på service recovery. 
Våra slutsatser, vad gäller studiens syfte att finna drivkrafter och hinder för employee 
recovery, är dels invävda i diskussionen och dels sammanfattade i slutet av varje 
temaområde. 

Vi har avslutat vid uppsats med att ge rekommendationer över service recovery-
förfarandet till respektive företag. Rekommendationerna bygger på de slutsatser vi gjort 
och vi anser att utförandet av dessa bör stimulera employee recovery. 

4.8 Kvalitativa sanningskriterier 
Sanningskriterierna vid kvalitativa studier bör bedömas på ett annat sätt än kvantitativa. 
Istället för att använda begreppen reliabilitet och validitet bör forskare använda sig av 
trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307).  Det främsta syftet för detta 
är att kvalitativa studier i större utsträckning handlar om att det finns fler än en sanning 
om verkligheten. Detta påstående passar inte ihop med validitets- och 
reliabilitetsbegreppen som hävdar att forskare kan komma fram till den enda sanningen. 
Trovärdighet kan delas upp i olika delar som kretsar kring begrepp som tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 
2005, s. 307). Huruvida dessa kriterier är uppnådda kommer vi nu att diskutera nedan. 

För att vår studie ska bli så tillförlitlig som möjligt, har vi spelat in och transkriberat alla 
intervjuer. Detta för att minska risken för att vi misstolkar respondenternas åsikter. Vi 
har dock valt att inte skicka tillbaka det empiriska materialet till respondenterna, något 
som kan vara önskvärt för att öka studiers tillförlitlighet, enligt Bryman och Bell (2005, 
s. 307). Istället har vi strävat efter att tydligt och utförligt redovisa vårt tillvägagångssätt 
vid bearbetning av empirin i syfte att ge läsaren en förståelse för hur vi har kommit fram 
till det vi påstår. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 306) är det forskarnas trovärdighet 
som avgör om studien ska bli accepterad hos läsaren.  

Vi har hela tiden varit medvetna om att vår studie har begränsad överförbarhet, då 
kontexten spelar en stor roll för vårt undersökta ämne. Vi har därför noggrann visat 
vilka företag vi undersökt samt intervjupersonernas roll på företaget. Vi har dessutom 
presenterat de miljöer som intervjupersonerna arbetar i, dvs. hur företagen 
organisatoriskt är uppbyggda, för att på så vis visa den specifika kontext som vi 
undersöker.Bryman och Bell (2005, s. 307) menar att det är viktigt att forskare visar att 
de har en granskande roll till de material och tillvägagångssätt som används. Detta anser 
vi oss ha gjort då vi tydligt har beskrivit vårt förförståelse samt våra tillvägagångssätt.  

Bryman och Bell (2005, s. 307) menar att forskare ska vara objektiva och handla i god 
tro. Detta syns i vår studie då vi tydligt visat när det är våra egna tankar och när de är 
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respondenternas. Vi är också medvetna om att vi har en subjektiv bild av 
respondenternas verklighet. Vi tror dock att vår strävan efter att förmedla en rättvis bild 
av företagen gynnats av att vi inkluderat ett så pass stort antal respondenter i vår studie.  

Dessutom tror vi att vår studie kommer att bidra till att medarbetarna på Icehotel och i 
Björkliden kommer att få en bättre bild av företaget. Dels genom att de får ta del av sina 
medarbetares åsikter samt att de kommer få ta del av vår bild av hur vi upplever deras 
sociala miljö. Dessa punkter är något som Bryman och Bell (2005, s. 307) nämner som 
forskningspolitiska konsekvenser och vi anser att det är viktiga då de motiverar oss att 
göra en bra studie.  
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5. Företagens hantering av missnöjda kunder 
I det här kapitlet presenterar vi det empiriska materialet. Vi har valt att dela upp detta i 
två delar, en för respektive företag. Vi inleder vardera del med en företagsbeskrivning 
för att på så vis klargöra vilka specifika förutsättningar företagen har. Under 
bearbetningen av datan ansåg vi att den presenterades enklast utifrån tre huvudteman. 
Presentationen av empirin är uppdelad efter de organisationsspecifika förutsättningar 
som hade betydelse, hur ledarskapet såg ut, samt vad som karaktäriserar och motiverar 
medarbetarna till att utföra service recovery. 

5.1 Företagsbeskrivning Icehotel 
Byn Jukkasjärvi ligger 200 km norr om polcirkeln och hade på 80- och 90-talet många 
gäster under sommaren, vilka bland annat kom för att se midnattssolen. På den tiden 
fanns det dock ingenting som lockade gästerna att besöka byn under vintern. 
Inspirationen till att bygga ett ishotell i Jukkasjärvi fick grundaren Yngve Bergkvist när 
han besökte en snö- och isfestival i Japan (Icehotel, 2009a). Säsongen 1992/1993 var 
det premiär för det första ishotellet och redan då innehöll hotellet en bar, kapell och 
biograf gjorda av is. Det tog två säsonger innan Icehotelfick sitt stora internationella 
genombrott. En del av publiciteten skedde med hjälp av Versace och Absolut Vodka. 
Framgångarna ledde senare till att Icehotelfick pris för Sveriges bästa upplevelse 2008 
(Icehotel, 2009b). 

Säsongen 2010/2011 byggdes det tjugoförsta Icehotel och numera erbjuds 60 rum och 
täcker en yta på 5500 kvadratsmeter. Nu går det åt 1000 ton ren is som hämtas från 
Torneälven samt 30 000 kubikmeter av en blandning av snö och is. Hotellet består till 
99 % av rent vatten från älven och detta är något som går tillbaka in i kretsloppet varje 
vår (Icehotel, 2010). 

Icehotels affärsidé lyder: ”ICEHOTEL ska utifrån Torneälven och Jukkasjärvi kreativt 
utveckla och erbjuda sinnliga, inspirerande och 
världsunika konst-, natur-, boende- och 
måltidsupplevelser”(Icehotel, 2009c). 

Icehotel har i dag barer runt om i världen 
som går under namnet ”Icebar by Icehotel”. 
Detta är ett franchisekoncept och ska 
förmedla bilden av Icehotel och Lappland. 
Barerna finns bland annat i London, 
Tokyo och Köpenhamn (Icehotel, 2010).  

Hotelldirektören berättar att det finns fler 
ishotell runt om i världen men att Icehotel  

har fördelen att de är originalet samt att   
ingen av konkurrenterna uppnår den 
konstkvalitet som Icehotel erbjuder. 

I dagsläget besöker majoriteten av gästerna 
Icehotel under vintersäsongen men enligt 
hotelldirektören jobbar Icehotel ständigt med att utveckla hotellet och dess aktiviteter så 
att fler gäster ska besöka hotellet på sommaren. I dag har man ett showroom där gäster 
kan se iskonst och i sommar ska det även vara möjligt att sova i ett rum gjort av snö och 
is.  

Figur 5.1 Geografisk placering (Eniro, 2011)& 
logotyp Icehotel (Icehotel, 2011a) 
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Under säsongen 09/10 övernattade ungefär 23 000 gäster på Icehotels olika boenden, 
hälften av dem sov en natt i det kalla boendet, dvs. i själva ishotellet. Majoriteten av 
gästerna kommer från utlandet och då främst från USA, Storbritannien och Tyskland 
(Icehotel, 2010). Detta ställer krav på att medarbetarna ska kunna kommunicera med 
gästerna på engelska och receptionschefen tillägger att ytterligare språkkunskaper ses 
som meriterande vid rekryteringen.  

Till skillnad från de flesta vanligt hotell har Icehotel även dagsbesökare. En av 
receptionisterna menar att detta är en stor inkomstkälla för Icehotel men det innebär 
också extra slitage på rummen, eftersom dagsbesökarna framförallt vill se de 
specialdesignade sviterna.  

Enligt hotelldirektören har företaget haft flera tuffa år bakom sig men ser nu ljust på 
framtiden. Hon poängterar dock att företaget och hotellet hela tiden måste förbättras och 
att nya idéer måste till för att utveckling ska kunna ske. Icehotels vision är: 
”ICEHOTEL ska upplevas som en unik och världsattraktiv reseanledning genom att 
erbjuda naturnära och sinnligt inspirerande upplevelser. Gästernas förväntningar ska 
positivt överträffas och berikas med bestående reseminnen som berättas 
vidare”(Icehotel, 2009c). 

Icehotel består inte bara av ett hotell av is utan på området finns även varma boenden i 
form av hotellrum och stugor. När gäster ska checka in på både det kalla eller varma 
boendet sker detta i huvudreceptionen. Här får gästerna tillgång till nycklar och allmän 
information. Om gästen ska spendera natten i det kalla boendet måste den gå vidare till 
dressingroom som ligger i anslutning till det kalla boendet. Här får gästen checka in 
ytterligare en gång samt låna sovsäck och varma kläder. I den byggnaden finns även 
dusch och bastu, samt skåp där gästerna kan förvara sina vanliga kläder och värdesaker. 
Medarbetarna i dressingroom anordnar även guidade visningar på Icehotel.  

Den varma receptionen består av en lång disk där receptionisterna arbetar. Antalet 
receptionister varierar under dagen och under vintersäsong är receptionen bemannad 
dygnet runt. I anslutning till receptionen finns också en lobbybar.  

Det kalla boendet består av snörum, isrum och 
artsviter. Varje artsvit är unik med dess design 
och skulpturer. Under säsongen 2010/2011 
kostade en natt i en artsvit mellan 1700- 3200 
per person/ natt beroende på veckodag och tid 
på säsong. Det billigaste alternativet var att 
besöka Icehotel i april och då sova i ett 
snörum. Då låg priset på 1250 kr per person 
och natt (Icehotel, 2011b). Receptionisten 
Emelie framhäver att en del gäster kan 
skrämmas iväg av det dyra priset och att man 
därmed tror att det ska vara stelt på hotellet, ”men det 
är det inte och man måste komma hit och se det. […] 
Det här är Icehotel och inte Åre, inte Björkliden heller. Vi är speciella liksom”.  
Icehotel har fyra ledord i sin verksamhet; ”original”, ”förnyelse”, ”förgänglighet” och 
”sinnlighet”. Med original vill de förmedla att Icehotel var först. Detta ska finnas med 
som en känsla i allt de gör. Förnyelse innebär att Icehotel alltid vill utvecklas. Gästerna 
ska vilja komma tillbaka och det ska alltid finnas en anledning till besöka Icehotel igen. 
Förgänglighet står för att Icehotel lånar sitt byggmaterial från Torneälven och att vattnet 
sedan åter går tillbaka till kretsloppet. Sinnlighet innebär att Icehotel vill förmedla mötet 

Figur 5.2 Artsvit (Tiselius, 2011) 
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med alla sinnen. Detta är dock svårt men hjälper till att skapa mystiken kring Icehotel 
(Icehotel, 2010). 

5.1.1 Organisationsspecifika förutsättningar för Icehotel 
På Icehotel består större delen av personalstyrkan av säsongsanställda. Tjänsterna 
annonseras ut via olika medier och personliga intervjuer genomförs med de sökande 
som anses vara aktuella för en tjänst.  Receptionschefen berättar att det är c:a 100 
anställda på hotellsidan under vintersäsongen och av dessa är endast ungefär 15 
personer helårsanställda. Hotelldirektören berättar att vintersäsongen sträcker sig från 
början av december till slutet av april. Det finns inget specifikt datum för stängning utan 
hotellet stänger helt enkelt när hotellet börjar smälta. 

Under sommarsäsongen är det totala antalet anställda ungefär 30 stycken, varav hälften 
av dessa alltså är åretruntanställda. Hotelldirektörensäger att det inte är allamedarbetare 
som klarar att jobba sommarsäsongpå Icehotel, ”vintern är ju en fest […] men 
sommaren kan vara tuff. Så man ska ha psyke för det också”.  Hon förklarar att det 
beror på att arbetstempot är mycket lägre och att sommarmånaderna inte brukar bjuda 
på något varmt väder. Hon nämner att under förra sommaren var det inte ofta 
temperaturen gick över tio grader. 

Hotelldirektören säger att det får konsekvenser att man inte kan erbjuda 
säsongspersonalen åretruntanställning. Hon menar att det är svårt att kvalitetssäkra när 
man inte kan ha samma medarbetare året runt och framhäver samtidigt att det hade varit 
underbart att ”få tillbaka alla pärlor”. En av receptionisterna förklarar uppdelningen av 
helårs och säsongsanställda såhär, ”det finns två arbetare, fasta och säsongs. Det är två 
olika kast”. 
När Icehotel rekryterar medarbetare inför varje säsong finns det en stor begränsande 
faktor personalboendet. Det är svårt att hitta boende både i Kiruna och Jukkasjärvi och 
därför prioriterar företaget i första hand de sökande som redan har boende. Dock menar 
hotelldirektören att det är väldigt svårt att hitta kompetenta medarbetare i Kiruna. Det 
finns även en svårighet med att då LKAB som kan erbjuda ett helt annat löneläge lockar 
detta många av Kirunas ungdomar.  

Receptionschefen menar att det inte är önskvärt att nyanställda kommer direkt från 
gymnasiet. Hon ser gärna att de har några års erfarenhet men säger samtidigt att de har 
vissa guldkorn som kommit direkt och att dessa hittades genom kontakter eller att de 
har gjort praktik på Icehotel. Majoriteten av receptionisterna berättade att de hade 
erfarenhet från andra serviceyrken innan de började arbeta på Icehotel. Även 
receptionschefen och hotelldirektören har lång erfarenhet inom både serviceyrken och 
turismbranschen. Det bör också nämnas att hotelldirektören är en av delägarna av 
Icehotel. Icehotel är privatägt och sex av delägarna jobbar i bolaget. 

Emelie förklarar att det finns vissa nackdelar med att bo i Kiruna men att själva jobbet 
på Icehotel väger upp dessa, ”Kiruna är ju en liten stad […]men det här jobbet, när 
man får träffa människor från jordens alla hörn,[...]Det här jobbet gör att man tänker 
utanför lådan hela tiden liksom. […] Jag tror inte att det finns ett annat jobb som kan 
göra det i den här lilla stan”. 
Hotelldirektören förklarar ”Vi behöver ju ny kraft varje säsong. Det är inte så att vi har 
byggt ett stort hotell i sten som har hundra års gamla anor. Det är nytt varje år och nya 
människor och nya möjligheter”. Receptionschefen är inne på samma spår, ”Hela 
konceptet med att man bygger upp en snöhög och som folk kommer och sover i. Den är 



 36 

ju så galen den idén och jag älskar galna idéer. 
Och sen är det ju också att den enda dagen är ju 
aldrig den andra lik och heller inte den ena 
säsongen”. Caroline känner sig stolt över att 
jobba på Icehotel, ”för det är ju en fantastisk 
byggnad, fantastisk maskin egentligen, hela 
företaget egentligen. Nu när man vet vad som 
händer”. Emelie nämner också att hon är stolt 
över att jobba på Icehotel.  

Hotelldirektören berättar att Icehotel har lidit 
under den finanskris som drabbade Sverige för 
några år sedan. Turister satsade inte lika mycket 
pengar på att resa. I dagsläget ser man en 
uppgång men nu är det andra faktorer som bekymrar. Tidigare har både SAS och 
Norwegianflugit sträckan Stockholm-Kiruna men i år har Norwegian dragit in den 
flyglinjen, vilket har medfört att antalet billiga biljetter har sjunkit avsevärt. En följd av 
detta är även att SAS höjt sina priser. Dessutom funderar SJ på att skära ner på sina 
nattåg från södra Sverige, vilket skulle göra det ännu svårare för Icehotel och regionen 
att locka turister. SJ:s försämrade rykte bidrar även till att många turister inte vill ta 
tåget på grund av risken för förseningar eller inställda tåg.  

Hotelldirektören nämner att Icehotel har varit ganska dåliga på att marknadsföra sig 
lokalt vilket lett till att det är relativt få Kirunabor och norrbottningar som besökt 
hotellet. Hon säger att ”vi har nog gått ibland lite över ån för att hämta vatten”. 
Samtidigt poängterar hon att ju längre bort från Jukkasjärvi de åker för att marknadsföra 
Icehotel, desto intressantare blir deras produkt. Stina har också uppmärksammat att 
lokalbefolkningen kan anses vara utestängda från hotellet ”Det är lite synd för det är ju 
ändå folk som ska sprida det här vidare”. Stina ger exempel på att Jukkasjärviborna 
inte alltid är välkomna till Icebar och att man nu funderar på att kräva nyckelkort för att 
ta sig in i baren. En av receptionisterna, som är uppvuxen i regionen, anser att Icehotel 
har ett bra rykte och tycker att företaget förtjänar att ha det. Dock visste hon inte 
speciellt mycket om Icehotel innan men menar att hon nu har fått en helt annan 
förståelse för företaget. 
Hotelldirektören nämner att en av svagheterna på företaget är att de har fått göra allting 
själva. ”Vi har ju inte haft någon stor organisation bakom oss, någon speciell avdelning 
som sitter och skriver en massa dokument om policy och regler och sånt där. Vi har ju 
först gjort misstagen och sen upptäckt att det här måste vi skapa regler för. Vi har ju 
fått göra ’learning by doing’, precis som när vi byggde ishotellet. För annars kan man 
inte göra rätt någon gång. Men man måste också ta ansvar för sina fel”.  
Klagomålens karaktär är något som varierar mycket på Icehotel, vilket receptionisterna 
framhäver gör det svårt att lära sig hur man ska hantera dessa. Som tidigare nämnts så är 
majoriteten av Icehotels gäster från utlandet men det är oklart om detta påverkar 
klagomålens karaktär eller antal.  Ida menar att ”kommer man långt bort ifrån så är 
man bara glad för att vara här”.  
Caroline förklarar att en del kunder är missnöjda med hur deras system med varmt och 
kallt boende fungerar, ”det är ju nästan så att vi har två hotell i ett”. Hon förklarar 
också att gästerna kan vara besvärade över att de måste tömma skåpen när de sovit kallt 
och förvara packningen i bagagerummet tills det varma boendet är klart att checka in på.  

Figur 5.3 Uppsamling av is till nästa års hotell 
(Tiselius, 2011) 
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När det gäller hantering av klagomål känner receptionisterna att de har mandat att ta 
egna beslut och möjlighet att ta egna initiativ. Hotelldirektören förklarar att ”jag känner 
inte till någon som har fått skäll för att de tagit ett felaktigt beslut”. Ida berättar, ”jag 
vet ju att jag alltid har chefer och medarbetare som håller mig bakom ryggen. Det vet 
jag ju, så jag är inte rädd att ta något beslut”. Receptionisterna berättar om hur de har 
lärt sig vad som är okej att göra och inte göra. Stina säger, ”I början så har man ju 
frågat så mycket och då har man sett vad som är… Man får lite bollkänsla”. Julia 
förklarar, ”det är väldigt lätt att göra något som är väldigt lätt att göra för oss men det 
är en enorm grej för gästen”. 
Receptionisterna förklarar när de har möjlighet att ta egna beslut och när de måste 
rådfråga sina chefer. Julia säger, ”Men framförallt när det gäller pengar, då har jag 
ingen makt”. Emelie säger, ”vi får inte ta egna beslut vid höga kompensationer”. Hon 
berättar de kan ge gästen en bok om Icehotel som kompensation och att de då inte 
behöver chefernas godkännande. 

Hotelldirektören berättar hur hon ser på kompensation, ”jag tycker att de 
[receptionisterna] ska ta så mycket ansvar som möjligt själva. De ska lyssna. Det 
viktigaste tycker jag när man har en gäst som är missnöjd, det är att ta sig tid att 
lyssna”. Detta är något som alla receptionister nämner, vikten av att lyssna på gästen. 
Ida förklarar, ”det absolut viktigaste är att låta gästen berätta att det är arga och 
framför allt varför”. Stina förklarar hur receptionen kan hjälpas åt vid hanteringen av en 
missnöjd kund, ”först avreagerar de sig på mig då och sen då tar de det med 
receptionschefen, för då har man ju som lugnat ner sig”. Detta är något som Ida också 
berättar och menar att då gästerna erbjuds få prata med ”managern” brukar de lugna ner 
sig. Dessutom nämner flera av receptionisterna att de utländska gästerna är väldigt måna 
om att tala med manager när det uppstår problem. Detta innebär att receptionschefen får 
ta över hanteringen av många av klagomål, just på grund av sin managertitel. 

På Icehotel jobbar man med två olika bokningssystem, ”Spectra” som används internt 
och ”Citybreak” där kunderna själva har gjort bokningen via internet. Alla receptionister 
nämner att det är ett problem att systemen inte alltid ”pratar med varandra”. Julia säger 
att bristerna i systemen påverkar kunderna i slutändan, ”man blir trött. Det kommer 
grupper som har bokat och det står någonstans att de ska ha kläder, men vi vet 
ingenting”. Receptionschefen säger rakt ut att hon hatar systemet. Det finns ingen av 
receptionisterna som anser att det är ett bra system. De får använda sig av nödlögner så 
att inte gästerna ska märka av felen som uppstått. Receptionschefen tillägger att en av 
svårigheterna är att gästerna på Icehotel många gånger bor i olika rum under sin 
vistelse, vilket skapar svårigheter för systemet att hantera dessa bokningar. Emelie 
förklarar att eftersom programmen inte pratar med varandra innebär det en onödig 
spänning för receptionisterna samt extra mycket arbete. 
I personalhandboken, som alla nya medarbetare får i början av säsongen, står det att 
man ska skriva en avvikelseapport om något speciellt har hänt, exempelvis vid 
klagomål. Detta är något som både receptionschefen och hotelldirektören pratar om men 
det är endast en av receptionisterna som över huvudtaget nämner ordet avvikelserapport 
och dess användning. Hotelldirektören nämner dock attmedarbetarna har blivit sämre på 
att fylla i rapporten. 

Inför varje vintersäsong får nya medarbetare några dagars introduktionsutbildning. Den 
innefattar bland annat föreläsningar av bland annat hotelldirektören och Yngve 
Bergkvist, som alltså är en av grundarna till Icehotel. Hotelldirektören berättar att i år 
hade företaget även en värdskapsutbildning för de anställda. Emelie beskriver 
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introduktionen som ”fyra dagars kaos som accepteras”.  Receptionschefen menar att 
receptionisterna får utbildning från dag ett gällande vad de får och inte får göra vid 
hantering av missnöjda kunder. Hon nämner också att varje ny receptionist får en 
mentor i någon av de andra som jobbat längre. Ett mentorskap är dock inte något som 
någon av receptionisterna tar upp i samband med introduktionsutbildningen. Caroline 
anser att introduktionsveckan var väldigt bra att ha, ”man lärde sig var, hur det funkar 
och vad man ska göra i vissa situationer”. Hon tillägger att det var väldigt mycket 
information som de nyanställda fick men att det var bra information.  

Kommunikationen mellan receptionisterna sker genom den så kallade ”bibeln”, vilket är 
en anteckningsbok som det dagligen skrivs i. Här ska det skrivas information som alla i 
receptionen måste veta, t.ex. om det är en gäst som vill bli väckt en speciell tid eller om 
någon har lovat en viss kund något speciellt.  

Cheferna försöker att uppmuntra medarbetarna att komma med idéer och förslag kring 
vad som kan förbättras på Icehotel. Hotelldirektören säger: ”Kreativitet är ju ett av våra 
värdegrundsord. Man måste hela tiden bli bättre och söka förbättringar. Och sen 
kanske det inte blir rätt på en gång men då provar vi på något annat”. 
Receptionschefen tillägger, ”vi jobbar mycket med att vidareutveckla oss själva, 
utveckla företaget. Så det är hela tiden en utmaning. Det är alltid pirr i magen och det 
behöver jag”. Caroline berättar att om hon ser att det finns småsaker som kan åtgärdas 
så åtgärdar hon dem och hon förklarar vad som är hennes drivkraft, ”jag ska ju jobba 
här. Jag måste ju veta var allting är och måste trivas med var sakerna är någonstans”. 
Caroline anser dock inte att cheferna aktivt uppmanar medarbetarna till att föra förslag 
uppåt i företaget, men hon tillägger, ”..jag skulle göra det även om jag blev uppmuntrad 
eller inte. Men det är bara som jag är som person”. Flera av receptionisterna tycker 
däremot att de blir uppmuntrade att komma med egna idéer och att precis som Caroline 
sa, belöningen blir att det underlättar deras eget arbete. Stina berättar att personalen 
uppmanas att skriva en rapport i slutet av säsongen, om hur säsongen har varit. Dock är 
hennes uppfattning att dessa synpunkter ändå inte når fram eller bidrar till förbättringar.  

Hotelldirektören anser att Icehotel har gjorts många fel inom förändringsarbetet, 
”allting skulle ha skett i går. Sällan tydlig information. Ännu mindre, inga samtal med 
medarbetarna om vad de tycker”. 
För att ta reda på om gästerna varit nöjda med sin vistelse på Icehotel har 
receptionisterna i uppgift att fråga gästen vid utcheckning om allting har varit bra. Detta 
är också något som guiderna på Icehotel använder sig av. Det finns även en enkät i det 
varma boendet samt i receptionen som gästerna ombeds fylla i. Om gästen väljer att 
svara på dessa frågor får de en present som tack för hjälpen. Månadsvis sker det en 
sammanställning av gästernas svar vilken medarbetarna får ta del av.  

5.1.2 Ledarskapet på Icehotel 
Receptionisterna anser att receptionschefen har en otroligt viktig roll för dem men även 
för övrig personal på Icehotel. Hon säger själv att ”jag kommer aldrig att sluta här”.  
En av receptionisterna beskriver hur det skulle vara om receptionschefen skulle vara 
tvungen att vara ledig, ”då blir det mer att ni ska göra det ni ska göra och inte räkna 
med receptionschefen ska göra det”. En annan receptionist säger ”jag hade inte kunnat 
tänka mig att vara på någon annan avdelning […] Det är nog hon som får det att 
fungera lite tror jag”. En tredje receptionist säger: ”det är många i receptionen som 
säger att de skulle inte jobba här om hon slutade”. Receptionschefen påstås ha koll på 
allt. Receptionisterna beskriver att när det är problem på andra avdelningar är det ändå 
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receptionschefen som får rycka in. En receptionist tycker att vissa av de andra cheferna 
är för mesiga och att receptionschefen skulle kunna styra upp allt, men att det inte är 
hennes arbetsuppgift och därför väljer hon att inte göra det. Hennes viktiga roll på 
Icehotel syns bland annat då det står en stor skylt på hennes skrivbord ”Ledig” när hon 
inte arbetar. Detta för att de som uppsöker receptionschefen ska notera att hon inte finns 
tillgänglig för dagen. En av receptionisterna säger, ”Det kan ju vara kö från andra 
avdelningar för att det är kris någonstans, alla går till receptionschefen. Så hon har ju 
hur mycket som helst att göra”.  
Stina beskriver sin relation till receptionschefen, ”Vi har en kompisrelation […] och när 
det krävs så är hon, då är hon chef”.  En av receptionisterna berättar om relationenmed 
hotelldirektören, ”alltså man har som ingen riktig relation till henne [..] för oss är 
receptionschefen högst men man vet ju ändå att man måste göra som hotelldirektören 
säger”. Caroline anser att relationen mellan medarbetare och ledning är jättebra, ”om 
man behöver prata med någon så kan man alltid prata med dem om vad som helst”. 
Hon fortsätter med att prata om stöttningen av cheferna,”jag tycker i alla fall att vi för 
en bra konversation mellan varandra”. Linda är inne på samma spår, ”i fall någonting 
går fel, man är inte rädd för att vända sig till chefen utan det tycker jag är väldigt 
skönt”. 
En av receptionisterna beskriver det egna ansvaret som de får, ”i och med att hon 
[receptionschefen] har så mycket att göra så får vi ju också ta väldigt mycket eget 
ansvar så man utvecklas ju. […] Hon är ju stark, alltså hon litar ju så pass mycket på 
oss och låter oss göra det så det är bra för ibland när man vill testa att flyga så vet 
man, hon finns där men vi får testa själva”. Själv beskriver receptionschefen situationen 
såhär, ”jag är väldigt närvarande, väldigt deltagande men alla har ett ansvar ändå”. 
Receptionschefen är tillgänglig dygnet runt och hon säger att hon vill att 
receptionisterna ska känna trygghet i att de kan ringa henne, ”De får inte be om ursäkt 
för att de ringer”. Receptionschefen sägs vara den enda av avdelningscheferna som har 
sin mobiltelefon på dygnet runt, vilket innebär att alla ringer henne, även från andra 
avdelningar. Hon säger, ”det finns inte på världskartan att jag ska ta semester mitt 
under säsongen, till skillnad från andra chefer på anläggningen”.  
Det som receptionister upplever som negativt med receptionschefen är hennes 
humörsvängningar som kan påverka dem i deras arbete. De säger även att hon ibland 
kan ta över när hon själv är ute i receptionen. Det här upplever vissa innebär att de 
själva inte helt får visa vad de går får.  

Några av receptionisterna menar att det finns brister i kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna. Stina berättar att marknadsavdelningen har annonserat i en lokal 
annonstidning om olika erbjudanden som inte receptionen fått ta del av. Hon säger, ”i 
och med att vi är så många avdelningar så kan det bli lite rörigt för att informationen 
fås inte alltid, vissa saker som vi borde veta vet vi inte[…] och det kan jag tycka är 
jävligt rörigt”. Ida ger ett exempel på när det brustit i kommunikationen, ”bara för 
någon vecka sedan ändrade vi tiderna på de guidade turerna och av någon anledning 
fick inte jag reda på det, så jag har suttit och ljugit till gästerna”. Stina nämner också 
att det finns en risk att man missar information om man är ledig, det vill säga att man 
inte är helt uppdaterad när man kommer tillbaka från sin ledighet. För att minska risken 
för missförstånd mellan agenter och Icehotel tycker Ida att gästerna borde få mer 
skriftlig information vid bokning, så att färre missförstånd kan ske.  

I den kalla receptionen och dressingroom arbetar även medarbetare med andra chefer än 
receptionschefen. Detta skapar en viss förvirring hos receptionisterna. En av 
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receptionisterna är tveksam till vem som egentligen gör vad av cheferna, ”det finns 
funktioner på pappret men det är annorlunda i verkligheten”. 
Icehotel använder sig av ett system som de kallar för ”manager on duty”. Detta innebär 
att varje helg har någon av cheferna jour och hjälper till på de avdelningar där det 
behövs. Hotelldirektören förklarar, ”de helger som man jobbar, det är ungefär en helg i 
månaden, då är man här i stort sett dygnet runt. Och då är man ju bara ute med kunder, 
man går bara och lyssnar, tittar och pratar och får mycket feedback”.  Skälet till varför 
man införde ”manager on duty” var att det alltid var hotelldirektören eller dåvarande 
VD som fick rycka ut om någonting hände, vilket resulterade i att de aldrig fick vara 
helt lediga. Dessutom resulterade det i en positiv effekt då cheferna nu har större koll på 
vad som händer på de andra avdelningarna samt har mer kontakt med gästerna.  

En av receptionisterna berättar att det finns en viss skillnad på hur personalen ser på en 
betalande och en nöjd kund. Hon beskriver det så här, ”jag undrar om alla har samma 
åsikter om att ha nöjda kunder eller betalande kunder. Det är inte samma sak”. Hon 
beskriver en händelse som inträffade under Jokkmokks marknad. Hotellet var då fullt av 
pensionärer som kom med buss från Jokkmokk och skulle guidas samtidigt som det var 
bröllop i kyrkan. ”De ser hotellet helt svart med folk och mitt i det här ser du privata 
gäster som ska gifta sig. Det tror jag inte är bra service.Jag vet inte om det går att lösa. 
De bara bokar på. Det är inte de [gästerna] som är problemet utan hur vi hanterar dem 
och tar emot dem. Jag tycker inte alls att det är schysst mot de som kommer och mot de 
som sover här. Pensionärsplågeri kallar vi det”. 
Stina berättar att det finns en ”vi-och dom-känsla” mellan medarbetarna och cheferna, 
”när det gäller sånt [priser] är det ju dom, […] det är ju inte något som vi kan göra 
utan det är ju något som dom, ledningen måste göra, […] jag tycker ju att det är 
jätteskämmigt när det är sådär dyrt entrépris exempelvis”. 

5.1.3 ”Ishotellarnas” karaktäristika och deras motivationsfaktorer 
Hotelldirektören förklarar sin syn på personalen, ”från första dagen de börjar jobba här 
så är de en ishotellare. De får vara med och känna stolthet och skapa det här företaget. 
För det är ju bara en kort säsong” Julia säger, ”först och främst tror jag inte att man 
ska komma hit för att ta det lugnt och vila. Och sen är det inte alls en vanlig arbetsplats 
och man får inte ta det så vanligt heller”. Linda berättar att det finns en skillnad på 
Icehotel och andra hotell, ”jag tror att det är för att vi har ju till största del ett utländsk 
klientel som kommer hit och de förväntar sig en annan nivå av service än vad som är 
standard […]personalen blir väldigt stolta över att vi har ett fint hotell”. Julia berättar 
också om skillnaden med andra hotell, ”jag vet inte om man kan jämföra med andra 
hotell. […] Men man får inte blanda unikt och dyrt för det är inte samma sak och om 
man har dyra priser som här så måste man ha en extra, extra bra service”.  
Julia berättar hur hon tycker det är att arbeta på Icehotel, "det är inte som att arbeta. Jag 
får betalt för att prata. Jag tycker om att få betalt men det är inte som att jobba i ett 
vanligt hotell”. Flera av receptionisterna samt cheferna nämner frasen, eller mantrat, ”vi 
löser det”, något som Julia framhäver frustration över ”[…] då ska vi bara lösa det. Det 
är ordet. Jag har blivit lite trött på det. Vi löser det”. 
Julia berättar vad hon tycker är bra service, ”för mig är det att prata med gästerna som 
om de vore normala människor. Inte att de vore heliga, i en kupa däruppe och man blir 
rädd. Men man får prata med respekt såklart”. Stina berättar, ”Det är ju alltså 
vetenskapligt bevisat att oftast är det ju så att en gäst från att ha varit nöjd och blivit 
missnöjd så blir de ju ännu nöjdare när man har löst det”.  Linda tror att service är 
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något som man lär sig med erfarenhet och säger, ”vill man bara få andra att njuta av 
upplevelsen, då lär man sig hur man ska göra för att verkligen få dem att trivas”.  
Receptionschefen beskriver ”Alltså min själ andas på kundkontakter […] och sen tror 
jag ju att det är mycket att jag älskar att jobba här och jag tror att det visas i mitt sätt 
att vara, mitt sätt att bete mig och så, […] Man blir ju som umgås. För jag tror inte att 
det funkar som ett vanligt jobb, att du kommer hit och gör dina timmar och sen går du 
hem, det funkar inte, du måste älska det här konceptet”. Hon tror även att detta är en 
inställning som de flesta inom företaget har.  

Linda berättar hur den typiske medarbetaren är, ”överlag är de väldigt positiva och 
pratglada av sig också. Och de är verkligen intresserade av att få omgivningen att må 
bättre”. Linda berättar att det finns en vilja inom företaget att hålla området snyggt och 
hon ger exempel på att medarbetare ofta plockar upp skräp de ser. Hon tillägger att det 
alltså inte är för att de måste utan för att medarbetarna själva vill att området ska ge ett 
så bra intryck som möjligt.  

Hotelldirektören anser att det finns två specifika saker som hon tror att medarbetarna på 
Icehotel anser är viktiga. Det ena är gästerna och det andra är sammanhållningen inom 
företaget.  Hon säger, ”vi säger att här får du vara dig själv. Var dig själv. Du får prata 
den dialekt du gör, du får vara dig själv. Du behöver inte vara någon roll när du är hos 
oss men du ska ta hand om gästerna”. Linda har samma uppfattning, ”jag tycker att vi 
är väldigt individuella och jag menar får man personlig kontakt med kunderna så kan 
man prata och skoja som man vill och det är helt okej. Man får bara pejla av lite vad 
gästen förväntar sig och vad de accepterar och sådär”. Linda berättar om skillnaden 
med att jobba på ett mer strikt hotell, ”jag tror att det stoppar nog utvecklingen 
litegrann ifall alla ska in i samma tankesätt. Då tror jag inte riktigt att man skulle våga 
komma ut med nya idéer lika mycket och man skulle inte våga riktigt testa nya saker på 
samma sätt som vi gör här”.  Emelie berättar vilka personligheter som inte passar in på 
Icehotel, ”är man ett kontrollfreak ska man inte jobba här, för man har absolut inte 
kontroll över något i och med att det är gästen som kommer och det händer olika 
saker”.  Hon förklarar vidare att det hela tiden gäller att ha gästen i fokus. 

Caroline berättar att hon absolut skulle rekommendera Icehotel som arbetsgivare. ”Det 
är jättebra att jobba med service överhuvudtaget egentligen. Tycker alla borde göra 
det. För att man, man lär sig så hemskt mycket om att handskas med personer och 
situationer också. Och sen att jobba med personer är alltid roligt”. Hon menar också 
att man måste vara utåtriktad och ha viljan att prata med människor för att jobba på 
Icehotel. Linda är av samma uppfattning, ”jag tycker att man ska ha en viss 
serviceinriktning i alla fall så att man verkligen gör det här lilla extra för att få gästen 
att trivas här” 

Receptionisterna nämner olika anledningar till varför de sökte sig till Icehotel. En av 
receptionisterna berättar, ”jag har gått i skola här […] men sen flyttade jag iväg efter 
studenten och var borta sex år och det var väl då man insåg att det är ju ganska bra här 
uppe och det vi här är ganska unikt“ […]känns som att jag vill jobba med någonting 
man kan, något som man känner att man kan stå för”. Två av receptionisterna menar att 
de fick jobb via att de hade kontakter inom företaget. Emelie förklarar varför hon sökte 
sig till företaget, ”alltså Icehotel, man kan inte motstå det. Jag hade varit här något år 
innan och tittat på det och det är ju en sådan enorm grej, alltså hela grejen att de 
bygger i is och gör och skapar. Jag är jättestolt över att jobba här. Icehotel klingar så 
högt”. 
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Hotelldirektören beskriver vad det är som fått henne att stanna kvar på Icehotel i 25 år, 
”jag tycker om kaos. Jag tycker om att reda ut och strukturera upp men sen när det har 
blivit uppstrukturerat, då är det inge kul längre. Faktiskt. Och det är väl det som gjort 
att jag stannat, för företaget har hela tiden förändrats”. Receptionschefen tycker att det 
är helt underbart att arbete på Icehotel och Emelie håller med, ”..det är alltid roligt att 
gå hit. För den ena dagen är inte den andra lik. Det är alltid någonting nytt”. 
Hotelldirektören beskriver vad hon tror motiverar personalen, ”Alltså vi ska ha nöjda 
gäster. De ska vara nöjda när de åker härifrån. Och sen vilka medel vi använder, det är 
ju anpassat efter personen och situationen. Och sen att ge de [personalen] trygghet i sin 
roll. Att de ska känna att de får göra det[…] Vi gråter inte över spilld mjölk. Har vi 
nöjda gäster så...”. 
Receptionisterna är inne på samma spår. Det är många som nämner att glada gäster 
motiverar dem. Julia beskriver det så här, ”feedback behöver jag inte. Det är momentet 
jag behöver. Om det [feedback] kommer efter, då är det bara bonus. Om det kommer 
positiva kommentarer blir jag såklart glad men det är inte det jag vill ha”. Stina är inne 
på samma spår, ”man vill ju att de ska ha det så bra som möjligt så det ger så mycket, 
man får så mycket tillbaks”. Linda förklarar vad som motiverar henne, ”det är just att 
man får träffa så himla många nya människor, hela tiden och det blir ju varierande för 
de har ju olika problem. Jag vill ju att i alla fall 99 % av gästerna som går härifrån ska 
ha tyckt att det var en bra upplevelse bara för att känna att man själv har gjort ett bra 
jobb och visat upp Icehotel från sin allra bästa sida”. 
Stina nämner kollegorna som en av anledningarna till att hon trivs så bra, ”..och sen 
man blir som en liten familj här, Icehotel. Alltså vissa kommer ju tillbaks från år till år 
så man blir ju familjen. Det är som en helt annan värld här nere”. Hotelldirektören 
håller med, ”De [personalen] är ju som små familjer. Gud, vad de hittar på grejer”. 
Linda har liknande uppfattning om varför hon trivs så bra, ”för jag tycker att det är en 
sådan otrolig arbetsplats och man så otroligt bra kontakt med arbetskamraterna här 
också”. Caroline är inne på samma spår, ”jag har ju otroliga kollegor […], gästerna 
uppskattar ju allting som har med allting att göra. Och bara det är ju roligt”. 
Caroline förklarar vad som motiverar henne att arbeta kvar, ”det är alltid nya 
människor som kommer och går och kollegorna är lika trevliga som gårdagen”. Det 
som motiverar henne att få en missnöjd kund nöjd är att lyckas på den att vända på 
mungiporna.  Hon känner då att hon har lyckats med någonting och avslutar med, ”man 
måste vara egoistisk för att kunna hjälpa andra […]bara jag mår bra, så mår världen 
bra”. Emelie håller med, ”får man ett leende av en gäst så betyder det så helsike 
mycket mer än något annat”. 
Receptionschefen berättar hur hon känner när någon talar illa om Icehotel, ”alla 
behöver ju inte älska Icehotel, det är absolut inte meningen. Men den svenska 
avundsjukan kan ju vara lite tråkig”. Julia säger, ”jag blir inte glad, jag försvarar allt. 
Det är min ära som ligger på spel”.  Caroline tillägger dock att det är viktigt att se 
konstruktivt på kritiken, ”man tar väl åt sig det och ser vad man kan göra åt det”.  
Angående kritik mot Icehotel som arbetsgivare tycks detta inte vara speciellt vanligt 
förekommande. En av receptionisterna framhäver att hon då ”skulle försvara det totalt”.  
Ida säger däremot, ”jag har hört en del […]. Vissa kommer inte överens med sin chef 
och andra gillar inte sina arbetsuppgifter. Jag kan bara tycka att det är tråkigt att de 
inte jobbar på min avdelning”. 
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Flera av receptionisterna nämner att det finns en viss skillnad mellan olika avdelningar 
och att man inte känner varandra.  Stina säger, ”alltså man har så lite kontakt med 
varandra så man vet inte vilka det är som jobbar för dem. Restaurangen är mer 
säsongare, de bor tillsammans, de gör allt tillsammans, de lever säsongsliv medan 
många andra är ju här uppifrån och vi har ju våra vanliga liv så att säga, alltså man 
lever inte det här säsongslivet”. 
Receptionisterna har olika åsikter om hur det är att bemöta en missnöjd kund. Stina 
säger, ”jag har övat på det så länge så att, ja det är inga problem. Alltså det, jag har 
gjort bort min beskärda del av missnöjda kunder så att, ingen kan slå det, de man har 
mött”. En annan receptionist förklarar att det inte är roligt att möta missnöjda kunder 
men att samtidigt finns det en nyfikenhet hos henne att ta reda på vad som har blivit fel. 
Linda säger, ”det kan vara jobbigt i längden, ifall de bara står och skriker och man 
försöker förklara men såhär är det.[…] men då är det skönt att ha andra 
arbetskompisar runt omkring som stöttar en efteråt”. 
Receptionisterna resonerar kring vad som skulle stå i tidningen om det var en artikel 
som berörde personalens bemötande. Flera av receptionisterna refererar till de enkäter 
som gästerna fyller i och Stina säger, ”folk tycker att vi är ju positiva och att de är nöjda 
med bemötandet av personalen. [….] och folk, de är ju nöjda, som sagt att vi löser allt, 
att vi fixar allting”.  Ida är en av de som pratar om enkäten och avslutar med, ”så jag 
tror att det skulle vara högsta betyg”. Caroline är lite mer osäker på vad det skulle stå i 
tidningen, ”man vill ju att det ska stå någonting bra och det hoppas man ju också på, 
[…] men sådana frågor, det är sånt som jag inte brukar grubbla över”. Hon menar 
dock att hon tror att gästen skulle tycka att bemötandet är bra eftersom hon inte är sett 
några tecken på motsatsen.  

Receptionschefen berättar att hon för 3,5 år sedan uttalade sig internt om att personalen 
inom en fem års period skulle vara omnämnd i alla artiklar som skrevs om Icehotel. 
”det har gått 3,5 år och det finns icke nästan en enda artikel som inte nämner servicen 
av personalen. Och det ska vi fortsätta jobba med precis hela tiden, det är så otroligt 
viktigt”. Receptionschefen menar också att artiklarna om personalen har fått en positiv 
inverkan på Kirunaborna som tidigare bara sett Icehotel som något med vacker konst 
och design. Nu blir Icehotel mer på en personlig nivå och kan även passa Kirunaborna i 
smaken.  

5.2 Företagsbeskrivning Björkliden 
Björkliden har gamla anor och redan 1926 användes Wärdshuset Gammelgården samt 
två annexbyggnader som fjällanläggning. Idén var att ”Svenska Järnvägsmännens 
Vilohemsförening” önskade starta ett vilohem i Björkliden för SJ:s anställda. Därefter 
byggdes ett hotell år 1938 och stugbyn börjar successivt byggas upp under 70-talet. 
Under 80-talet tillkom även en golfbana. 2005 byter dåvarande Björkliden 
Fjällanläggningar ägare och namnet ändras till Björkliden Fjällby AB (Björkliden, 
2011a). Bolaget ägs till 100% av Visionalis AB, vilket i sin tur ägs av Olle Isberg och 
Therese Karlsson via LMK Industri AB (Björkliden, 2010). 

I årsredovisningen för 2009finns att läsa ”Bolaget har under året fortsatt ett 
investeringsprogram som planeras löpa under flera år framöver. Ambitionen är att 
utveckla Björkliden som destination i alla avseenden (service, aktiviteter, 
kommunikationer, logi, restauration etc.) men med stor respekt för den unika miljön i 
’Europas sista vildmark’”(Björkliden, 2010).  



 44 

Björkliden ligger högst upp i Lappland, tre mil från den norska gränsen.  
Många av Björklidens gäster tar sig dit med hjälp av tåg och SJ har i 
dagsläget två nattåg som går från Stockholm hela vägen utan byte. Sträckan 
mellan Stockholm och Björkliden är ungefär 150mil och nattågen tar, i bästa 
fall, 18 timmar. Det går även att ta sig till Björkliden med bil, både via 
Kiruna eller från Norge, via Narvik. Andra transportmöjligheter är flyg till 
Kiruna och därefter vidare transport med buss eller tåg, vilket tar ungefär en 
och en halv timme. Noterbart är att det faktiskt går direktflyg 
London-Kiruna. 

Björklidens tillgänglighet har lidit till följd av de 
problem SJ har haft med förseningar och inställda tåg. 
Konsekvenserna som personalen själva tar upp under 
intervjuerna är att många potentiella gäster inte 
känner förtroende för SJ och det drabbar Björkliden 
då gästerna då inte vågar boka tåg och därmed inte 
tar sig upp. Receptionschefen berättar att i år har 
även Norwegian dragit in sina flygningar mellan 
Stockholm och Kiruna, något som självklart får 
konsekvenser för Björklidens tillgänglighet.  

Företagets affärside lyder: ”Björkliden Fjällby skall 
erbjuda många människor en upplevelserik och prisvärd 
vistelse på fritiden och i arbetet i en unik miljö” och 
visionen är att ”våra gäster skall alltid vilja komma 
tillbaka”(Björkliden, 2011a).   

Året delas upp i två säsonger med en vintersäsong 
februari-maj och en sommarsäsong juni-september. Björkliden har under vintersäsong 
drygt 115 anställda och under sommarsäsongen ungefär hälften. Könsfördelningen 
brukar vara relativt jämn och medelåldern på de anställda ligger på 25 år (Björkliden, 
2011a, s.4).  

Klientelet är varierat och gäster kommer från hela landet. Många är barnfamiljer och det 
bidrar till en gemytlig och familjär stämning på anläggningen (Björkliden, 2011a, s.4). 
En av receptionisterna säger att de olika kundgrupperna brukar vara uppdelade under 
året och barnfamiljer rekommenderas exempelvis inte komma under premiärhelgen, då 
en majoritet av gästerna är ungdomar från Kiruna, som kommer till Björkliden för att 
festa och åka skoter. Under sport- och höstlov är det däremot just barnfamiljer som 
dominerar klientelet. 

5.2.1 Organisationsspecifikaförutsättningar för Björkliden 
Angående rekrytering av personal så nämner platschefen att det finns en viss 
problematik i att de inte hinner träffa alla innan de anställs, detta som följd av att 
Björklidens geografiska placering. Samtidigt försöker man vara tydlig med vad man 
söker i sin personal, ”vi vill ju att de ska vara skidåkare […] Det hör lite ihop tycker 
jag, folk som åker skidor är ofta automatiskt trevliga”. En av receptionisterna, Annika, 
tar upp det gemensamma skidåkarintresset bland de anställda som en faktor som hon 
tror bidrar till att personalen är motiverad till att göra ett bra jobb ”Alla som är här uppe 
har på något sätt ett mål. Jag tror att det är att de har ett intresse i åkningen, en 
motivation som gör att de är väldigt driftiga”. 

Figur 5.4 Geografisk placering (Eniro, 
2011)& logotyp Björkliden (Björkliden, 
2011c) 
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Många av receptionisterna nämner 
skidåkning och naturen som det som 
lockar mest med Björkliden. På 
företagets hemsida finns att läsa: ”I 
Björkliden kan du uppleva såväl 
midvinter som norrsken och 
midnattssol. [...] Under vintern har vi i 
snitt 1,5 meter natursnö och 24 pister 
och en lättillgänglig offpist som gör att 
alla skidåkare hittar sina 
favoriter”(Björkliden, 2011b).  

Själva rekryteringsprocessen av receptionisterna 
uppges i en majoritet av fallen mest ha bestått utav 
en kort mailväxling. En av receptionisterna uppger att ”vi pratade faktiskt inte ens i 
telefon men det är nog inte praxis”. Platschefen uppger att det är svårt att hinna med 
intervjuer då Björkliden ligger där det ligger. Tidigare år har man försökt åka ner till 
Stockholm för att där genomföra intervjuer med dem som inte har möjlighet att komma 
upp till Björkliden. Detta skedde dock inte inför årets säsong. Receptionschefen anger 
att det sker mycket intern rekrytering och att man strävar att få en balans mellan nya och 
gamla, så att de kan lära av varandra.  
Vad gäller receptionisternas bakgrund och erfarenhet så är den väldigt varierad. Vissa 
har arbetat i Björkliden i ett flertal år och de som är helt nya. De flesta har tidigare 
erfarenheter från serviceyrken innan de började arbeta i Björkliden. Geografisk 
härkomst är också utspridd då vissa har lokal förankring och andra kommer ifrån 
betydligt mer sydliga breddgrader. Receptionisterna nämner olika anledningar till varför 
de sökte sig till Björkliden. Elsa säger att det var skidåkningen som lockade. En annan 
sökanledning som två av receptionisterna uppger är närhet till familj. Tre nämner dock 
att det bara var en slump att de hamnade just i Björkliden och förklarar att de bara var 
ute efter att hitta ett arbete. 

Receptionschefen menar att det för tillfället är en kritisk tid i receptionen då en av 
receptionisterna är sjukskriven, vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning på 
framförallt henne själv. Det finns ingen vikarie att kalla in ifall det skulle bli ytterligare 
bortfall och att begära att receptionisterna jobbar extra är inte något receptionschefen 
vill ”De som vi har fått hit nu, har vi fått hit på grund av förutsättningar på schemat. Vi 
kan inte locka med bra löner men vi kan locka med bra arbetsförhållanden”. 
Till följd av en artikel i den norrbottniska tidningen NSD (Johansson, 2011), där det 
ekonomiska läget beskrivs berättar medarbetarna hur det känns att arbeta i ett företag 
som år efter år går med förlust. Platschefen framhäver att hon tror att förlusten 
framförallt ses som ett bakslag för dem som har jobbat ett tag och de är därmed 
införstådda i de förbättringsåtgärder som ändå utförs. Receptionschefen framhäver att 
hon hoppas att receptionisterna har en inställning till det ekonomiska läget med ”så 
länge de gör sitt bästa så kan vi inte göra mer”. Maria säger att hon upplever att ägarna 
vill göra någonting bra av Björkliden och Annika uppfattar inställningen att de flesta är 
beredda att kämpa för Björklidens fortlevnad.  

Konsekvenserna av att det bara är ett säsongsarbete menar receptionschefen blir att det 
är svårt att attrahera rätt sorts människor och få dem att stanna. En av receptionisterna 
uppger att det finns en tendens till att saker inte tas upp i och med att man tänker ”äsch, 
det är bara en säsong”. Samma receptionist ger exempel på en argumentation som 

Figur 5.5 Lapporten (Mäki, 2011b) 
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inträffat mellan medarbetare i receptionen där hon har inställningen att ”jag jobbar ihop 
med dem i tre månader av ett 80, förhoppningsvis 90-årigt liv, så jag tar inte det 
jättehårt”. Linn belyser samma inställning, ”hade jag inte gillat det hade jag säkert 
stått ut”. Maria förklarar att ”jag ser det som ett säsongsjobb och därför kan jag stå ut 
med saker som jag inte skulle stått ut med på ett året-runt-jobb”. 
Några av receptionisterna har även arbetat under sommarsäsongen, vilken infaller 
mellan juni-september.Den största skillnaden mellan säsongerna uppges vara tempot, 
som är betydligt lägre under sommarsäsong. En av dem som har erfarenhet av 
sommarsäsongen håller med om fördelarna med det högre arbetstempot under vintern, 
”vintern är roligare än sommaren, ur jobbvinkeln”. En annan receptionist uppger att 
fördelen med sommaren är att man då har mer tid att prata med gästerna.  

Receptionschefen är medveten om att tempot under vintersäsongen är väldigt intensivt 
och förklarar att detta skapar problem med att få till rutiner för hur missnöjda kunder 
ska hanteras. Tidigare har det exempelvis stått i personalhandboken att ”sätt dig ner 
med gästen och ta en kopp kaffe och prata igenom det”. Receptionschefen menar att det 
inte går ha en sådan praxis eftersom ”det kan vara ungdomsgård i lobbyn[...] gästen är 
upprörd, det är kö, det ringer i varenda telefon”. 
Generellt vad gäller introduktionsutbildning, som ska ha genomförts med alla 
nyanställda i början av säsongen, så upplever Maria att den var alltför kort. Även Britta 
anser att den här tiden var väldigt intensiv och att man ska ”trycka in väldigt mycket i 
huvudet på väldigt kort tid och sen är öppningshelgen helt galen och man vet ingenting 
och förstår ingenting”. Elsa kallar den för ”mastig” och att den innehöll mycket 
information.  

De flesta receptionisterna anser att erfarenhet är källan till att de fått kunskap om hur de 
ska behandla missnöjda kunder. Elsa säger dock att ämnet behandlades lite snabbt under 
introduktionsdagarna. Även Britta minns att de fick lära sig om gästbemötande under 
introduktionen.En av receptionisterna berättar att hon gått en kurs i just ämnet 
missnöjda kunder på en tidigare arbetsplats. 

En av receptionisterna, Annika, framhäver att det är rätt strama tyglar vid hanteringen 
av missnöjda kunder vilket innebär att de inte kan ta speciellt mycket egna initiativ men 
att detta krävs för att kunna vara rättvis och behandla alla kunder lika. Vad gäller vilken 
typ av kompensation som receptionisterna själva kan utföra är Marias spontana svar ”Vi 
får ju inte göra någonting i princip”. Elsa menar att kompensationer till kund ges ut när 
de lovat något som inte stämmer men fortsätter även med att säga att det inte är hon 
själv som tar det beslutet. Hon framhäver att receptionschefen kan ta beslut om 
kompensation men att ”jag själv undviker att göra det för det är inte mitt jobb att ta 
beslut. Jag förmedlar information fram och tillbaka”. Inte heller Linn anser att hon kan 
ta några egna initiativ vad gällande kompensation ”jag har nog aldrig gjort det […] då 
tycker jag nog att det är säkrast att höra med receptionschefen först vad som gäller 
eller hur det ska lösas”. Annika förklarar att i situationer där hon känner sig osäker så 
ber hon att få återkomma till kunden efter att hon kollat upp med någon vad man får och 
inte får lova. Dock anser hon att det finns små kompensationer som hon själv kan 
utföra, exempelvis ta bort en bokningsavgift. Britta för fram att en missnöjd kund ofta 
blir nöjd bara man säger till den att man ska ta reda på det. Annika menar att hon oftast 
kan hantera enskilda bokningars klagomål då det exempelvis gäller aktiviteter som 
önskas bokas om osv. Britta tar upp att det är enklare att avgöra när kompensationen 
kan ske i form av ett tillgodohavande för kunden ”för det är just när vi ska betala 
tillbaka rena pengar, då frågar man oftast någon”. 
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Elsa resonerar kring om de själva tillåts ta egna initiativ vid bemötandet av missnöjda 
kunder, ”Nej, jag upplever att de flesta missnöjen som finns har hänt förut och alltså 
finns det en praxis på hur man göra […] så jag undviker att ta egna initiativ”. 
Receptionschefen framhäver dock att receptionisterna inte har någon 
kompensationspraxis att stödja sig mot och att detta kanske skulle underlätta deras 
arbete. Dock menar receptionschefen att det viktigaste för receptionisterna är att veta 
vem som tar de avgörande besluten. Även platschefen instämmer i att receptionisterna 
inte tillåts ta speciellt mycket egna initiativ vad gäller missnöjda kunder men säger 
samtidigt ”att bedöma klagomålen blir väldigt godtyckligt och vi vill inte kräva det av 
någon som bara ska jobba i tre månader”. Den här arbetsgången tycks vara 
uppmärksammad av receptionisterna och exempelvis Elsa menar att om hon är osäker så 
upplever hon alltid att hon kan fråga någon om hjälp.  

Vidare menar Maria att receptionisternas befogenheter slutar när det börjar kosta 
pengar. ”Ett leende kostar inga pengar, lyssna kostar inga pengar”. Britta säger att hon 
inte skulle göra någon åtgärd på ett ärende som kostar över 1000kr. Platschefen 
framhäver att receptionen tidigare använde sig av värdebevis i kompensationsärenden 
men att detta nu är borttaget då bedömningen blev så pass godtycklig.  

Maria upplever att hon saknar rutiner för hur missnöjda kunder ska behandlas. Hon 
efterlyser exempelvis avdelningsmöten där man kan diskutera hur saker fungerar och 
dela med sig av idéer och erfarenheter. Britta menar dock att det inte går att ha en praxis 
för hur de missnöjda kunderna ska behandlas då man måste avgöra detta från fall till 
fall. Annika trycker på att varje situation blir unik och att ”det kan vara samma fel men 
under andra förutsättningar”. 
Britta framhäver att en arg gäst oftast kräver åtgärd direkt och detta är även något som 
Elsa upplever och tillägger ”argast får oftast rätt”.  Linn menar att arga kunder många 
gånger kan lugnas genom att man säger att de ska få tala med en ansvarig. 

Vad gäller vilken typ av klagomål som receptionisterna oftast mottar så tycks en absolut 
majoritet bestå av klagomål på stugorna. Framförallt gäller det smutsiga stugor och 
dörrar som inte går att stänga till följd av snö i dörrkarmen. Kunder klagar även på kalla 
golv och lås som inte fungerar. Att stugorna inte håller en önskvärd kvalitet tar flertalet 
av receptionisterna upp som ett stort problem för Björklidens rykte. Maria säger 
exempelvis att ”jag tror på Björkliden men jag tror inte på fuskbyggen”. Även Sanna 
förklarar sitt missnöjde gentemot stugorna med ”man försöker göra så mycket som 
möjligt för att de kan vara nöjda men det är svårt för stugorna är bara skit”. 
Utöver klagomål på stugorna mottar receptionisterna klagomål som ska gå direkt till 
andra avdelningar. Detta gäller exempelvis liftkortskompensation där receptionisterna 
direkt hänvisar till liftkortskassorna. Överhängande många klagomål berör dock faktorer 
som Björkliden själva inte kan rå för. Den absolut största tycks vara vädret, då kunder 
klagar över försenade transporter eller att backarna inte är öppna vid snöoväder. 

Andra organisationsspecifika förutsättningar, som tycks påverka receptionisternas 
möjligheter till att hantera missnöjda kunder, handlar om själva personalstyrkan. 
Receptionschefen framhäver att antalet receptionister har varit den samma under en lång 
tid men att man i dagsläget har fått mer att göra. Schemaläggningen blir problematisk då 
det är väldigt svårt att veta exakt när topparna ska komma. Flertalet av receptionisterna 
tar upp just bristen på personal som den största nackdelen som man ser hos Björkliden. 
Att underbemanningen får konsekvenser för hur man hanterar kunderna förklarar Britta 
med att man framförallt på bytesdagarna inte hinner vara personlig och trevlig. 
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Av de tekniska hjälpmedel som receptionisterna kommer i kontakt med vad gäller 
hanteringen av missnöjda kunder, är det ingen som uppger att dessa ställer till några 
större komplikationer. Bokningssystemet är visserligen stelbent enligt Britta och Elsa 
framhäver att systemet kan bugga sig ifall man råkar trycka in fel tangent men att det 
annars fungerar helt okej. En sak som kan vara problematiskt för receptionisternas 
möjlighet att hantera missnöjda kunder är att det inte är Björkliden själva som sköter 
onlinebokningen. Därmed måste receptionisterna hänvisa kunder som har klagomål 
gällande dessa bokningar till Icehotel, vilka är de som ansvarar för onlinebokningen. 
Den här arbetsgången kan kunder tycka vara krånglig.  

5.2.2 Ledarskapet i Björkliden 
Ansvar för driften av receptionen har receptionschefen. Receptionschefen själv 
beskriver organisationen som platt och framhäver att det inte finns någon stark hierarki 
inom företaget. Istället uppmuntras dialog så att de beslut som fattas ”på toppen” 
verkligen är baserad på information från medarbetarna.  

Vad gäller receptionens drift så berättar receptionschefen att strukturen tidigare innehöll 
en mellanchef i form av en ”första receptionist”. Detta ansåg hon dock gjorde 
ansvarsfördelningen väldigt flytande om vem som skulle göra vad, varpå tjänsten drogs 
in. Numera anser hon därför att relationen är bättre då hon kan jobba tätare ihop med 
dem hon anställt, ”för att gjuta råg i ryggen på dem man jobbar med. Jag kan också 
jobba, jag är inte bara tjänsteman och vänder papper”.  
Receptionschefen betonar vikten av att själv föregå med gott exempel för att motivera 
sin personal att vilja göra missnöjda kunder nöjda. Samtidigt framhäver hon att hon 
medvetet toppstyr relativt mycket i dessa situationer i och med att personalen 
uppmuntras att ringa till henne för att få veta hur kunderna ska hanteras, ”i början av en 
säsong så är man diktator. Man måste få alla att gå i den här fåran och så släpper man 
som man känner”. Vad gäller stöttning av medarbetarna så menar receptionschefen att 
det är viktigt att vara till hands och visa att klagomålen inte beror på dem personligen. 
Linn tar upp att de blev informerade redan i början att ”om det var något tjafs, hänvisa 
till mig [receptionschefen] så får jag ta det, för ni ska inte behöva stå och ta skit”. Det 
här upplevde hon som väldigt skönt och även Elsa tar upp att hon helst lämnar över 
dessa situationer som kräver beslut till receptionschefen, ”jag undviker att ta beslut för 
det är inte min uppgift”. 
Receptionisterna instämmer att receptionschefen har en väldigt deltagande roll i deras 
dagliga arbete. Receptionist Sanna beskriver henne som ”en extramamma” vilket är en 
liknelse som även Elsa använder sig av. Elsa liknar även receptionschefen vid en 
fallskärm som finns där när man behöver henne. Andra beskrivningar som uppkommer 
under intervjuerna med receptionisterna är att receptionschefen är intresserad, rak, 
lyssnar och är närvarande. En majoritet av receptionisterna tar själva upp att 
receptionschefen är väldigt bra på att ge positiv feedback, något som de upplevt att 
många andra chefer har en tendens att glömma bort.  
Receptionisterna tycks alla uppleva att de när som helst kan ringa till receptionschefen, 
vilket även är något som receptionschefen själv tar upp som en handling hon hoppas att 
de känner förtroende att göra.  Britta säger att ”jag ringer bara när det är någonting 
som jag är tveksam över och försöker hålla det kort”. Flertalet receptionister framhäver 
receptionschefens roll som spindeln i nätet där hon har bättre koll än många andra 
avdelningschefer. Maria framhäver dock att detta får till konsekvens att 
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receptionschefens jobb blir väldigt tungarbetat för ”hon har personal som kommer från 
hela anläggningen till henne”.  
Vad gäller receptionschefens arbetsbelastning så upplever ett flertal receptionister att 
den är för hög. Annika säger ”hon jobbar ju hela tiden [...] för oss är det ju bra att hon 
är där, men jag tror inte att det är bra för henne själv”. Även Britta ochMaria tar upp 
detta och uttrycker oro för receptionschefens arbetsbelastning.  

En av receptionisterna berättar att hon brukar hjälpa receptionschefen med småsaker för 
att minska hennes arbetsbelastning. Det här uppskattas av receptionschefen som säger 
att hon försöker delegera ut uppgifter till receptionisterna. Dock finns en problematik 
med den tid det tar att lära ut dessa uppgifter, men ”finns tiden och möjligheten så 
absolut […] eller om det är en receptionist som kliver fram och säger att det här skulle 
jag kunna ta hand om”. Maria berättar att det finns vissa saker som hon avlasta 
receptionschefen med och då frågar hon henne om det är någonting hon kan hjälpa till 
med.  

En annan aspekt av ledarskapet som uppkommer vid ett flertal av intervjuerna är 
receptionschefens humör. Receptionschefen själv tycks dock vara någorlunda medveten 
om detta och nämner bland annat att ”jag skrämmer garanterat slag på vissa, de är ju 
halva min ålder”. Hon menar att detta kan bero på vilken bakgrund receptionisterna har 
och hur de är vana att en chef förhåller sig till sin personal. Återigen belyses det 
deltagande ledarskapet och framhävs som något som kan verka skrämmande för vissa 
som är vana vid ett annat, mer hierarkiskt ledarskap. Britta säger att ”vissa av de nya 
var lite rädda för henne i början och sen brukar det lugna ner sig”. Hon tillägger att 
receptionschefen blir arg när hon är stressad och Sanna säger att receptionschefen kan 
bli på dåligt humör när hon är stressad. En receptionist säger att hon ibland brukar 
tänka,”hoppas hon [receptionschefen] är på bra humör för annars vågar man knappt 
fråga henne någonting”. Det är tydligt att receptionisterna upplever att 
receptionschefens humör varierar beroende på hur stressad hon känner sig. 

Alla receptionister tycks uppleva relationen till övriga chefer som bra. Samtidigt 
använder flertalet av receptionisterna en ”vi-och-dom”-terminologi när de pratar om 
medarbetare och chefer, med uttryck som ”man vill ju att det ska gå bra för dem” och 
”de beslutar/bestämmer/prioriterar”. 
Enligt platschefen verkar de flesta receptionisterna inte uppleva att de har så mycket 
kontakt med. Samtidigt verkar detta inte vara något som saknas, Elsa säger ”jag förstår 
exakt varför inte jag har kontakt med den här personen, för det skulle vara så otroligt 
många som skulle behöva ha det i så fall”.  

5.2.3 Medarbetarna i Björklidens karaktäristika och 
motivationsfaktorer 

Det tycks finnas vissa karaktärsdrag som karaktäriserar den typiske medarbetaren i 
Björkliden. Receptionschefen nämner att hennes förhoppning är att receptionisterna ger 
kunderna ett genuint bemötande. Hennes åsikt är att receptionisterna representerar detta 
men framhäver även att de är väldigt olika varandra. Även platschefen använder en 
liknande formulering: ”vi ska vara personliga i Björkliden, vi ska vara oss själva”. 
Receptionisten Annika refererar tillbaka till att hon läst något liknande i 
personalhandboken och menar att Björkliden ska vara som en liten familj, ”det ska inte 
vara som i Stockholm, att man checkar in och så vet man inte vem det är, utan vi ska 
veta vilka alla är här”.  
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Ett annat karaktärsdrag som receptionschefen eftersöker i sin personal, är 
desom”känner naturligt att de vill hjälpa till” och Linn förklarar att yrket handlar om 
att hitta lösningar på problem. Elsa tar upp det faktum att receptionistyrket förvisso 
handlar om problemlösning men att ”det är snarare att du släcker bränder. Alltså du 
släcker konsekvenser med att det har blivit ett problem –en kund är missnöjd så då får 
man problemlösa det där. Du är inte med och lägger system för hur det borde fungera”. 
Platschefen tillägger att lyhördhet och ödmjukhet är två karaktärsdrag som är önskvärda 
bland personalen i Björkliden. Britta tar upp att det är viktigt att receptionisterna besitter 
förmågan att känna av människor eftersom ”om man inte kan känna av hur en människa 
funkar, då blir ju situationen oftast värre”. Hon fortsätter med att säga att det är viktigt 
att receptionisterna är stresståliga, något som Sanna också framhäver då hon nämner 
vikten av att ha tålamod som receptionist. Britta tillägger att ”man måste ju ha lite skinn 
på näsan för om man är alldeles för mesig så kommer ju, speciellt de här gästerna som 
är missnöjda över saker som de egentligen inte har någon rätt att vara missnöjda över, 
då kommer de att köra över en fullständigt”. Även platschefen framhäver att det är 
viktigt att receptionisterna kan använda ”ett suntförnuft” vid hanteringen av kunderna. 

En av receptionisterna, som har arbetslivserfarenhet från andra skidorter, menar att 
Björkliden är bättre i många avseenden, jämfört med de andra ställena: ”folk är mycket 
vänligare, mer opretentiösa människor [...] det skiner igenom på bemötande på 
kunderna också”. Maria förklarar: ”För mig representerar Björkliden stillhet, lugn, 
fantastisk familjsemester men samtidigt lite bättre åkning liksom”. Både Sanna och 
Britta nämner att det är viktigt att man gillar att vara ute i naturen.  

Andra beskrivningar på Björklidens personal som uppkommer under intervjuerna är att 
personalen är glad, driftig och flera framhåller att de håller av sin medarbetare. Att man 
ska tycka om skidåkning, oavsett om det är på längden eller tvären, menar flertalet är en 
förutsättning. Dock framhäver Sanna att det finns en risk med just skidåkarintresset då 
”det är ju jättemånga som är här enbart för skidåkningen, alltså drar sig till jobbet”.  
Generellt framhäver en majoritet att de tror att i princip alla skulle passa in i Björkliden, 
då det finns plats för många olika typer av personligheter. Elsa tillägger dock att 
personer som inte är intresserade av natur antagligen inte skulle trivas i Björkliden. 
Britta gör också ett tillägg i ”man får nog inte ha för stort behov av att det liksom 
förändras hela tiden utan det är en viss lunk här..”. Specifikt för receptionen framhäver 
Sanna att personer som inte kan hantera stress, inte bör arbeta där. Samtidigt tillägger 
hon att året-runtarbeterna i vissa fall tycks ha fastnat i ”höstlunken” och därför har svårt 
att komma upp i det tempo som krävs under vintersäsong.  

Ett flertal av receptionisterna säger att de önskar återkomma till Björkliden nästa år men 
samtidigt verkar det finnas faktorer som gör att de flesta av dem inte ser någon längre 
framtid för sig själva i Björkliden. Anledningar till detta är exempelvis studier eller 
möjligheten till en åretruntanställning på annan ort. Annika säger, ”än så länge trivs jag 
jättebra men jag kommer att vilja fortsätta [med annat] sen” 
Alla receptionister verkar rörande överens om att de trivs och tycker om sin arbetsplats. 
Flera av receptionisterna nämner miljön och variationen av arbetsuppgifter som 
anledningar vilka får dem att trivas och vilja komma tillbaka till Björkliden. Britta säger 
”det är himla vackert här och det är en mycket lugnare stämning här än på många 
andra skidorter […] jag tycker att människorna här är harmoniska”. En annan 
receptionist framhäver att även om hon själv trivs väldigt bra, så säger hon att det är 
väldigt mycket upp till en själv att komma in i det sociala bland de andra ”säsongarna”. 
Hon menar på att det är många som har jobbat i flera säsonger och därför redan känner 
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varandra ”jag tror att de som är helt gröna in, kommer inte riktigt in i det sociala på 
samma sätt, om man inte bygger det själv”.  
De flesta av receptionisterna har bara positivt att säga om stämningen bland 
medarbetarna på anläggningen. Linn menar att ”man kan verkligen hänga med alla, alla 
är skitschyssta och skittrevliga mot varandra”. Annika framhäver att det är just 
medarbetarna och mentaliteten som motiverar henne att arbeta kvar ”Alla är så glada, 
alla är så motiverade. Alla som är här uppe har på något sätt ett mål”.  
De flesta av receptionisterna tycker att det är jobbigt och att det känns tråkigt att bemöta 
en missnöjd kund. Elsa säger ”jag tycker att Björkliden är fantastiskt på många sätt och 
vis [...] och tycker att det vore himla härligt ifall alla hade den upplevelsen själv, så att 
jag tycker det är jobbigt”. Linn säger ”det är klart att det känns lite jobbigt när kunder 
blir sur och börjar gnälla och sådär [...] för jag vill ju gärna fixa till det men samtidigt 
vet jag att vi inte får göra så”. Hon tillägger dock att receptionisterna stöttar varandra 
och att det är viktigt att inte ta klagomålen personligt. Det verkar som att de flesta 
receptionisterna anser att de kan skaka av sig händelsen efteråt. Maria tar upp att hon 
brukar försöka se det som en utmaning att få kunden nöjd igen. 
Annika framhäver att det kan vara påfrestande när samma klagomål kommer gång på 
gång, som exempelvis med stugdörrar som inte går att stänga. Även Maria tar upp att ”i 
en perfekt värld hade det ju varit skönt om det hände mer sällan” och ”jag försöker ju 
hela tiden att göra mitt bästa och ibland kan man bli väldigt matt för att man känner att 
det inte går att göra sitt bästa”. Sanna uppvisar frustration över de frekventa 
klagomålen på stugorna och säger ”jamen det är ju samma saker […] man låtsas skriva 
på ett papper liksom”. 
Det som motiverar de flesta av receptionisterna att göra missnöjda kunder nöjda är inre 
drivkrafter. Linn menar att hon är nöjd om kunden är nöjd och det märker man oftast på 
om kunden ler. Maria använder en liknelse för att beskriva hur det känns: ”det är som 
att när ett gråtande barn skrattar”. Elsa säger att det som motiverar henne är att ”jag 
vill att de ska ha det lika bra som jag har det i Björkliden”. Britta är inne på samma 
spår och säger ”Jag vill ju inte att de ska åka härifrån och tycka vilket skitställe, för det 
tycker ju inte jag att det är”. 
När receptionisterna berättar om hur de vet att de har varit framgångsrika vid 
hanteringen av en missnöjd kund, nämner många ett leende hos kunden. Britta säger 
”Man märker oftast på deras tonläge om de är genuint nöjda eller om de fortfarande är 
irriterade”. 
När receptionisterna berättar om vad det tror att det skulle stå i ett reportage där 
bemötandet i receptionen omnämns svarar många att ”det beror på..”. Flera 
receptionister påstår att det beror på vilken dag reportern skulle ha besökt receptionen. 
De stora bytesdagarna, torsdag och söndag, brukar vara något tumultartade och Britta 
menar att detta kan göra att bemötandet uppfattas som stressande och säger att ”man 
hinner inte vara personlig och trevlig”. Hon tillägger dock ”hade de kommit vilken 
annan dag som helst så tror jag att de hade varit ganska nöjda och glada”. Även Sanna 
tar upp stressen som uppkommer när det är lång kö till receptionen ”du ler de första 
gångerna men sen blir du bara stressad [...] så tillslut kanske du inte ser så värst positiv 
ut”. Både Linn och Maria hänvisar till att de läst igenom gästenkäter och mail gällande 
feedback på bemötandet och då varierar omdömet mycket beroende på situation och 
vem i receptionen de har pratat med. De flesta av receptionisterna avrundar med något i 
stil med ”men de flesta är jätteduktiga tycker jag” eller som Annika uttrycker sig: ”men 
jag tror nog att det skulle vara ganska så bra..faktiskt”. 
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Receptionisterna berättar hur det känns när de hör någon tala illa om Björkliden. Elsa 
säger bland annat att hon då reagerar med att bli bekymrad och att hon ”försöker ta 
reda på vad det var som fick personen att få ett sådant intryck”. Annika menar att hon 
blir försvarsinställd samtidigt som hon är medveten om att det finns brister. Hon 
upplever att den största bristen som hon hör att folk pratar om är ”att det är för lite 
personal”. Maria säger att ”det enda folk pratar illa om är om fuskbyggen och om 
fuskrenoveringar”. Platschefen framhäver att det är viktigt att vara ödmjuk inför dessa 
synpunkter och se ifall det finns någonting man kan åtgärda. 

Vad gäller skitsnack om Björkliden som arbetsgivare så framhäver receptionschefen att 
det ligger i människans natur att alltid ha något att klaga över, ”När allting rullar på 
och allting är väldigt bra, då är det så att människan ändå måste ha någonting att klaga 
på”. Britta säger att de synpunkter hon hör främst handlar om klagomål på 
avdelningschefer på andra avdelningar. Hon fortsätter med att säga att det är okej att 
bolla saker med varandra så länge gästerna inte hör. Både Sanna och Linn säger dock att 
de aldrig någonsin har hört någon tala illa om Björkliden som arbetsgivare. 

En del av receptionisterna nämner stolthet och Sanna säger bland annat ”Ja, nog är jag 
stolt över att jobba här men jag kan känna mig irriterad över att det [stugorna] inte 
fixas någon gång”. Alla receptionister säger att de skulle, eller redan har, 
rekommenderat Björkliden som arbetsgivare till vänner och bekanta. 

Flera av receptionisterna nämner att om de kommer på idéer om hur saker och ting kan 
förbättras, brukar de först bolla med varandra för att därefter föra det vidare till 
receptionschefen. Receptionschefen säger att hon försöker åtgärda klagomål som är 
ständigt återkommande. Detta motsätter sig dock en av receptionisterna och menar att 
hon har kommit med exakt samma förbättringsförslag i flera år nu men att ingenting 
händer. Sanna uppvisar frustration över att ägaren till Björkliden prioriterar de 
förbättringsåtgärder som han själv vill ”..jag tycker att han borde sitta med personal 
[…] och höra vad de tycker. För vi går ju runt här, vi ser ju anläggningen hela tiden..” 
Annika säger att det självklart finns medarbetare som inte är så angelägna att komma 
med förbättringsförslag, ”de är här i tre månader och sen ska de iväg någon 
annanstans”. En av receptionisterna säger själv att ”jag ser det som ett säsongsjobb och 
därför kan jag stå ut med saker som jag inte skulle stått ut med på ett åretruntjobb”. 
Bland de konkreta förbättringsförslag som receptionisterna nämner verkar det vara 
önskvärt att förbättra hanteringen av kunderna vid in- och utcheckning. En längre 
receptionsdisk skulle visserligen vara en lösning men att få ytterligare en dator till sin 
hjälp framhävs som en åtgärd som skulle vara enklare att genomföra. En av 
receptionisterna föreslår att några av medarbetarna i aktivitetsdisken utbildas i just 
incheckningsförfarandet och sen schemaläggs just vid dessa tidpunkter. Flera av 
receptionisterna tar även upp att det vore bra att få mer tid för gästerna genom bättre 
schemaläggning och mer personal.  
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6. Analys av service recoveryförfarandet på Icehotel och 
Björkliden 

Vid analysen av vår empiri vi gör vi en mellanfallsanalys av Icehotel och Björkliden. 
Analysen presenteras utifrån de komponenter som ingår i den modell över employee 
recoveryförfarandet som finns beskriven i kapitlet 3.3. Vi varvar empiri från Icehotel 
och Björkliden, för att på så vis jämföra förfarandet samt belysa olika aspekter av 
modellens variabler. 

6.1 Utbildning 
Generellt vad gäller receptionisternas internutbildning, framhäver båda företagen att det 
är en aktiv process som visserligen inleds med introduktionsdagar men att 
receptionisternas utbildning fortlöper allt eftersom deintegrerar med varandra och 
kunder. Vi tolkar det som att båda företagen har en förståelse för den betydelse som 
Grönroos (2008, s. 134) tilldelar utbildning för att medarbetarna därmed ska få en 
förståelse för kundens problem samt hur man ska åtgärda dessa. 

Både Björkliden och Icehotel använder sig av en personalhandbok som de ger ut till sin 
personal i början av säsongen. Genom att läsa den ska de ta till sig information som är 
viktig att kunna. Personalhandboken är dock inget aktivt dokument och på båda 
företagen menar receptionisterna att man läser den i början av säsongen och sen läggs 
den i byrålådan. Detta tolkar vi som att en del av informationen kan komma att 
glömmas bort allt eftersom säsongen fortlöper, vilket i sin tur kan bli en nackdel i 
situationer av service recovery. 

Vad gäller introduktionsutbildningar så berättar hotelldirektören på Icehotel, ”från 
första dagen de börjar jobba här så är de [medarbetarna] en ’ishotellare’. De får vara 
med och känna stolthet och skapa det här företaget”. Medarbetarna har olika åsikter om 
introduktionsutbildningen men deras tankar kan sammanfattas i att den anses vara bra, 
innehöll mycket information och var något kaosartad. Vi tolkar det som att 
hotelldirektörens visioner vad gäller syftet med introduktionsutbildningen uppfylls till 
viss del men säkerligen kan förbättras ytterligare. Receptionisterna i Björkliden har 
liknande åsikter om sin introduktion. Själva receptionsarbetet verkar receptionisterna på 
båda företagen lära sig allt eftersom, vilket vi tolkar skulle kunna resultera i att de 
nyanställda känner sig mer trygga i service recoveryförfarandet allt eftersom säsongen 
fortlider. 

I Björkliden framstår det som tydligt att receptionisterna inte anser sig vara utbildade i 
att själva hantera missnöjda kunder. Rutinerna är istället att lämna över dessa kunder till 
receptionschefen. Johnston och Michel (2008, s. 87) framhäver dilemmat för 
medarbetare då de balanserar mellan företagets policy och hur de egentligen önskar 
hanterna missnöjda kunder. Vi tolkar det som en risk att cheferna inte anser att sin 
personal är tillräckligt utbildad i service recovery för att tilldelas ett bemyndigande.  Vi 
tolkar det som att det kan uppkomma en frustration bland medarbetarna att inte själva 
kunna lösa situationen utan att tvingas överlämna hanteringen till sin chef. Det här 
stämmer i sådana fall överens med det Bowen och Johnston (1999, s. 119) framhävt i 
sin studie, att många företag helt saknar utbildningar för service recovery. 
Kombinationen mellan att sakna resurser, bemyndigande och utbildning omnämns vara 
förklaringen till att employee recovery i deras studie många gånger hamnar i 
skymundan.  

Både i Björklidens reception och på Icehotels används dessutom en anteckningsbok för 
kommunikation mellan receptionisterna. På Icehotel uppmärksammade vi vissa 
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tendenser till att informationen inte fungerade, vilket kan tolkas som att 
anteckningsboken inte är ett fulländat informationsverktyg. Det här kan då resultera i att 
receptionisterna inte har all den informationen som är betydelsefull vid hantering av 
kunder, vilket kan resultera i ett missnöje och därmed behov av service recovery. 

 
Figur 6.1Egen modell utifrån Thwaites och Williams (2006) 

Thwaites och Willams (2006) skriver att det finns tre nivåer när medarbetare ska ta hand 
om klagande gäster. De menar att det första som händer är att medarbetaren känner igen 
ett typiskt klagomål från tidigare erfarenheter. Därefter bygger den upp en historia i den 
andra nivån, följt av att alternativa tillvägagångssätt utvärderas och ett beslut fattas i den 
tredje nivån. Vad gäller den första nivån i Thwaites och Willams modell (2006), att 
känna igen ett typiskt klagomål, så ser vi att receptionisternas tidigare erfarenhet har 
betydelse. Receptionschefen på Icehotel utryckte ett önskemål om att nyanställd 
personal inte bör komma direkt från gymnasiet och en majoritet av receptionisterna vi 
intervjuade vid Icehotel hade erfarenhet från andra serviceyrken. Därmed har de 
säkerligen även en hel del erfarenheter från klagande kunder vilket i sådana fall skulle 
anses vara positivt i den första nivån av Thwaites och Willams modell (2006). Alla 
receptionister på Icehotel påpekar vikten av att lyssna på kunden när den har problem. 
Detta verkar vara något som är självlärt genom egna erfarenheter och tanken på hur man 
själv skulle vilja bli bemött. Vad gäller receptionisterna i Björkliden så kan dessa 
säkerligen många gånger känna igen klagomålen från tidigare erfarenheter men 
samtidigt innebär begränsningarna i bemyndigande att de ändå inte får ta några egna 
beslut om hanteringen. Vi tolkar det som att den andra nivån i modellen skiljer sig åt 
mellan företagen. Björkliden ber ofta gästen om att få återkomma och på så sätt vinner 
de tid att kontrollera och försöka förstå kundens berättelse. Detta kan då innebära att 
prata med kollegor som kan ha varit närvarande när problemet uppstod. Vi tolkar det 
som att Icehotel uppmuntrar snabba åtgärder som främjas av receptionisternas 
befogenheter att själva bygga en historia som förklarar det inträffade. Även den tredje 
nivån bör skilja sig betydligt mellan Björkliden och Icehotel, i och med skillnaden i 
inställningen huruvida receptionisterna bör ta egna initiativ eller inte. Vi kommer dock 
återkomma till receptionisternas möjligheter att ta egna initiativ i nästa underrubrik. 

6.2 Bemyndigande 
Employee recovery handlar om att ge medarbetarna stöd och förtroende att utföra de 
processer som ingår i service recovery (Michel, et al., 2009, s. 8). Därför blir begreppet 
bemyndigande och möjligheten till att ta egna initiativ av intresse att undersöka för att 
reda ut detta stöd och förtroende. Grönroos (2008, s. 134)beskriver bemyndigande som 
att ”ge medarbetarna handlingsfrihet och möjligheter att handla”. De svar vi fått 
gällande bemyndigande och framförallt önskemålet att ens bli bemyndigad har dock 
gjort att vi uppmärksammat att det finns två sidor även av detta mynt.  De olika 
företagen uppvisar nämligen väldigt olika inställningar till receptionisternas 
bemyndigande vid service recovery.  
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På Icehotel nämner både receptionisterna och cheferna att receptionisterna har mandat 
att själva fatta beslut i situationer av service recovery. Det verkar finnas en inställning 
att ”testa sig fram” vid bemötandet av den missnöjda kunden och endast i de lägen som 
receptionisterna upplever att de själva inte kan hantera kunden så tillkallas 
receptionschefen, som då får reda ut situationen. Just det här med att framförallt 
receptionschefen upplevs finnas till för receptionisterna och reder ut situationerna om 
detta behövs, tolkar vi färga receptionisternas upplevelse över att de faktiskt vågar ta 
egna initiativ. Det framstår som tydligt att på Icehotel är inställningen att det är okej att 
göra misstag och det här tolkar vi höra samman med företagets bakgrund. 
Hotelldirektören framhäver att den innehållit många misstag men som i förlängningen 
har bidragit till den önskvärda vidareutvecklingen av företaget. 

I Björkliden framhävs tyglarna vara betydligt stramare och detta är något som upprepas 
av de båda cheferna och receptionisterna. Elsas svar sammanfattar de indikationer som 
uppkommer under flertalet av intervjuerna ”jag själv undviker att göra det för det är 
inte mitt jobb att ta beslut”. Platschefen i Björkliden har inställningen ”att bedöma 
klagomålen blir väldigt godtyckligt och vi vill inte kräva det av någon som bara ska 
jobba i tre månader”. Det är möjligt att detta har något att göra med att Björklidens 
personal har en mer säsongsbetonad stämpel över sig. Med det menar vi att även om 
båda företagen tar in personal just för säsongen så tolkar vi det som att en majoritet av 
Icehotels receptionister inte ser det just som ett säsongsjobb. Ett tecken på detta är det 
ständigt återkommande önskemålet från receptionisterna om en fast tjänst på Icehotel 
samt att i princip alla receptionister planerade att återkomma nästa år. I Björkliden 
verkar det dock vara mer av karaktären ”det är ju bara en säsong”. Detta tolkar vi kan 
komma att påverka chefernas vilja och receptionisternas önskan att tilldelas möjligheten 
till att ta egna initiativ.  

Bowen och Lawler (1995) framhäver i sin ”service profit chain”-modell att 
bemyndigande bör leda till att medarbetarna önskar påvisa misstagen som skett för 
ledningen, för att på så vis minska risken att de upprepas. Under intervjuerna framstod 
det som att detta är något som visserligen sker på båda företagen, men i olika 
utsträckning och med varierat resultat. Flera av receptionisterna i Björkliden nämner att 
de brukar inleda med att bolla förbättringsförslagen med varandra innan de tar upp det 
med receptionschefen. Det verkar dock finnas en viss frustration över att förslagen 
aldrig åtgärdas, vilket vi tolkar påverkar receptionisternas benägenhet att dela med sig 
av sina förslag. Det är då främst stugornas kvalitet som omnämns vara frustrerande och 
orsaken till en majoritet av de klagomål som receptionisterna mottar. Sanna 
sammanfattar sin frustration över upprepningarna med ”jamen det är ju samma saker 
[…] man låtsas skriva på ett papper liksom”. På Icehotel framhäver receptionisterna att 
de uppmuntras att komma med egna idéer. Receptionschefen nämner att ”vi jobbar 
mycket med att vidareutveckla oss själva, utveckla företaget” och hotelldirektören 
tillägger ”man måste hela tiden bli bättre och söka förbättringar”. Den här inställningen 
tycks verkligen ha färgat receptionisternas inställning och de förefaller vara måna om att 
delge av sina åsikter och tankar.  

6.3 Belöning av medarbetarna 
Bowen och Johnston (1999) menar att belöning är en viktig del i ledningens arbete för 
att motivera medarbetarna att göra kunderna nöjda. Är medarbetarna motiverade har de 
lättare att hantera missnöjda kunder. En typ av belöning som receptionisterna på 
Icehotel nämner är att egna idéer och små ändringar många gånger resulterar i att deras 
eget arbete blir lättare. Caroline säger, ”jag ska ju jobba här. Jag måste ju veta var 
allting är och måste trivas med var sakerna är någonstans. Om det inte funkar så kan 
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jag ju inte jobba här”. Belöningen blir helt enkelt att deras eget arbete blir enklare att 
utföra. Detta bedömer vi är en motivationsfaktor som kan spela stor roll för employee 
recovery, då det påvisar just den vilja som Michel et al. (2009, s. 8) beskriver vara av 
betydelse för hur personalen återhämtar sig från de negativa känslor som kan 
uppkomma vid service recovery. 

Det är flera av receptionisterna på Icehotel som anser att glada gäster är någonting som 
motiverar dem, vilket vi tolkar som att en glad gäst är som en slags belöning för 
receptionisterna. Ashill et al. (2006) beskriver att det finns en korrelation mellan 
medarbetarnas belöning och den kvalitet på service som de utför.  Julia beskriver det så 
här, ”feedback behöver jag inte. Det är själva momentet jag behöver”. Caroline säger, 
”man måste vara egoistisk för att kunna hjälpa andra” och lägger till ”bara jag mår 
bra, så mår världen bra”. Vi anser oss kunna utläsa att den viktigaste belöningen som 
receptionisterna på Icehotel anser sig få vid framgångsrik 
hantering av missnöjda kunder är just glada gäster. Detta 
eftersom receptionisterna då upplever att de har gjort ett 
bra jobb. Det här tolkar vi har en stor betydelse för hur 
bra service recovery som receptionisterna kan utföra. 

Receptionschefen berättar om hur hon anser att arbetet 
på Icehotel är, ”jag tror inte att det funkar som ett 
vanligt jobb, att du kommer hit och gör dina timmar och 
sen går du hem, det funkar inte, du måste älska det här 
konceptet”. Vi tolkar hennes svar som att det krävs att 
receptionisterna verkligen gillar Icehotelkonceptet och 
att belöningen därigenom blir att vara delaktig i det hela. 
I Björkliden lägger cheferna redan vid rekryteringen stor 
vikt vid att medarbetarna är skidåkare eller åtminstone 
gillar att vara ute i naturen. Det här kan tolkas resultera i 
en annan slags belöning, nämligen att receptionisterna i 
Björkliden får tillgång till sitt fritidsintresse. En av 
receptionisterna säger, ”jag tror att det är att de har ett 
intresse i åkningen, en motivation som gör att de är väldigt driftiga”. Receptionschefen 
säger, ”vi kan inte locka med bra löner men vi kan locka med bra arbetsförhållanden”. 
Vi tolkar det som att en skillnad mellan företagen ligger i de faktorer som motiverar de 
anställda att göra ett bra jobb och få missnöjda kunder nöjda. I Björkliden framstår den 
främsta motivationsfaktorn ligga utanför arbetet, dvs. skidåkningen. På Icehotel tolkar 
vi det som att drivkraften, och därmed belöningen, för många receptionister finns i 
själva arbetet. Trots att belöningen alltså härstammar från olika faktorer, tycks båda 
receptionsstaben uppleva att deras arbete, eller åtminstone förmånerna som arbetet 
innebär, vara tillfredsställande. Därmed tolkar vi att detta motiverar medarbetarna att ge 
bra service, något som Bowen och Johnston (1999) påstår att belöning resulterar i.  

6.4 Stödjande ledning 
Under den här punkten ämnar vi bena ut hur receptionisterna på de olika företagen 
upplever att cheferna stöttar deras beslut vid service recovery. Bowen och Johnston 
(1999, s. 127-128) tar upp att det är viktigt att medarbetarna känner att ledningen hjälper 
dem att bearbeta det inträffade och att de på så vis ges möjlighet att gå vidare.   

Icehotels receptionister framhäver att de anser sig ha en bra relation med sina chefer och 
att de stöttas i sitt dagliga arbete. Linda säger bl.a. ”ifall någonting går fel, man är inte 
rädd för att vända sig till chefen utan det tycker jag är väldigt skönt”. Flera liknande 

Figur 6.2 Skidåkare i Björkliden 
(Mäki, 2011d) 
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Respons Information Handling Kompensation

synpunkter tas upp och ett återkommande inslag i svaren är att det alltid är tillåtet att 
ringa receptionschefen, när helst de anser att de behöver henne. Just den här 
tillgängligheten tolkar vi är en starkt bidragande orsak till att Icehotels receptionister 
tycks uppleva en trygghet i att själva försöka hantera den missnöjda kunden först. 
Receptionschefen framhäver att hon informerat sina receptionister om att ”de får inte be 
om ursäkt för att de ringer”. Att receptionschefen alltid är tillgänglig via telefon är ett 
tillvägagångssätt som även används i Björkliden. I princip alla receptionisterna tar 
själva upp att de upplever att de när som helst kan ringa receptionschefen och hon själv 
framhäver att hon önskar att receptionisterna känner förtroende att göra just detta. Även 
om Björkliden uttryckligen alltså har en mer ”toppstyrd” hantering av missnöjda 
kunder, där receptionisterna inte uppfattas kunna ta speciellt många egna initiativ, så 
framhäver flera av receptionisterna här att de upplever en stark stöttning från 
receptionschefen. Elsa liknar receptionschefen i Björkliden vid en fallskärm som finns 
där när man behöver henne. Det framgår även som ett uppskattat inslag att 
receptionschefen är bra på att ge positiv feedback och att framhäva när receptionisterna 
gör något bra. Det tolkar vi kan ha betydelse för att receptionisterna upplever att de 
stöttas av sin chef.  

Själva stöttningen från ledningen kan ske i olika faser av den inträffade händelsen 
(Bowen & Johnston, 1999).  

 

 

 

 

I båda företagen framstår det som att stöttning från ledningen främst sker i det första 
steget av modellen. Det handlar alltså om direkt respons på det inträffade där 
receptionisterna på både Björkliden och på Icehotel uppvisar en stark tillfredställelse 
vad gäller stöttning från både sina chefer och medarbetare. I Björkliden är det uttalat att 
receptionisterna ska lämna över de missnöjda gästerna till receptionschefen. Detta kan 
tolkas som att stöttningen sker direkt, i form av att de inte förväntas hantera kunderna 
själva. Därmed tror vi att Björklidens receptionister känner stöd och empati från 
cheferna. Stöd och empati är något som Bowen och Johnston (1999) nämner vara 
viktiga i detta steg. På Icehotel verkar det visserligen som att receptionisterna förväntas, 
samt känner sig trygga med, att själva försöka hantera de missnöjda kunderna först. Här 
tolkar vi det dock som att receptionschefens deltagande roll i receptionisternas dagliga 
arbete på Icehotel skapar en trygghet i deras handlingar. Hon har även en stödjande 
funktion då receptionisterna framhäver att receptionschefen alltid är tillgänglig, ifall det 
skulle vara några oklarheter. Dessutom kan det här tilläggas att receptionschefens 
kontor är placerat i direkt anslutning till själva receptionen. Det här menar vi kan bidra 
till att receptionisterna upplever att de alltid kan ventilera det inträffade med sin chef, i 
de fall då detta är önskvärt.  

Däremot tolkar vi det som att båda företagen inte arbetar lika starkt med de efterföljande 
stegen i Bowen och Johnstons (1999) modell över stöttande ledarskap. Parasuraman 
(1993) framhäver i det andra steget vikten av att ta vara på medarbetarnas synpunkter 
efter ett misslyckande angående hur man gör det bättre för kunden. Vidare belyser 
Bowen och Johnston (1999) i det tredje steget att företagen här måste agera så att 
misstagen inte sker igen. Receptionisterna i Björkliden uppvisar uttryckligen en 
frustration över att misstagen upprepas och att de förbättringsåtgärder som genomförs i 

Figur 6.3 Egen modell utifrån Thwaites och Williams (2006) 
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vissa fall uppfattas vara felprioriterade. En av receptionisterna, Sanna, uttrycker en 
önskan att ägarna av Björkliden ska uppvisa ett större intresse för personalens 
förbättringsförslag och ta sig tid att sitta ner med personalen för att diskutera dessa, ”för 
vi går ju runt här, vi ser ju anläggningen hela tiden”. Vi tolkar det som att 
receptionisterna i Björkliden inte är helt tillfredsställda, vad gäller den efterföljande 
arbetsgången efter att ett misstag har begåtts. Fokus vad gäller förbättringsarbetet tycks 
alltså inte vara direkt kopplat till receptionisternas feedback på att kontinuerligt få motta 
klagomål från missnöjda kunder. Dock kan vi här återigen väga in aspekten på att delar 
av personalen i Björkliden inte verkar känna en speciellt stark delaktighet i 
förbättringsarbetet då de tycks se sin anställning som just ett säsongsjobb. Det här skulle 
i så fall resultera i en ond cirkel då de uppvisar frustration över att åtgärder inte sätts in 
för att motverka klagomålen samtidigt som medarbetarna själv inte känner sig 
tillräckligt motiverade för att vidarebefordra sina förslag. 

Även Icehotel uppvisar en något diffus hantering över hur efterarbetet av ett 
misslyckande fungerar. Vi tolkar visserligen att företagskulturen är väldigt förlåtande, 
men finner inte direkt några tecken i intervjuerna på hur företaget arbetar konkret med 
att lära sig av sina misstag. Både hotelldirektören och receptionschefen nämner 
avvikelserapport som ett steg i att uppmärksamma det inträffade men detta 
tillvägagångssätt är det bara en av receptionisterna som vill kännas vid.  

Kompensation efter inträffad rättelsehantering är en aspekt som vi tolkar inte har en 
speciellt stor inverkan på om receptionisterna anser sig stöttas av cheferna. Bowen och 
Johnston (1999) tar upp detta som ett fjärde steg i sin modell över stödjande ledarskap. 
Under detta steg är det alltså viktigt att den anställda ges tid och resurser att ta igen sig 
efter att hanterat en missnöjd kund. Varken på Icehotel eller i Björkliden framkommer 
det att medarbetarna uppfattar att de är i behov av detta. Att hantera missnöjda kunder 
framställs som något som hör arbetsuppgifterna till. Även om situationen kan anses 
påfrestande så framhäver flera av receptionisterna på båda företagen att de kan skaka av 
sig händelsen efteråt.  

6.5 Tjänande ledarskap 
Nästa punkt i modellen över employee recovery handlar om tjänande ledarskap. Vi har 
här försökt åskådliggöra ifall cheferna uppfattas sätta medarbetarnas behov framför sina 
egna, något som enligt Keith (2010b) påstås karaktärisera en tjänande ledare.  

Enligt Keith (2010b) finns det sju ”nycklar” till att vara en tjänande 
ledare. En av nycklarna är att den tjänande ledaren ska 
utveckla sina medarbetare (Keith, 2010b). Detta är något 
som receptionschefen på Icehotel nämner, ”vi jobbar 
hela tiden med att utveckla oss själva, utveckla företaget”. 
Hotelldirektören säger, ”man måste hela tiden bli bättre 
och söka förbättringar. Och sen kanske det inte blir rätt 
på en gång men då provar vi något annat”. Några av 
receptionisterna beskriver det dagliga arbetet som 
väldigt varierande, då det alltid är nya gäster och 
utmaningar. Detta tolkar vi som ett exempel på att 
medarbetarna på Icehotel upplever sig vara i ständig 
utveckling.  

Keith (2010b) förklarar att det är viktigt för en 
tjänande Figur 6.4Egen modell utifrån Keith (2010b) 
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 ledare att lyssna på sina medarbetare. Detta är något som receptionisterna på Icehotel 
upplever att receptionschefen gör. Ett exempel på detta är att medarbetarna uppmuntras 
att komma med egna idéer på förbättringar och de säger att receptionschefen lyssnar på 
dem när de har förslag på förbättringar. Även i Björkliden tycks det i detta avseende 
finnas ett tjänande ledarskap. En av receptionisterna beskriver att receptionschefen i 
Björkliden är ”rak, lyssnar och är närvarande”. 
En annan viktig aspekt av det tjänande ledarskapet är ledarens självkännedom och 
stöttning av medarbetarna (Keith, 2010b). Detta är något som vi kan se på Icehotel. 
Receptionschefen säger, ”jag är väldigt närvarande, väldigt deltagande men alla har 
ett ansvar ändå”. En av receptionisterna förklarar det ur sin synvinkel och menar att 
receptionschefen litar på dem och de får testa nya saker själva men receptionschefen 
finns där som stöd.  I Björkliden är receptionschefen den som bestämmer allt i början av 
säsongen, ”jag är nog lite utav en diktator”. Allt eftersom ger hon dock mer och mer 
ansvar till receptionisterna. Hon menar att det är vikigt för henne att vara ett stöd till 
personalen. Receptionisterna förklarar hennes stöd som väldigt positivt och två av dem 
liknar henne med en ”mamma”. Det här tolkar vi visar på att receptionschefen i 
Björkliden använder sig ett tjänande ledarskap. 

En viktig del i tjänande ledarskap är chefernas självkännedom och här drar vi en vag 
koppling till de åsikter som framkommit gällande receptionistchefernas humör. Varför 
vi väljer att benämna kopplingen som vag är för att vi inte anser att problemet behöver 
härstamma från brister vad gäller just självkännedom. Snarare vill vi uppmärksamma 
humörsvängningarnas effekter på receptionisternas arbete, något som vi tolkar att 
receptionscheferna kanske inte är helt medvetna om. Receptionisterna i Björkliden 
beskriver att receptionschefens humör påverkas av hur stressad hon är. Trots att 
receptionschefen i Björkliden tycks vara någorlunda medveten om sina 
humörsvängningar, tolkar vi det som att hon inte helt förstår vidden av vilka 
konsekvenser det får på receptionisternas arbetstillfredsställelse. Receptionschefen i 
Björkliden säger även själv att hon nog kan uppfattas skrämmande för de nya och 
oerfarna. Detta tolkar vi kan påverka receptionisterna i inlärning samt drivkraft att vilja 
fatta egna beslut. På Icehotel framkommer även där åsikter om att receptionschefens 
humör kan variera och att detta får konsekvenser på hur hon bemöter sin personal.  

En del av det tjänande ledarskapet är att ledaren ska framkalla energi och intelligens hos 
medarbetarna, vilket bland annat innebär att medarbetarna ska få möjlighet att ta egna 
beslut (Keith, 2010b). Det här tolkar vi finns på Icehotel, då receptionschefen beskriver 
sitt arbete på Icehotel, ”jag älskar att jobba här och jag tror att det visas i mitt sätt att 
vara, mitt sätt att bete mig och så, […] Man blir ju som man umgås”. Det tror vi är 
något som avspeglar sig mycket hos receptionisterna då dessa är väldigt lojala mot 
receptionschefen. Hon tycks framkalla energi och glädje hos dem, vilket kan vara 
viktigt vid employee recovery då detta stärker deras arbetstillfredsställelse. I Björkliden 
är situationen liknande. Där vill receptionschefen föregå med gott exempel för att kunna 
motivera sin personal att göra kunderna nöjda. Receptionschefen berättar att hon jobbar 
ganska tight ihop med sin personal, vilket hon menar visar att, ”jag kan också jobba, jag 
är inte bara tjänsteman och vänder papper”. Hon berättar själv att hon tycker att det är 
viktigt att föregå med gott exempel för att motivera sin personal. Detta tror vi kan vara 
en viktig punkt då receptionschefen visar receptionisterna hur hon agerar i service 
recoveryförfarandet och på så sätt lär de sig av detta.    
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6.6 Tjänsteteknologi 
Vid sammanställningen av empirin angående tjänsteteknologi tycks medarbetarna inte 
uppfatta att den här aspekten har speciellt stor betydelse för employee recovery. Vi har 
dock ändå valt att ta med dimensionen då det är en del av den teoretiska modell som vi 
utgått ifrån. Det är viktigt attden tekniska utrustning som används, bör förebygga 
misstag av just tekniska missöden (Ashill, et al., 2006). Grönroos (2008) framhäver att 
medarbetarna måste vara uppdaterade och kunniga på den teknik som används. Det här 
tycks båda företagen arbeta med men medarbetarna på Icehotel uppvisar ett starkt 
missnöje med tekniken vad gäller kommunikationen mellan de två bokningssystem som 
används.  Synpunkten ”de pratar inte med varandra” upprepas i majoriteten av 
intervjuerna och det framstår som att ett flertal misstag uppkommer till följd av just 
detta. Dock verkar personalen i många fall kunna åtgärda misstagen manuellt innan 
kunden uppmärksammar missödet. Det här innebär dock en extra arbetsbelastning på 
receptionisterna och personalen medger att de ibland får ta till nödlögner så att kunderna 
inte ska uppmärksamma att tekniken har strulat till deras bokningar. Vi tolkar det som 
att receptionisterna på Icehotel upplever att de inte helt kan lita på informationen som 
uppvisas i de olika bokningssystemen, vilket i sin tur blir negativt vid service 
recoveryförfarandet. 

Björklidens receptionister uppvisar däremot inte något direkt missnöje över sina 
bokningssystem eller andra tekniska hjälpmedel. Den enda synpunkten som uppkommer 
är att det bokningssystem som kunderna använder för att göra onlinebokningar sköts av 
samarbetspartnern Icehotel, vilket medför vissa komplikationer. Vid klagomål gällande 
detta så måste kunderna därför hänvisas till Icehotel, som ansvarar för den delen av 
systemet. Detta tolkar vi få negativa konsekvenser på service recoveryförfarandet, då 
Björkliden inte själva kan lösa problemet. Trots en viss irritation över omständigheten i 
proceduren så framstår det som att receptionisterna i Björkliden är medvetna om att de 
själva inte på något sätt kan hantera dessa klagomål och därför heller inte upplever det 
som något problem.  

Vad gäller övrig tjänsteteknologi finner vi inget värt att analysera närmare. Telefoni, 
mail och övrig internetsupport verkar fungera och underlätta receptionisternas dagliga 
arbete och därmed även hanteringen av missnöjda kunder. 

6.7 Arbetstillfredsställelse 
Vi ämnar nu analysera den känslomässiga reaktion hos medarbetaren som avgör hur den 
agerar i en service recoverysituation. Arbetstillfredsställelsen är då något som har 
uppmärksammats ha betydelse. Arbetstillfredsställelse är enligt Heskett och Schlesinger 
(1994, s. 165) starkt korrelerat till att medarbetarna känner bra stöttning från ledningen 
och att företagets policy möjliggör för medarbetarna att leverera bra service. Både på 
Icehotel och i Björkliden pratar cheferna om att medarbetarna får vara sig själva på 
deras arbetsplats, vilket vi tolkar har betydelse för arbetstillfredsställelse och i slutändan 
hur de hanterar ett service recoveryförfarande. Hotelldirektören på Icehotel säger, ”du 
behöver inte vara någon roll när du är hos oss men du ska ta hand om gästerna”. Det 
här menar vi kan komma att påverka receptionisternas motivation och skapa en trygghet 
över att de duger som de är.  

När det handlar om känslor gentemot företaget ger en receptionist på Icehotel en väldigt 
positiv bild, ”jag vill jobba med någonting man kan, något som man känner att man kan 
stå för”. Receptionschefen beskriver det som ”helt underbart”. Som vi redan nämnt tror 
vi att hennes positiva attityd gentemot sitt arbete och Icehotel som företag är något som 
smittar av sig och det är flera av receptionisterna som nämner att det är just kollegorna 
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som gör att de trivs så bra. Kollegor är en vanlig anledning till att medarbetare upplever 
hög arbetstillfredsställelse (Heskett & Schlesinger, 1994, s. 168) och vi tolkar därför att 
dessa åsikter gynnar employee recovery på företaget.  

Samma författare menar att stämningen och attityder på arbetsplatsen är något som 
påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen (Heskett & Schlesinger, 1994, s. 168). 
Detta är något som vi observerade under våra intervjuer i Björkliden. Här uppkom 
nämligen synpunkter i ett flertal intervjuer att stämningen ibland kunde vara lite 
infekterad och att vissa medarbetare hade svårt att samarbeta med varandra. Samtidigt 
påpekades uppfattningen om att det bara är ett säsongsjobb och att man därför står ut 
med vissa saker som man inte skulle gjort annars. Den här inställningen tolkar vi kan 
skapa en risk för att konflikter eskalerar och påverkar både stämning och attityder på 
arbetsplatsen, jämfört med ifall problemen ventileras på en gång. Att det är dålig 
stämning på företagen tolkar vi resulterar i sämre employee recovery, då det medför att 
stöttningen mellan receptionisterna säkerligen påverkas negativt. 

I Björkliden uttrycker en del av receptionisterna att de är missnöjda med kvaliteten på 
stugorna, ”jag tror på Björkliden men inte på fuskbyggen”. Enligt Heskett och 
Schlesinger (1994) når medarbetare som kan erbjuda kunden det den önskar, en högre 
nivå av tillfredställelse. I Björklidens fall skulle detta alltså kunna tolkas som att 
receptionisternas arbetstillfredsställelse påverkas negativt av den frustration de uppvisar 
mot att arbetsgivaren inte åtgärdar de klagomål som är ständigt återkommande. För 
receptionisterna specifikt blir detta än mer kritiskt i kombination med slutsatsen som 
görs i en studie av Bell och Luddington (2006, s. 229), att behöva handskas med 
klagande kunder faktiskt har en direkt negativ effekt på medarbetarnas engagemang i att 
ge kunderna bra service. Därmed tolkar vi det som att risken är att det utvecklas en 
negativ spiral, där receptionister som ständigt utsätts för missnöjda kunder känner en 
lägre arbetstillfredsställelse. Det här kan i sin tur leda till att receptionisterna ger kunden 
sämre service och även agerar mindre professionellt i service recoveryförfarandet. Det 
här leder i förlängningen till ännu fler klagomål och så fortsätter spiralen.  

Som tidigare nämnts gällande employee recovery, är förmåner någonting som 
medarbetarna utvärderar när de ska analysera sin arbetstillfredsställelse (Burke, 1989, 
samt Brown och Peterson, 1993, refererat i Ashill, et al., 2006, s. 276). En förmån som 
vi tolkar kan vara av betydelse och som skiljer Björkliden från Icehotel är möjligheten 
till skidåkning. Detta tror vi kan komma att påverka arbetstillfredsställelsen i 
Björkliden, där en majoritet av personalen alltså har skidåkning som ett av sina stora 
intressen och säkert ser detta som en stor förmån i sitt arbete. 

Boendeförhållandet är en annan faktor som vi tolkar kan ha betydelse för 
arbetstillfredsställelsen och därmed receptionisternas benägenhet att utföra service 
recovery. I Björkliden bor medarbetarna i byn Björkliden och då främst i olika typer av 
personalbostäder. Vi tolkar det som att detta för vissa kan upplevas vara påfrestande, då 
de arbetar och bor ihop med samma människor. På Icehotel däremot, bor majoriteten av 
receptionisterna i egna boenden i närliggande byar eller inne i Kiruna. Nämnvärt här är 
att vid rekryteringen av receptionister till Icehotel ses det som fördelaktigt ifall 
receptionisterna inte är i behov av personalbostad, då detta är en bristvara på Icehotel. 
Här framhäver även ett flertal av receptionisterna att de har ett etablerat socialt umgänge 
utanför sitt arbete, då de är uppvuxna och bosatta i trakterna runt Jukkasjärvi. Vi tolkar 
det som att detta bör ha ett positivt inflytande på arbetstillfredsställelsen i och med att 
de därmed kan separera fritid och arbete, vilket anses önskvärt. Huruvida 
boendeförhållandet påverkar arbetstillfredsställelsen blir dock en väldigt personlig 
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preferens för receptionisterna i och med att de antagligen har olika sociala behov vad 
gäller just att skilja på arbete och fritid. Därmed är det svårt för oss generalisera 
betydelsen av boendeförhållandet för alla receptionister på respektive ställe. 

6.8 Lojalitet mot organisationen 
Vid våra intervjuer ställde vi frågan hur respondenterna reagerar när de hör någon tala 
illa om deras arbetsplats. I Björkliden handlade svaren ofta om att receptionisten 
reagerar med att bli bekymrade samtidigt som de är medvetna om att det finns brister på 
anläggningen. Återigen får vi en känsla av uppgivenhet bland receptionisterna, kopplad 
till att dessa brister inte åtgärdas och att klagomålen på stugorna återkommer. Detta kan 
kopplas till slutsatsen som Michel et al. (2009, s. 7) drar i sin studie, att medarbetare 
som saknar rätt förutsättningar att utföra ett bra service recovery också tenderar att 
behandla kunderna orättvist. Bowen och Johnston (1999, s. 119) tar i sammanhanget 
upp att dessa negativa känslor härstammar från att medarbetarna måste rätta till 
misslyckanden för vilka de själva inte har något som helst ansvar för.Vi tolkar därför de 
uppgivna svaren, vad gäller bristerna på anläggningen, som att detta negativt påverkar 
graden av lojalitet som receptionisterna känner mot Björkliden. I och med att lojalitet är 
kopplat till hur medarbetaren hanterar missnöjda kunder (Ashill, et al., 2006), får en 
lägre lojalitet även konsekvenser på förutsättningarna för employee recovery. 

Samtidigt uppvisar receptionisterna lojalitet i andra sammanhang under intervjun, bl.a. i 
form av att alla påstår att de har eller skulle rekommendera Björkliden som arbetsgivare. 
Två av receptionisterna framhäver dock att, trots bristerna, så blir de ledsna om de hör 
någon tala illa om Björkliden eftersom, som Elsa uttrycker det, ”jag tycker att 
Björkliden är fantastiskt på så många sätt och vis […] och tycker att det vore himla 
härligt ifall alla hade den upplevelsen själv”. 
Även på Icehotel uttrycker receptionisterna att de blir bekymrade om de hör någon tala 
illa om företaget. Dock tycks oron främst ha sitt ursprung i en oförståelse för 
synpunkterna och receptionisterna reagerar då med att bli bekymrade över just orsaken 
till varför eventuella missförstånd har uppkommit. Det framstår som att receptionisterna 
upplever det som ett nederlag att företaget inte har kunnat visa upp en bättre sida av 
Icehotel. 

I teorikapitlet har vi även refererat till Heskett och Schlesinger (1994) som framhäver 
att det finns ett samband mellan tillfredställelse, lojalitet, produktivitet och det värde 
som kunden får. För att utreda detta ställde vi bl.a. frågan hur medarbetarna trodde att 
ett tidningsreportage om respektive företag skulle vara formulerat, där bemötandet i 
receptionen skulle finnas omnämnt. Intresseväckande nog anser vi tydligt kunna urskilja 
ett mönster och en skillnad mellan svaren vi fick från respektive företag. På Icehotel var 
receptionisterna i princip uteslutande positiva och med en övertygelse om att ”det skulle 
vara högsta betyg”. Det här tolkar vi tyder på en stark lojalitet gentemot Icehotel i och 
med att receptionisterna tycks vara övertygade om företagets potential och även ser sitt 
eget värde i detta. I Björkliden var svaren vi fick gällande tidningsreportaget däremot 
betydligt mer tvekande och försvarsinställda. I princip alla svar innehöll förklaringar där 
det ”beror på”. Vi tolkar detta som ett erkännande att receptionisternas bemötande mot 
kunder inte alla gånger är det bästa och att risken därför finns att journalisten skulle 
besöka Björkliden vid ett sådant tillfälle.  

En analys som uppkom under bearbetning av empirin gäller vilken typ av lojalitet som 
receptionisterna på Icehotel egentligen känner. Vi tolkade nämligen deras svar som att 
lojaliteten gentemot receptionschefen var så pass stark att det kanske snarare är henne 
som person som lojaliteten rikta sig mot, mer än till själva Icehotel som företag. Vikten 
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av att medarbetarna identifierar sig med företaget för att kunna utföra service recovery 
har diskuterats i vårt teorikapitel. Detta kan jämföras med den s.k. ”Social Identity 
Theory” (se exempelvis Hogg & Terry, 2001), vilken belyser konsekvenserna av en 
individs olika identiteter, till följd av att man väljer att identifiera sig olika, beroende på 
kontexten. Det här menar vi kan kopplas till receptionisternas svar gällande lojalitet. Vi 
menar att det finns en möjlighet att receptionisternas subjektivt valda identitet är starkt 
kopplad till att tillhöra receptionschefens stab, snarare än att vara en anställd på Icehotel 
och det här tror vi påverkar deras lojalitet. Vissa av receptionisterna påstår att de 
faktiskt inte kan tänka sig att jobba på någon annan avdelning än just i receptionen. 
Vidare klargörs under ett flertal av intervjuerna att det är just receptionschefens 
ledarskap som är den främsta anledningen till trivsel och motivation. En av 
receptionisterna säger uttryckligen ”det är många i receptionen som säger att de skulle 
inte jobba här om hon slutade”. Med detta menar vi att det finns en möjlighet att 
receptionisterna identifierar sig mer i sin roll tillhörandes receptionschefens reception än 
med Icehotel som sådant.  Lojalitet gentemot receptionschefen visas också i det 
missnöje och den oro som receptionisterna nämner gällande receptionschefen 
arbetsbelastning. De framhäver att hon utför väldigt många arbetsuppgifter som 
egentligen tillhör andra och vi tolkar den oron som ytterligare bevis på en stark lojalitet 
som eventuellt alltså överskuggar den som receptionisterna känner för Icehotel som 
företag.  
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7. Diskussion och slutsatser om employee recovery 
I det här kapitlet övergår vi från att bara tolka till att även tycka. Diskussionen utgår 
från de tre teman som vi använde oss av när vi bearbetade materialet i empirikapitlet. 
Detta för att vi nu diskuterar studiens syfte, att identifiera drivkrafter och hinder för 
employee recovery. Vi anser att det är av betydelse att diskutera organisationsspecifika 
förutsättningar, vilket ledarskap som bedrivs och hur detta uppfattas och slutligen vilka 
konsekvenser medarbetarnas karaktäristika och motivationsfaktorer får.  

7.1 ”Det här är ju inget vanligt hotell” 
–Vilka organisationsspecifika förutsättningar spelar in? 

Det finns ett antal organisationsspecifika förutsättningar som påverkar de drivkrafter 
och hinder för employee recovery vilka vi uppfattar finns på respektive företag. Dessa 
består både av externa och interna förutsättningar. Med externa menar vi det som 
företaget inte direkt kan påverka men samtidigt måste förhålla sig till för att vara 
konkurrenskraftiga. De interna organisationsspecifika förutsättningarna kan företagen 
däremot påverka genom diverse ställningstaganden och aktiva val.  

För att inleda med att tala om två externa 
förutsättningar så handlar den första om den 
geografiska placeringen av Icehotel och 
Björkliden. Att båda företagen är etablerade i norra 
Lappland medför att många av gästerna kommer 
med nattåg från södra Sverige. De klagomål som 
därigenom inkommer på grund av förseningar och 
inställda tåg är förutsättningar som företagen själva 
inte direkt kan påverka men som vi ändå upplever 
skapar frustration bland medarbetarna. Därför är det 
viktigt att cheferna även i fortsättningen stöttar sina 
medarbetar att skilja på klagomål som de faktiskt kan påverka från de där kunden klagar 
över externa faktorer, något som båda företagen har uppvisat att de faktiskt jobbar med i 
dagsläget.  

Vad gäller väderfaktorn uppfattar vi påverkan från den här externa förutsättningen ha 
olika stor betydelse för företagen. Icehotel verkar påverkas mindre av vädret då de flesta 
aktiviteter som företaget erbjuder tycks kunna gå av stapeln oavsett väder. Björkliden 
däremot tycks motta många klagomål vid dåligt väder, då exempelvis skidbackarna är 
stängda, vilket är huvudsyftet med vistelsen för en majoritet av gästerna. Det hinder för 
service recovery som väderfaktorn innebär överkoms främst genom att receptionisterna 
är utbildade i exempelvis vilken kompensationspolicy för liftkort som gäller. Detta för 
att kunna informera kunderna i de fall då detta kan vara aktuellt, både innan ankomst 
och så fort ett missnöje antyds. Receptionisterna i Björkliden verkar ha relativt bra 
kännedom om vilka aktiviteter som erbjuds och det är enormt viktigt att i dessa lägen 
kunna ”parera” den missnöjda kunden genom att föreslå alternativa aktiviteter. Det här 
anser vi har betydelse för receptionisternas upplevelse av employee recovery då det 
gynnar receptionisternas möjligheter att ge kunderna önskvärd service. 

Vi ämnar nu övergå till att diskutera de mer interna, och därmed påverkningsbara, 
organisationsspecifika förutsättningarna. En av dessa gäller det faktum att båda 
företagen har säsongsanställning som den vanligaste anställningsformen för 
receptionisterna. Det här påverkar behoven av, och arbetet med, employee recovery. 
Samtidigt tycks känslan av att det är just ett ”säsongsjobb” variera mellan företagen. På 
Icehotel framhävde i princip alla receptionister att de önskade återkomma till nästa 

Figur 7.1 Björkliden med Lapporten i 
bakgrunden (Mäki, 2011a) 
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säsong. De uppvisade även en stolthet över företaget samt en långsiktighet i sin vilja av 
att uppmärksamma förbättringsmöjligheter som gör att säsongsaspekten inte spelar så 
stor roll här. I kontrast så framkommer det i Björkliden att receptionisterna upplever att 
de har överseende med vissa saker just på grund av att de endast planerar att stanna 
säsongen ut. Vi är dock medvetna om att det även är många av receptionisterna som 
återkommer men det verkar ändå inte vara samma stolta mentalitet som på Icehotel. Att 
en del av receptionisterna i Björkliden tänker utifrån en säsong i taget kan visserligen 
ses som positivt i vissa avseenden, då behovet av stöttning från ledningen kanske inte är 
lika stort ifall receptionisterna ändå inte identifierar sig speciellt mycket med företagets 
brister. Samtidigt finns det absolut en stor risk i att uppföljningen av misstagen 
nonchaleras ifall receptionisterna inte känner ett speciellt stort engagemang i 
förbättringsarbetet. Det kan vara svårt för Björkliden att helt arbeta bort mentaliteten då 
anställningarna främst måste ske just på säsongsbasis. Det är viktigt att de 
förbättringsåtgärder som ändå rapporteras från receptionisterna, om möjligt, 
implementeras redan under säsongen. Därmed ökar receptionisternas engagemang i 
förbättringsarbetet, trots den korta anställningstiden. Medan cheferna i Björkliden påstår 
sig vara lyhörda för receptionisternas förbättringsförslag upplever vi inte att 
receptionisterna är helt övertygade att detta sker i speciellt stor utsträckning.    

På båda företagen har vi även uppmärksammat att det finns en del brister i 
kommunikationen mellan receptionisterna. Receptionerna på båda företagen arbetar 
med en anteckningsbok, på Icehotel omnämnd som ”bibeln”, där de löpande skriver 
information som alla receptionister bör ta del av. Tanken är god men vi blir även 
informerade om att vissa receptionister ibland upplever att några dagars ledighet innebär 
att man inte är uppdaterad på den senaste informationen. Detta trots att de menar att 
man läst anteckningsboken. Konsekvenserna kan därmed bli att en medarbetare som 
inte har arbetar på några dagar inte kan bemöta kunden med rätt information och 
därmed är risken stor att ett missnöje uppstår. Det här tyder på att kommunikationen kan 
förbättras även inom receptionen för att detta inte ska bli ett hinder för employee 
recovery.  

Vi saknar avdelningsmötenpå båda företagen. Det här är ett önskemål som uppkommit 
från receptionisterna själva och det här är en organisatorisk åtgärd som skulle gynna 
förbättringsarbetet och i förlängningen resultera i färre klagomål. Även om det finns 
möten där cheferna på respektive avdelning samlas och därefter förmedlar 
informationen ut till avdelningen så är inte detta tillräckligt. Avsaknaden av ett 
gemensamt forum att diskutera exempelvis förbättringsförslag, menar vi påverkar 
employee recovery negativt. 

Kommunikationen mellan avdelningarna är något som vi upplever är bristfällig på 
båda företagen. Receptionisterna framhäver på båda företagen att det framförallt är 
informationsflödet mellan avdelningarna som inte fungerar. Andra avdelningar tycks  
”glömma” att informera receptionen om händelser och förändringar som är av stor vikt 
för receptionisterna att veta. Framförallt får detta konsekvenser i form av att 
receptionisterna i vissa fall inte vet vilken information de ska ge ut till kunder, vilket 
kan skapa ett missnöje hos dessa. Det är alltså viktigt här att man, framförallt på 
chefsnivå, uppmärksammar vikten av att receptionisterna alltid har den senaste 
informationen och även informeras så fort det sker en ändring. Ytterligare en synpunkt 
som uppkom under intervjuerna, framförallt på Icehotel, var att sammanhållningen 
mellan avdelningarna inte var speciellt bra. Vi anser att detta kan skapa hinder för 
employee recovery eftersom företag allmänt gynnas av att medarbetare från olika 
avdelningar har ett gott samarbetar och strävar mot samma mål. Sker detta påverkas 
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exempelvis kommunikationen positivt vilket därmed skulle fungera som en drivkraft för 
employee recovery. 

Vad gäller själva receptionsdisken och lokalens utformning så upplever vi att dessa två 
är undermåliga på båda företagen. För Icehotels del, med deras två olika receptioner, så 
framkommer det att detta skapar förvirring för gästerna. Därför skulle tydligare 
skyltning och information till gästerna över incheckningsförfarandet underlätta. I 
Björkliden ligger problematiken snarare att hantera de ”folkmassor” som uppkommer i 
samband med att många vill checka in innan angiven tid, samtidigt som andra önskar 
behålla sina boenden efter utcheckningstiden. Receptionisterna påpekar själva att det 
skapas ett stressande klimat över att det inte finns tillräckligt med utrymme för gästerna 
att ställa sig i kö vilket gör att receptionisterna inte bemöter kunderna med bästa service. 
Att receptionisterna i Björkliden själva erkänner att de inte bemöter kunderna på bästa 
sätt vid dessa tillfällen tycker vi bevisar att åtgärder måste sättas in vid in- och 
utcheckning.  

Den inledande introduktionen för receptionisterna på båda företagen tycks gynna 
deras möjligheter att hantera missnöjda kunder. Även om det är mycket information 
som tas upp och som ska memoreras så är båda företagen så pass rutinerade i detta 
avseende att de arbetar aktivt med att effektivisera introduktionen. Icehotel utrycker en 
stark strävan mot att introduktionens främsta syfte är att få alla att känna sig som en 
”ishotellare”. Det här bidrar till den gemenskap och stolthet som företagets 
receptionister uppvisar. Det är framförallt att introduktionen skapar en tillhörighet som 
vi anser är viktigast, dvs.  skapar ett klimat där medarbetarna känner sig delaktiga och 
att de får ansvar att visa upp företaget från sin bästa sida. På så vis menar vi att 
personalen motiveras att se förbättringsmöjligheter vilket i förlängningen 
förhoppningsvis leder till färre klagomål och fler nöjda kunder.  

En stor skillnad mellan företagens organisatoriska förutsättningar ser vi i deras olika 
målgrupper. Medan Icehotel i första hand attraherar utländska gäster, som dessutom 
har relativt hög köpkraft, så är Björklidens gäster betydligt mer heterogena, med allt 
från barnfamiljer till festande tonårsgäng. Konsekvenserna blir att klagomålens karaktär 
varierar stort mellan företagen. På Icehotel tycks det finnas en tendens till att företagets 
erbjudande är så pass unikt att många gäster hänförs bara av att få uppleva skapelsen av 
is och att de egentligen inte har någonting att jämföra vistelsen med. Citatet i rubriken, 
”det här är ju inget vanligt hotell”, är sagt av receptionschefen på Icehotel i ett 
sammanhang då hon förklarar att de flesta gästerna som besöker hotellet knappt har sett 
snö innan de anländer. Dessutom har genomsnittsgästen på Icehotel en relativt stark 
köpkraft. Det här menar vi stärker vikten av strategier för service recovery, i syfte att 
säkerställa att alla kunder får en önskvärd vistelse även i de fall då misstag inträffar. Det 
här tycks receptionisterna på Icehotel ha uppmärksammat, både med hjälp av utbildning 
men kanske framförallt på grund av erfarenheter. De befogenheter som Icehotels 
receptionister har tilldelats i form av att exempelvis ge ut företagets ”Art & 
Designkatalog” till missnöjda kunder är väldigt positivt. Framförallt då kostnaden för 
katalogen inte bör vara speciellt hög för företaget medan den från kundens synvinkel är 
värd ungefär 300kr. I relation till den totala inkomsten från varje kund är detta ett 
väldigt lågt pris att betala. För Björklidens del innebär varje kund kanske inte lika stor 
inkomst och här handlar det kanske främst om att få till en kvantitet på kunderna för att 
nå lönsamhet. Dock tycket vi att receptionisterna här saknar lite av känslan av att varje 
kund är unik, vilket vi anser att Icehotels receptionister arbetar starkt utifrån.  
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Vi ser ytterligare en aspekt på employee recovery i att närmare 70% av Icehotels gäster 
är av utländsk härkomst. Vi blir informerade om att receptionisterna här upplever att 
vissa utländska gäster vid ett missnöje ofta framhäver att de”would like to talk to the 
Manager”. Detta innebär att receptionschefen och i vissa fall även hotelldirektören får 
vara delaktiga i kundens klagomål, även om cheferna själva anser att receptionisterna 
har befogenhet att lösa situationen. Förfarandet i dessa situationer brukar då tydligen 
vara så att kunden ”öser ut” sitt missnöje på receptionisten och därefter inte lyssnar på 
receptionistens svar utan helt enkelt begär att få tala med managern istället. Här är det 
viktigt att receptionisterna stöttas att återhämta sig efter ett sådant bemötande och att 
cheferna visar att de förstår att receptionisten inte hade något annat val än att tillkalla 
någon med en chefstitel. Det här tycks redan vara uppmärksammat på Icehotel och 
därför ser vi inte detta som ett speciellt stort hinder för employee recovery. 

För att spinna vidare på skillnaden i målgrupper så får det konsekvenser genom att 
gästernases som engångsgäster eller återkommande gäster. I Björkliden ser vi en 
tendens till långsiktighet då många av gästerna tycks ha en lång tradition av att besöka 
orten. Därmed borde vikten av att upprätthålla kundrelationen vara än viktigare. 
Samtidigt kanske det finns en högre tolerans till följd av kundlojaliteten, där kunderna 
helt enkelt accepterar brister samt är mer medvetna om ”hur bra det kan vara” till följd 
av tidigare erfarenheter av Björkliden. Man ska dock inte luras av att bli bekväma av 
den här insikten. Björkliden måste verkligen jobba aktivt för att fortsätta vara kundens 
förstahandsalternativ. En nonchalans vad gäller hanteringen av missnöjda kunder i 
kombination med andra organisatoriska förutsättningar, så som exempelvis nackdelen 
med det geografiska läget, kan annars riskera att konkurrera ut Björkliden. För Icehotels 
del uppfattar vi lojaliteten bland kunderna vara en annan. Snarare än att vara i behov av 
att samma gäster återkommer så innebär nöjda kunder på Icehotel att det sprids ett gott 
rykte om företaget. Den här är en strategi som Icehotel bör använda då vi förmodar att 
engångsbesökare ändå är de som är beredda att spendera mer pengar till följd av att de 
tänker att besöket är ett ”once-in-a-lifetime”.   

En annan aspekt av det som påverkar hur medarbetarna motiveras och upplever 
företagets service recoveryförfarandet är ägarförhållandena. På Icehotel jobbar flera 
av ägarna dagligen ute i verksamheten. Det sprider en positiv atmosfär då ägarna 
dagligen integrerar med de anställda ochdetta påverkar hur väl medarbetarna inspireras 
att själva bidra till ett positivt klimat. I Björklidenuppvisas ett missnöje över att ägarna 
inte åtgärdar de brister som receptionisterna anser bör prioriteras. Detta kan bero på att 
ägarna inte är lika närvarande i verksamheten och därmed inte uppdaterade på bristerna 
i samma utsträckning som vid Icehotel.Det finns en risk att medarbetarna i Björkliden 
inte upplever samma motivation och delaktighet ifall det blir en ”vi-och-dom”-känsla 
mellan medarbetarna och ägarna. 

7.1.1 Sammanfattande slutsatser 
För att sammanfatta våra slutsatser vad gäller de organisationsspecifika 
förutsättningarna så påverkas båda företagen av sin geografiska placering. Det är 
framförallt förseningar i tåg som bidrar till en del missnöjda kunder och även om 
företagen inte har ansvar för detta så är det viktigt att utbilda receptionisterna i hur de 
förväntas bemöta den här typen av missnöje. Detta riskerar annars att vara ett hinder för 
employee recovery.  Klagomål på vädret framstår också inkomma frekvent, framförallt i 
Björkliden. Även om det är en faktor som företaget inte kan påverka kan den ändå 
fungera som ett hinder, då det kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt. Däremot 
bör receptionisterna vara förberedda i dessa situationer, så att de exempelvis kan föreslå 
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alternativa aktiviteter samt vara pålästa om kompensationspolicyn vid exempelvis 
stängda skidbackar. Just att ha rätt verktyg för att vända ett missnöje till något bra bidrar 
till drivkrafter för employee recovery.  Säsongsanställningens konsekvenser tycks 
variera mellan företagen. Medan Icehotels receptionister uppvisar en stark lojalitet och 
delaktighet i förbättringsarbetet redan under själva säsongen, upplever vi inte att 
Björkliden lyckas åstadkomma detta i samma utsträckning. Snarare tycks 
receptionisterna här ha en högre toleransnivå för brister samt därmed inte engagera sig 
lika mycket i att komma med förbättringsförslag. Det här är därför ett hinder för 
employee recovery i Björklidens fall. Det framstår även som att receptionisterna i 
Björkliden inte upplever att cheferna tar till sig av synpunkter och åtgärdar dessa, vilket 
även det bidrar till minskat engagemang i förbättringsarbetet och därmed fungerar som 
ett hinder. Vidare saknas avdelningsmöten på båda företagen, vilket skulle vara ett 
forum som främjar kommunikationen inom receptionen. Även kommunikationen, och 
därmed sammanhållningen till andra avdelningar, kan förbättras på båda företagen i 
syfte att åstadkomma drivkrafter för employee recovery. Vad gäller receptionsdiskens 
utformning så framkommer ett missnöje över detta på båda företagen och riskerar att 
fungera som ett hinder för employee recovery. På Icehotel handlar det främst om att 
lokalen inte gynnar medarbetarna att hantera exempelvis missnöjda kunder. I Björkliden 
är den största bristen att receptionens utformning inte har den kapacitet som krävs i 
samband med in- och utcheckning. Framförallt saknas en datorenhet, vilket är 
nödvändigt för att effektivisera förfarandet vid de tidpunkter då belastningen är hög på 
receptionen. Introduktionen tycks förvisso uppskattas på båda företagen och 
fortbildning i form av tips och råd från kollegor upplevs ske allt eftersom 
receptionisterna får mer erfarenhet av arbetet. Detta skapar önskvärda förutsättningar 
och drivkrafter för employee recovery. Dock efterfrågar vi mer formella 
utbildningstillfällen även under säsongen i syfte att säkerställa att receptionisterna hålls 
uppdaterade på önskvärd information. Vi drar även slutsatsen att skillnader vad gäller 
målgruppen för företagen skapar stora olikheter vad gäller förutsättningarna för service 
recovery. På Icehotel tycks ett vanligt förekommande önskemål från det utländska 
klientelet, vilket dominerar kundgruppen, vara att de vill tala med en chef vid ett 
missnöje. Det hinder som detta önskemål skulle kunna resultera i, undviks genom den 
stöttning som receptionisterna på Icehotel upplever, till följd av att de själva inte kan 
påverka den här kulturrelaterade skillnaden. I Björkliden är en tydlig slutsats angående 
målgruppen att den är betydligt mer heterogen samt att många gäster framstår vara 
lojala orten genom att återkomma från år till år. Det här kräver ett flexibelt bemötande 
från receptionisterna och det är viktigt att företaget arbetar aktivt för att vara ett 
attraktivt alternativ för kunderna.  

7.2 ”Chefen finns ju alltid där som en fallskärm” 
-Ledarskapet och dess konsekvenser 

Ett kännetecken som är framträdandet i ledarskapet, är att båda receptionerna leds av en 
väldigt karismatisk receptionschef. Det här tycks prägla arbetsklimatet och generellt 
så uppvisar båda receptionsstaberna en enorm respekt och beundran för det arbete som 
receptionschefen bedriver på respektive ställe. Det är väldigt bra att receptionisterna 
känner trygghet i att alltid kunna ringa till sin närmaste chef, oavsett tid på dygnet. 
Samtidigt uppvisas en oro över att receptionscheferna har en för hög arbetsbelastning 
och dessutom behöver hantera arbetsuppgifter som egentligen bör ligga på andra chefers 
bord. Sett från chefernas perspektiv verkar de dock anse sig ”ha koll på läget” och 
framförallt uppvisar de en enorm arbetstillfredsställelse i sin chefsposition. Dock är det 
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ju viktigt att den bibehålls. En viktig del i detta är att andra avdelningar sköter sina 
uppgifter så att receptionscheferna inte behöver ”städa upp” efter dem.  

På båda företagen upplever vi alltså att receptionisterna uppvisar en stark lojalitet mot 
receptionschefen. Det här kan vara positivt i många avseenden, framförallt då lojaliteten 
tycks härstamma från den respekt och beundran som vi diskuterat ovan. Däremot finns 
det en organisatorisk risk ifall lojaliteten gentemot en individ överskuggar den som 
receptionisterna känner mot företaget. Det här finns det tendenser till på Icehotel. 
Här nämner nämligen flera receptionister att de är osäkra på ifall de skulle vilja arbeta 
kvar ifall receptionschefen slutade. Så länge hon är kvar är ju detta inget problem men 
det är en fara att medarbetarna kanske önskar identifierar sig mer med 
receptionistchefen än med själva företaget. 

Ett gemensamt karaktärsdrag för receptionscheferna på båda företagen är att de båda 
tycks ha ett varierande humör. Det här kan visserligen vara typiskt för en karismatisk 
ledare, vilken vi skulle kunna kalla de två receptionistcheferna för. Dock är det viktigt 
att humörsvängningarna inte blir så påfrestande att de resulterar i medarbetarna känner 
oro för vilket humör receptionschefen är på. Det här är nämligen synpunkter som tas 
upp både i Björkliden och på Icehotel. Humöret tycks i båda fallen vara relaterade till 
nivå av stress och i situationer av hög arbetsbelastning finns risken att receptionschefen 
agerar genom att vara rak och korthuggen. Vissa receptionister i Björkliden framhäver 
att de försöker avläsa receptionschefens humör då detta påverkar på vilket sätt man 
vågar bemöta henne. Utan en önskan om att förstora synpunkten allt för mycket, då vi 
inte upplever problemet som speciellt stort, kan det bara vara viktigt att känna till detta 
så att situationen inte förvärras. Återigen kan minskad arbetsbelastning för 
receptionschefen ses som en möjlighet att minska risken för humörsvängningar.  
Vi noterar en stark skillnad i hur receptionisterna upplever ett bemyndigande, dvs. 
möjligheten till att ta egna initiativ inom service recovery. I Björkliden påstår sig 
receptionisterna inte alls kunna besluta om vilken kompensation som är lämplig att ge. 
Receptionschefen instämmer även själv om att hon i dessa avseenden är lite av en 
”diktator”. Det här skulle kunna ses som ett hinder för employee recovery, men vi 
uppfattar det faktiskt som att receptionisterna i Björkliden inte känner något direkt 
behov av att själva kunna hantera missnöjda kunder. Snarare uttrycker de en 
tillfredsställelse av att kunna överlämna hela förfarandet till sin chef. Argument som att 
receptionisternas säsongsanställning resulterar i att cheferna inte vill kräva att de ska 
kunna hantera dessa situationer kan vara av betydelse. Samtidigt finns det absolut en 
risk i att den här inställningen framförallt beror på att receptionisterna helt enkelt inte 
vet om något annat och att hanteringen faktiskt skulle kunna gynnas av att 
receptionisterna själva utbildades i förfarandet. Därmed skulle avsaknaden av 
bemyndigande av receptionisterna i Björkliden kunna ses vara både ett hinder och en 
drivkraft för employee recovery. Intresseväckande är ju nämligen att bemyndigandet av 
receptionisterna på Icehotel är betydligt mer utbrett. Här upplever receptionisterna att de 
är kapabla att hantera de flesta situationerna utan chefens inblandning. Samtidigt 
erkänns att misstag därigenom begås men att cheferna har överseende med detta. På 
Icehotel upplever vi absolut att bemyndigandet resulterar i en drivkraft för employee 
recovery och vi tycker att företaget bör fortsätta arbeta i samma bana. Av vikt blir dock 
att företagen måste lära sig av de misstag som begås vid hanteringen och detta kommer 
vi att återkomma till senare i diskussionen. 

En annan aspekt av ledarskap som uppkom under intervjuerna men som kanske inte har 
någon direkt effekt på employee recovery, är synen på chefens chef, dvs. 
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receptionisternas uppfattning av platschefen i Björkliden och hotellchefen på Icehotel.  I 
Björkliden verkade det inte som att receptionisterna hade reflekterat så mycket över 
platschefens roll och påverkan på deras dagliga arbete. Det här tolkar vi som att de är 
neutrala till detta och uppvisar samtidigt en trygghet i att de påstår sig kunna kontakta 
platschefen ifall det skulle vara något problem. På Icehotel framkom en liten 
ifrågasättande inställning till hotellchefens roll. Det handlade främst om att vissa 
receptionister inte upplevde att de visste vilka uppgifter som tillhörde hotellchefen. Det 
nämndes även att vissa receptionister ansåg att hotellchefen ibland hade synpunkter på 
petitesser i receptionen istället för att se till helheten i deras dagliga arbete.Dock menar 
vi att detta inte är ett speciellt stort problem utan snarare en vanlig uppdelning inom 
företag, där receptionschefen har en mer deltagande roll och därmed är det betydligt 
enklare för receptionisterna att se resultatet av dess arbete än det som utförs av 
hotellchefen. Ifall det är önskvärt så skulle det kunna vara lämpligt att informera om 
hotellchefens uppgifter och därmed skapa en ökad förståelse. 

Bristfällig informationhar vi redan omnämnt som en organisatorisk faktor som finns 
mellan avdelningarna på företagen. Det verkade även vara ett hinder avseende 
kommunikation från receptionschefen ut till receptionen. Det här uppmärksammades vi 
främst på vid Icehotel, där receptionisterna menade att det är en konsekvens av att 
receptionschefen har så många bollar i luften att det ibland blir för mycket. Man 
glömmer då bort att förmedla information, eftersom annat kommer upp som måste 
prioriteras. Risken blir då att receptionisterna inte kan bemöta kunderna med korrekt 
information och ett missnöje skulle kunna följa av detta. I och med att vi redan 
diskuterat det faktum att det vore önskvärt att minska receptionschefens 
arbetsbelastning, räcker det med att uppmärksamma synpunkten genom att konstatera 
att stress även tycks resultera i bristande information.  

7.2.1 Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis, vad gäller ledarskapet på företagen, är en likhet dem emellan att 
båda receptionerna drivs av en karismatisk receptionschef. Slutsatsen vi drar är att detta 
är positivt då receptionisterna tycks se sina respektive chefer som förebilder som de 
hyser respekt och beundran för. Ledarskapet i form av receptionschefens deltagande och 
engagerande roll är därför en stor drivkraft för employee recovery. Däremot ser vi ett 
hinder i att arbetsbelastningen för receptionschefen på båda företagen tenderar att 
påverka receptionisterna negativt. Även om den oro som receptionisterna utrycker i 
dagsläget främst handlar om oro för receptionschefens egen skull, så påverkar även 
detta medarbetarnas handlingsutrymme. Med det menar vi att en receptionschef förvisso 
tycks ha en central roll i form av att avdelningen fungerar som hjärtat i företaget, så 
måste fokus alltid ligga på receptionschefens välbefinnande. Detta kan dock inkräktas 
på och därmed resultera i ett hinder för employee recovery, om arbetsbelastningen blir 
för hög. Vad gäller receptionisternas bemyndigande är möjligheterna till att ta egna 
initiativ en viktig drivkraft för employee recovery. Därför är Icehotels tillvägagångssätt 
i detta avseende fördelaktigt. Även om Björkliden i dagsläget påstår sig vara nöjda med 
tillvägagångssättet att låta receptionschefen hantera de flesta klagomål, så skapar detta 
ändå vissa hinder för employee recovery. Slutligen vill vi uppmärksamma att det är 
viktigt att all betydelsefull information når receptionisterna och här har receptionschefen 
ett stort ansvar. Vid Icehotel framhäver receptionisterna att deras chef ibland tycks 
glömma bort att förmedla information, en möjlig konsekvens av den höga 
arbetsbelastningen. Det här skulle i så fall vara ett hinder och därmed motverka 
employee recovery.  
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7.3 ”Man måste vara egoistisk för att hjälpa andra” 
-Vad karaktäriserar och motiverar egentligen medarbetarna? 

En del drivkrafter och hinder för employee recovery beror på medarbetarnas 
karaktäristika, eller åtminstone önskvärd karaktäristika. En skillnad som vi har märkt 
mellan de två företagen är dess företagskultur. Företagskulturen påverkar hur 
receptionisterna bemöter en kund och hur de återhämtar sig efter att ha mött en missnöjd 
kund. Vi är dock medvetna om att vi har en subjektiv uppfattning om företagskulturen. 
Vi har inte varit en del av den men vi har besökt hotellen som gäster samt fått inblick i 
medarbetarnas arbete och åsikter. På båda företagen är receptionisterna väldigt 
serviceminded. Med det menar vi att receptionisterna tycks ha rätt bakgrund och 
inställning för att uppträda professionellt mot kunden. Dessutom framstår det som att 
alla receptionister brinner för serviceyrket och uppskattar kontakten med kunder. Det 
här är en enormt viktig drivkraft när medarbetarna ska bemöta missnöjda kunder. 

En likhet mellan företagen är att cheferna uppmanar receptionisterna att vara sig själva. 
Detta anser vi är väldigt positivt då det är lättare att bemöta missnöjda kunder om man 
får göra det på sitt sätt. Det är en fördel att receptionisterna har tidigare erfarenheter från 
serviceyrken. Vid rekrytering framhäver även båda receptionscheferna att stor vikt läggs 
på att finna medarbetare som delar företagens ledord och värdegrunder. Det här är en 
förutsättning för att skapa en lojal och tillfredsställd personalstyrka. 

Som vi tidigare nämnt finns det en skillnad i hur mycket utrymme receptionisterna har 
vad gäller att ta egna initiativ till följd av olika grad avbemyndigande från cheferna. 
Båda företagen har visserligen som målsättning att få kunderna nöjda, men verktygen 
att nå dit varierar. I och med att Icehotels receptionister har och upplever en högre grad 
av bemyndigande går service recoveryförfarandet fortare där. Det här får säkerligen en 
positiv påverkan på både kundens respons och på receptionistens tillfredsställelse över 
att själv ha bidragit till att lösa problemet. Vad gäller Björklidens rutiner där missnöjda 
kunder främst hanteras av cheferna, finns det självklart för- och nackdelar även med den 
metoden. Vi förstår att motiven är att inte skapa onödig press på receptionisterna men 
samtidigt kan det vara nog så frustrerande att behöva förklara för den missnöjda kunden 
att man inte har mandat att lösa situationen själv.  

Vi funderar på vad det är som gör att receptionisterna på Icehotel känner en sådan 
stolthetöver företaget. Detta anser vi inte går att finna i samma utsträckning i 
Björkliden. Vid Icehotel framhäver i princip alla receptionister just hur stolta de är över 
att representera företaget och vi upplever verkligen att alla brinner för Icehotels 
existens. Det här är en konsekvens av att receptionschefen uttryckligen har arbetat med 
visionen att personalen och den goda servicen på Icehotel ska uppkomma som ett 
obligatoriskt inslag i de artiklar som skrivs om företaget. Det här menar vi är en 
konsekvens av att ge bra service även är formellt prioriterat på Icehotel.  I Björkliden 
tycks receptionisterna visserligen vara stolta över områdets natur och den skidåkning 
som erbjuds. Däremot upplever vi inte en speciellt hög stolthet för själva företaget. En 
stor del beror på brister i Björklidens stugor vilket visat sig vara ett väldigt vanligt 
klagomål från kunderna. Receptionisterna förklarar att de nästan skäms över stugornas 
kvalitet då bl.a. stugdörrarna är så väldigt dåliga.  En annan anledning till att flera av 
Icehotels receptionister är väldigt stolta över företaget kan vara att de har anknytningar 
till bygden i och med att många av dem har vuxit upp i närheten. Lokal anknytning och 
framförallt möjlighet till eget boende är något som premieras vid rekryteringen och 
detta bidrar säkerligen till att lättare identifiera sig med och känna stolthet för företaget. 
I Björkliden kommer däremot många av medarbetarna från södra Sverige.  
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Då vi ombad receptionisterna att beskriva hur de trodde att media skulle framställa 
receptionisternas bemötande och servicen på företagen, så kopplar vi svaren till stolthet 
för företaget. I Björkliden var receptionisterna ganska tveksamma och det handlade 
mycket om att ”det beror på”. De menade att bemötandet varierade beroende på när på 
dygnet och vilken veckodag som gästen besöker receptionen. Detta ser vi som 
oroväckande och även om arbetsbelastningen varierar, anser vi att receptionisterna alltid 
bör uppleva att de kan bemöta kunderna på ett professionellt sätt.  

Vi upplevde även att receptionisterna menade att bemötandet i receptionen varierade 
beroende på vem av receptionisterna som gästen möter. Det här ser vi som ett tecken på 
att sammanhållningen kan förbättras bland Björklidens receptionister i och med att 
vissa alltså upplever att deras kollegor inte alltid gör ett bra jobb. Stämningen bland 
receptionisterna kan absolut påverka drivkrafter och hinder för employee recovery och 
det är viktigt att receptionisterna stöttar och känner förtroende för varandra. I kontrast 
var alla receptionister vid Icehotel rörande överens om att vid ett resereportage så skulle 
bemötandet i receptionen få högsta betyg. Det här är en konsekvens av den stolthet de 
uppvisar för företaget. 

Vi noterar att båda företagen har en stark kultur kring att det är okej att göra misstag. 
Den här inställningen gynnar möjligheterna till employee recovery, då receptionisterna 
känner stöttning från sina chefer och att de har deras förtroende vid hanteringen av 
missnöjda kunder.  På Icehotel känns mentaliteten ännu tydligare än i Björkliden. 
Receptionisterna på Icehotel är inte rädda för att ta egna beslut vilket de menar beror på 
att de upplever att de alltid har chefernas stöd för att försöka. Den här mentaliteten kan 
bero på företagets historia. Som hotelldirektören nämner har företaget i helhet fått lära 
sig av sina misstag och sen skapa policy ut efter det. Därmed kan mentaliteten vara en 
drivkraft för employee recovery då det resulterar i att medarbetarna känner en stark 
stöttning från cheferna.  

Receptionisterna på både Icehotel och i Björkliden karaktäriseras av att vara 
problemlösare. Dock ser utrymmet för att lösa problemen olika ut mellan de båda 
företagen. På Icehotel tycks det finnas en stark mentalitet som innebär ”vi löser det” och 
det tycks också vara fallet. Detta blir väldigt dyrt i längden ifall man inte lär sig av sina 
misstag och det här ifrågasätter vi ifall Icehotel verkligen arbetar aktivt med. Vi menar 
att det är viktigt att ha rutiner för hur misstagen rapporteras och hur förbättringsarbetet 
ska implementeras. Vad gäller Björkliden så upplever vi inte att de har samma starka 
”vi löser det”- mentalitet. Även här ser vi en tendens till att företaget inte lär sig av sina 
misstag. Det gäller exempelvis uppföljningen av de frekventa klagomålen gällande att 
snön fastnar i stugdörrarna. Vi har tidigare pratat om att service recovery har positivt 
inflytande på en kunds upplevelse men samtidigt påstås det att det inte går att leverera 
ifall samma misstag begås igen. Återkommande kunder blir därför riskabelt och det är 
viktigt att Björkliden, och Icehotel, jobbar aktivt med att förebygga missnöjda kunder. 

Ett ytterligare karaktärsdrag som vi uppmärksammar är önskvärt vid Icehotel är 
stimulansen av kaos. Det här framhäver båda cheferna på Icehotel ligga i hotellets och 
affärsidéns natur. Även receptionisterna framhäver att det krävs att man är flexibel och 
gillar förändringar för att man ska trivas på Icehotel.  Det här karaktärsdraget kan ställas 
i relation till synpunkten på det motsatta i Björkliden. Här framhävs det nämligen att 
medarbetarna bör acceptera den ”lunk” som förekommer på skidorten och därmed inte 
vara i behov av speciellt mycket förändringar. Receptionisterna i Björkliden påstås även 
att Björkliden har en lugnare känsla än många andra skidorter och det här menar vi bör 
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avspeglas i de karaktärsdrag som är eftersträvansvärda för att man ska trivas som 
medarbetare.  

Vad gäller motivationsfaktorer finner vi en likhet mellan företagen i att alla 
receptionister verkar drivas av en inre belöning till att göra kunden nöjd. En av 
receptionisterna påstår, ”man måste vara egoistisk för att kunna hjälpa andra” och det 
verkar vara just den inre tillfredsställelse som motiverar de flesta receptionister i 
situationer med service recovery.  Det tycka vara så att receptionisterna upplever att de 
växer som personer då de märker att de lyckats vända en missnöjd kund till en nöjd. 
Detta är bra då receptionisterna därmed inte känner något större behov av extern 
bekräftelse i form av att någon annan ska uppmärksamma deras handlingar.  

Som vi nämnt i analysen finns det en skillnad i den motivationsfaktor som 
receptionisterna har angående varför de jobbar inom företaget. I Björkliden är de flesta 
av medarbetarna skidåkare och det är skidåkningen och naturen som lockar dem att 
arbeta där. Därför skulle alltså den främsta motivationsfaktorn ligga utanför arbetstid 
och cheferna i Björkliden antyder att de uppfattar att skidåkare är automatiskt trevliga. 
Även om detta säkerligen inte är vetenskapligt bevisat så förstår vi kopplingen. Då man 
arbetar i en miljö där man trivs, så antar vi att det leder till att man gör ett bättre arbete, 
än om man skulle vara på ett ställe där man inte har möjlighet att utföra sina 
fritidsintressen. Våra egna erfarenheter, främst från att Frida själv har arbetat i en 
liknande miljö, är, att det finns en risk att fokus helt försvinner från själva 
arbetsuppgifterna och endast ses som ett nödvändigt ont för att få tillgång till 
skidåkningen. I kontrast tycks receptionisterna på Icehotel finna drivkrafter i själva 
arbetsuppgiften vid mötet med kunden. Samtidigt tänker vi att det finns en fördel i 
Björkliden i att de flesta av medarbetarna använder företagets produkt, dvs. 
skidåkningen. Vi tycker att det är positivt att medarbetarna använder produkten då de 
därmed exempelvis kan rekommendera vissa skidbackar. Dessutom kan medarbetarna 
identifiera sig med gästen då båda har ett skidåkarintresse. I och med att 
receptionisterna på Icehotel inte ”använder” företagets produkt på samma sätt är det än 
viktigare att drivkraften ligger just i själva receptionistyrket.  

Att medarbetarna trivs med sina kollegor anser vi vara en annan stark drivkraft för 
employee recovery. På båda företagen uppvisar receptionisterna att man trivs med 
kollegorna och det här är enormt viktigt för att man ska vilja göra ett bra jobb och se 
fram emot att arbeta i receptionen. Vilket vi nämnt ovan så saknar vi dock någon typ av 
teambuilding för att säkerställa en god stämning inom avdelningen. Det här skulle 
kunna ske i form av exempelvis en gemensam middag eller annan aktivitet där 
receptionisterna får umgås med varandra i en annan miljö än just i receptionen. 

Vi noterar en viss skillnad mellan de två företagen vad gäller receptionisternas 
engagemang i förbättringsarbetet. Tecken på detta såg vi exempelvis i svaren på hur 
receptionisterna reagerade när någon talade illa om företaget. I Björkliden tycks det 
finnas en betydligt större acceptans för negativa synpunkter medan medarbetarna på 
Icehotel påstod sig reagera med betydlig starkare oförståelse och dessutom en vilja att 
uppmärksamma dessa brister. På Icehotel påvisar detta återigen den lojalitet mot 
företaget som vi redan diskuterat och vi kan bara förundras över hur företaget har 
lyckats få så engagerade och stolta medarbetare.  

7.3.1 Sammanfattande slutsatser 
Vi ser ett antal drivkrafter och hinder för employee recovery, vilka vi kopplar till 
medarbetarnas karaktäristika och de faktorer som påverkar motivationen att utföra 
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service recovery. Vi uppfattar receptionisterna som servideminded och att de gillar 
interaktionen med kunder. Det här menar vi är en förutsättning och en stor drivkraft för 
employee recovery. Det faktum att båda företagen uppmuntrar sina receptionister att 
vara sig själva anser vi också påverkar deras självförtroende och därmed fungerar som 
en drivkraft för employee recovery. Graden av bemyndigande har vi redan diskuterat 
och dragit slutsatser om detta som ett resultat av det ledarskap som används. 
Bemyndigandet av receptionisterna på Icehotel motiverar dem att agera på ett 
framgångsrikt sätt i situationer av service recovery och därmed är detta en drivkraft för 
employee recovery. Kontentan av detta resonemang är att avsaknaden av bemyndigande 
för Björklidens receptionister skapar hinder för employee recovery. Vidare uppvisar 
receptionisterna på båda företagen olika nivåer av stolthet och även detta ger sig uttryck 
i service recoveryförfarandet. Icehotels receptionister uppvisar en tydlig stolthet för vad 
företaget erbjuder och även det här är en drivkraft för employee recovery. Björklidens 
receptionister uppvisar visserligen en viss stolthet, framförallt gentemot naturen i 
området, men vi upplever att det är ett hinder att receptionisterna inte upplever att 
företaget håller en tillräckligt hög standard, på exempelvis stugorna. Vi drar även 
slutsatsen att sammanhållningen mellan receptionisterna påverkar hur väl employee 
recovery uppnås. I dagsläget är den medioker på båda företagen och för att det istället 
ska fungera som en drivkraft krävs att företagen reflekterar över hur 
sammanhållningen kan stärkas ytterligare. På Icehotel blev vi imponerade över 
drivkraften i uttrycket, och uppfyllandet, av mantrat ”vi löser det”. För att detta ska 
fortsätta fungera som en drivkraft för receptionisterna krävs dock att företaget jobbar 
aktivt för att åtgärda de brister som de nu löser allt eftersom de inträffar. Annars är 
risken att frustrationen över att lösa allt istället skapar ett hinder för employee recovery. 
En viktig drivkraft och ett karaktärsdrag som kännetecknar receptionisterna på båda 
företagen är, att dessa har en stark motivationsfaktor i den inre belöningen som det ger 
att få missnöjda kunder nöjda. Även motivationsfaktorer i form av att receptionisterna i 
Björkliden har tillgång till skidåkning och en fin natur, främjar arbetstillfredsställelsen 
och fungerar därmed som en drivkraft för employee recovery. 

7.4 Utvärdering och slutsatser av Employee recoverymodellen 
Vad gäller den employee recoverymodell som vi använt oss av vid framställandet av 
intervjuguiden, tycker vi oss se tendenser till vilka av variablerna som har mest 
betydelse för de två företagen. 
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Figur 7.2 Employee recoverymodellen. Översättning av originalmodell av Ashill et al. (2006, s. 273) 

Utbildning tycks förvisso vara önskvärt men vi belyser vikten av att utbildningen sker 
kontinuerligt under säsongen. I de fall där samma misstag sker frekvent bör det vara 
relativt enkelt att åstadkomma någon slags policy som receptionisterna kan utbildas i. 
Vad gäller själva ledarskapet så framstår stöttning vara en enormt viktigt variabel. Dock 
skiljer sig förfarandet med bemyndigande åt mellan de två företagen och vi har svårt att 
avgöra ifall något av dem kan anses överlägset det andra. Den belöning som framkom 
vara önskvärd från receptionisternas sida handlade främst om den inre belöningen det 
innebar att få missnöjda kunder nöjda. Tjänsteteknologi var den variabel som vi anser 
oss ha funnit vara av minst betydelse för employee recovery.  

Vad gäller de två känslomässiga utfallen som vi har studerat, arbetstillfredsställelse och 
lojalitet, så anser vi att dessa har betydelse i flera avseenden. Arbetstillfredsställelsen 
härstammade framförallt från trivsel med kollegor, men vi kunde även se variationer 
mellan företagen i den här variabeln. Medarbetarna i Björkliden talade mer om att 
arbetstillfredsställelsen kom ifrån tillgången till skidåkning och naturen. På Icehotel var 
det istället tydligt att stoltheten för vad företaget kunde leverera som var en stark källa 
till arbetstillfredsställelse. Vad gäller lojaliteten uppmärksammade vi en risk i huruvida 
lojaliteten mot en ledare kan överskugga den för företaget. Det här såg vi tendenser till 
på Icehotel där även den allmänna lojaliteten tycktes starkare än den som uppvisades i 
Björkliden. Vi kopplar en lägre lojalitet bland receptionisterna i Björkliden till 
upplevelsen av ett säsongsjobb. Intressant nog är den organisatoriska förutsättningen, 
säsongsanställning, gemensam för båda företagen men den har alltså olika stor 
betydelse för receptionisternas lojalitet. 

Dock vill vi återigen framhäva att vi inte ämnar göra någon generalisering vad gäller 
våra slutsatser genom att påstå att de är giltiga även i andra företag. En av våra främsta 
lärdomar från jämförelsen mellan företagen är nämligen att de kontextspecifika 
faktorerna som kännetecknar företagen har en stor påverkan på employee recovery. För 
att en generalisering skulle vara möjlig, krävs det att företaget man då applicerar 
slutsatserna på, måste ha samma organisatoriska förutsättningar, vilket vi menar i 
princip är omöjligt att finna.   
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8. Rekommendationer utifrån slutsatser 
Våra rekommendationer till företagen presenteras här. Rekommendationerna belyser 
olika aspekter som vi anser skapa förutsättningar för employee recovery. 
Rekommendationerna bygger på vår analys och diskussion, därför kan det vara bra att 
gå tillbaka till dessa kapitel ifall läsaren önskar mer utförliga resonemang kring det vi 
rekommenderar. Vi tar oss även frihet att ge rekommendationer som inte är direkt 
kopplade till studiens frågeställning och syfte. Det här är rekommendationer som vi 
anser skulle gynna arbetsklimatet i allmänhet. 

8.1 Vi rekommenderar Icehotel att.. 
…lära sig av sina misstag och se till att de inte inträffar igen. Vi ser nämligen en 
tendens till nonchalans vad gäller att företaget faktiskt lever upp till mantrat ”vi löser 
det”. Vi uppfattar att receptionisterna upplever det som frustrerande att alltid lösa allt 
när det väl händer, istället för att redan i förväg ges alla förutsättningar för att undvika 
att det inträffar.   

...fortsätta bemyndiga medarbetarna. Det här resulterar i ett självförtroende och bidrar 
till att receptionisterna känner sig trygga i att hantera missnöjda kunder själva. I 
kombination med kontinuerlig utbildning säkerställs att bemyndigandet utförs utifrån 
önskvärda befogenheter. Vi framhäver att utbildningen bör innehålla hur 
receptionisterna förväntas bemöta missnöjda kunder. Det är viktigt att medarbetarna 
uppmuntras att ha en dialog med varandra för att på så vis dra lärdom av varandras 
erfarenheter av service recovery.  

…reflektera över receptionschefens oumbärlighet. Vi har uppmärksammat att 
receptionisterna är väldigt lojala mot receptionschefen och detta är i många avseenden 
positivt. Dock bidrar en stark lojalitet till att vi ifrågasätter vad som händer när 
receptionschefen väljer eller av andra skäl måste lämna företaget? 

…minska receptionschefens arbetsbelastning. Vi förstår att receptionschefen trivs i sin 
roll och på Icehotel som företag, men anser ändå att hon ska ges förutsättningar för att 
fokusera på de uppgifter som formellt är hennes. Employee recovery blir relevant i detta 
avseende, då receptionschefens främsta fokus alltid bör vara att stötta medarbetarna i 
både med- och motgång.  Vi vill dock tillägga att den här rekommendationen främst 
handlar om att proaktivt se till att arbetsbelastningen inte blir till ett större problem i 
framtiden och därför bör detta ses över redan nu.  

…överväger skillnaden mellan betalande och nöjda kunder. Även om vi upplever att 
Icehotel fokuserar på att ge kunderna bra service, reagerar vi på den synpunkt som en av 
receptionisterna delger då hon upplever att de inte alltid kan leverera detta, till följd av 
att för många gäster tillåts besöka Icehotel samtidigt. Det tycks finnas en tendens att 
”passa på” att ta emot alla bokningsförfrågningar som kommer in, vilket kan få till 
konsekvens att ett ohanterligt antal gäster besöker hotellet samtidigt och att 
medarbetarna därmed inte anser att de ges förutsättningarna att leverera en tillräckligt 
hög servicekvalitet. Betalande men missnöjda kunder kan ofta resultera i negativ word-
of-mouth. 

…se över kommunikation mellan avdelningarna. Det här skapar i dagsläget onödig 
påfrestning på receptionen. Som spindeln i företagsnätet är det viktigt att 
receptionisterna har tillgång till den senaste informationen. Den frustration som kan 
uppstå till följd av att receptionisterna därmed saknar förutsättningar för att bemöta 
kunden, riskerar att försämra kvaliteten på servicen som receptionisterna levererar. Det 
här kan leda till sämre sammanhållning med andra avdelningar, då receptionisterna 
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tenderar att utveckla en ”vi-och-dom”-känsla, i form av ett gemensamt missnöjde 
gentemot andra avdelningars rutiner, eller snarare avsaknaden av rutiner. Det är viktigt 
att Icehotel jobbar aktivt för att skapa en sammanhållning i hela företaget i syfte att få 
lojala medarbetare. 

…installera mikrovågsugnar i personalmatsalen för medhavda matlådor. Även den här 
rekommendationen belyser vikten av att öka sammanhållningen inom företaget, och då 
främst genom att öka interaktionen mellan de olika avdelningarna på Icehotel. Vi 
noterade en skillnad i vårt besök i Björkliden, där vi också fick möjlighet att själva äta i 
personalmatsalen. Här blandades all personal, även de med matlåda. Med tanke på 
employee recovery kan det vara bra att alla receptionister får en paus från 
receptionsmiljön emellanåt och det skulle då vara en passande rutin att ta den korta 
promenaden bort till personalmatsalen i samband med matrast.  

…genomföra teambuildingaktiviteter inom receptionen och även gemensamt med andra 
avdelningar. Detta i syfte att stärka sammanhållningen mellan Icehotels medarbetare. Vi 
anser att detta skulle bidra till ökad arbetstillfredsställelse.  

…finn en lösning på hur bokningssystemen ska interagera bättre med varandra. I 
dagsläget tycks detta främst få till konsekvens att medarbetarna utvecklar ett gemensamt 
missnöje mot programvaran i sig, snarare än skyller detta på någon inom 
organisationen. Dock uppstår en hel del misstag som medarbetarna i de allra flesta 
fallen påstås uppmärksamma innan kunderna blir medvetna om missarna, något som 
skapar onödig påfrestning på receptionisterna. Det är därför viktigt att cheferna visar för 
receptionisterna att de jobbar aktivt för att lösa problemet. 

8.2 Vi rekommenderar Björkliden att.. 
…införa en policy för hanteringen av frekvent förekommande klagomål, exempelvis 
missnöje över kvaliteten på stugorna. Det här skulle exempelvis kunna handla om att ge 
ut någon form av kompensation till kunden i form av en intern produkt, utan att 
receptionisterna först behöver fråga receptionschefen. Här kan Björkliden lära av 
Icehotels hantering, där deras Art & Designkatalog är en vanlig och uppskattad gåva vid 
kompensationsärenden. 

…utöka receptionisternas befogenheter. Detta bör framförallt ske inom de områden där 
klagomålen är frekventa och där de utbildas relativt enkelt i förfarandet. Vi anser att 
Björkliden skulle gynnas av detta då det skulle effektivisera hanteringen och samtidigt 
lätta på receptionschefens arbetsbelastning. Även om receptionisterna påstår sig vara 
relativt nöjda över hur service recoveryförfarandet hanteras i dagsläget, så upplever vi 
att det härstammar främst från att de inte har testat några andra alternativ. Vi tycker att 
Icehotels tillvägagångssätt är bättre, där receptionisterna har betydligt större möjligheter 
att ta egna initiativ, vilket stärker deras självförtroende. 

…införa avdelningsmöten. Det här skulle underlätta kommunikationen mellan 
receptionisterna, samt fungera som ett forum för att diskutera förbättringsmöjligheter i 
receptionisternas arbetsuppgifter. Avdelningsmöten skulle även kunna användas till att 
försäkra sig om att utbildning av receptionisterna sker kontinuerligt under säsongen. 
Exempelvis kan olika tveksamheter och önskemål om nya rutiner ventileras. Ifall 
receptionisterna skulle känna sig mer delaktiga i att kunna påverka sin egen 
arbetssituation skulle det här gynna och motivera deras vilja att leverera bra service. 

…se över kommunikationen mellan avdelningarna. Receptionisterna uppvisar i 
dagsläget ett missnöje över att de själva aktivt måste söka information från andra 
avdelningar, som egentligen bör ha inkommit automatiskt. Risken finns att det skapas 
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en frustration som påverkar arbetstillfredsställelsen negativt och därmed även 
bemötandet av kunder. 

…förbättra möjligheterna för receptionisterna att ge kunderna bra service vid in- och 
utcheckning. Här krävs det antagligen att receptionisterna får ytterligare en dator till sitt 
förfogande.  Ett annat förslag är att använda datorn i den intilliggande aktivitetsdisken, 
för att på så sätt minska belastningen. 

…införa en SMS-tjänst som meddelar gästerna när stugorna är tillgängliga. Detta i syfte 
att minska belastningen på receptionen under stugbytardagarna, då detta påverkar 
receptionisternas möjlighet att ge kunderna önskvärd service. Detta tekniska hjälpmedel 
menar vi skulle vara lätt att implementera, då det i dagsläget finns ett antal sådana 
tjänster på marknaden. Dessutom skulle det visa på ett modernt tänk, där Björkliden 
håller sig uppdaterad på den senaste tekniken för att underlätta medarbetarnas 
arbetssituation.  

…förbättra stugornas kvalitet för att på så vis drastiskt minska antalet missnöjda kunder. 
Dessutom innebär stugornas bristfälliga kvalitet stora påfrestningar på receptionisternas 
arbetstillfredsställelse och därigenom employee recovery. Även receptionisternas 
lojalitet påverkas då de i dagsläget upplever att de representerar ett företag som inte 
erbjuder en önskvärd standard på sina stugor. Det är därför önskvärt att åtminstone de 
mest frekventa klagomålen, såsom problem med dörrar som skadas till följd av snö som 
fastnar i listen, bör prioriteras i den upprustningsplan som påstås finnas för Björkliden.  

…säkerställa att receptionisterna är utbildade och uppdaterade på vilka alternativa 
aktiviteter som erbjuds i området. Detta i syfte att parera de kunder som är missnöjda 
till följd av externa faktorer, som exempelvis dåligt vädret. Här är det viktigt att 
receptionisterna är så pass pålästa om Björklidens potential att de kan rekommendera 
kunderna vad de kan göra då vädret inte tillåter huvudattraktionen skidåkning. 
Receptionisterna uttrycker redan i dag att det uppskattas att de har lokalkännedom och 
har provat på de aktiviteter som Björkliden erbjuder och det här menar vi att det är 
viktigt att fortsätta ge incitament för. Att erbjuda medarbetarna rimliga priser i syfte att 
få dem att testa på dessa aktiviteter är ett steg i rätt riktning. Det är även viktigt att 
informationen om dessa erbjudanden finns lättåtkomlig samt att medarbetarna påminns 
om dessa även under säsongen.  

…förbättra schemaläggning och anställa mer personal. En drastisk rekommendation 
som främst handlar om den synpunkt som receptionschefen själv utrycker om att de vid 
tillfället av vårt besök var underbemannade till följd av en sjukskrivning. Att balansera 
”på gränsen” upplever vi skapar påfrestningar på arbetsklimatet och vi anser inte att det 
är rimligt att receptionsstaben är så begränsad att den inte tillåter en enda sjukdom utan 
allvarliga konsekvenser. Störst vikt bör läggas på att säkra de dagar och tidpunkter som 
är mest sårbara, dvs. tider för in- och utcheckning, med en ”reservplan” för att dessa 
aldrig ska behöva vara underbemannade.  

…uppmuntra förslag till förbättringar genom att implementera dessa kontinuerligt. 
Därigenom kan medarbetare, vilka endast ser sin anställning i form av den 
säsongsanställning den innebär, ändå motiveras till att engagera sig i Björklidens 
utveckling.  

…genomföra teambuildingaktiviteter inom receptionen och även gemensamt med andra 
avdelningar. Vi anser att detta även skulle bidra till ökad arbetstillfredsställelse och 
bidra till att receptionisterna motiveras i sin uppgift att göra kunderna nöjda.  
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…se ifall den stolthet som Icehotels receptionister uppvisar över sitt företag även kan 
uppnås för Björklidens medarbetare. Reflektera över vad som skapar stolthet och inse 
att detta är starkt korrelerat till arbetstillfredsställelse och lojalitet. Vi ser i dagsläget att 
receptionisterna uppvisar en stolthet för Björklidens natur men vi eftersöker en stolthet 
för det Björkliden som företag specifikt levererar till sina kunder. Det här tycks 
nämligen vara något som receptionisterna har synpunkter på och företaget skulle gynnas 
av att stärka medarbetarnas känsla av stolthet. 

…säkerställa att personliga intervjuer är obligatoriskt vid rekrytering. Det är nämligen 
något som inte alltid sker utan i vissa fall har anställningen beslutats enbart via mail. 
Samtidigt förstår vi kostnadsaspekten men vi menar att det kan bli nog så kostsamt att 
anställa ”fel” slags människor. Då vi uppmärksammats på att Björkliden ska inleda ett 
samarbete med Riksgränsen så föreslår vi att de genomför gemensamma 
rekryteringsdagar, t.ex. i Luleå och Stockholm. Personliga möten underlättar arbetet 
med att finna vilken position inom företaget där de anställdas karaktäristika passar bäst 
in.  
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9. Förslag till fortsatt forskning inom employee recovery 
Avslutningsvis ger vi förslag på ett antal områden inom employee recovery, vilka vi 
anser det vara önskvärt att bedriva forskning på. 
Det skulle vara intressant att mer grundligt undersöka en separat variabel i den 
employee recoverymodell som vi presenterat. Exempelvis kan en studie fokusera på just 
bemyndigandets påverkan på employee recovery. Studien skulle då kunna ske på ett 
större antal organisationer, i syfte att finna mönster för att åstadkomma mer 
generaliserbara rekommendationer för employee recovery. 

Vi skulle även vilja urskilja ifall det går att finna en gradering mellan betydelsen av de 
olika variabler som vi utgått från i vår employee recoverymodell. Även om vår studie 
visade på att variablerna varierade i betydelse, var inte studiens syfte att specifikt 
undersökt denna gradering, varför detta skulle vara intressant att utreda i fortsatt 
forskning. 

Vidare anser vi att det skulle vara intressant att bedriva forskning specifikt på begreppet 
bemyndigande i kontexten av employee recovery. Vår studie visade att uppfattningen av 
vad en önskvärd nivå av detta är, varierade stort mellan, dels våra företag och dels 
mellan respondenterna. Det skulle därför vara intressant att studera ifall det går att ge 
rekommendationer för vad en lämplig nivå av bemyndigande är.  

Fortsatt forskning inom employee recovery borde även inrikta sig på att undersöka vilka 
organisatoriska förutsättningar som kan kopplas till employee recovery. Vi anser 
exempelvis att det vore väldigt intressant att undersöka employee recovery på två hotell 
inom samma hotellkedja. 

Det vore även intressant att studera begreppet employee recovery på flera avdelningar 
inom samma organisation. Därmed är den övergripande företagskulturen den samma 
men ledarskapet, i form av olika avdelningschefer, skiljer sig åt. I denna kontext kan 
ledarskapets betydelse för employee recovery förhoppningsvis utredas ytterligare. 

Ytterligare forskning bör utreda om stolthet för företaget kan kopplas till employee 
recovery. I den modell som vi använde oss av fanns stolthet invävt i de två variablerna 
arbetstillfredsställelse och lojalitet. Vi anser dock att begreppet stolthet framstod som så 
pass grundläggande för employee recovery, att detta skulle vara intressant att utreda 
separat. 

Stress är en annan aspekt som vi tycker är intressant att analysera konsekvenserna av för 
employee recovery. Medarbetare som upplever stress i samband med en service 
recoverysituation kan antas hantera förfarandet sämre och det skulle därför vara 
intressant att utreda ifall det går att bevisa empiriskt.   
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Appendix 1 

Intervjuguide medarbetare 
Generell info 

• Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? (namn, ålder, hur länge 
har du arbetat här, tidigare arbetsplatser?) 

• Vad var det som fick dig att söka dig hit? 
• Hur tycker du att det är att arbeta här? 
• Vad motiverar dig att arbeta kvar/återkomma? 
• Hur upplever ni relationen mellan cheferna och medarbetarna?   
• Vad anser du att det är att ge bra service? 
• Hur upplever du det är att bemöta en missnöjd kund? 
• Kan du ge exempel på en sådan situation och hur du då hanterade detta? 

Stödjande ledarskap 

• På vilket sätt stöttas du vid hantering av missnöjda kunder? 
Tjänande ledarskap 

• Hur upplever ni relationen mellan cheferna och medarbetarna?  
Utbildning 

• Hur vet du hur du ska bemöta missnöjda kunder? 
• Har du utbildats till att hantera missnöjda kunder? På vilket sätt? Saknar du 

något?  
Bemyndigande 

• Upplever du att du kan ta egna initiativ för att hantera missnöjda kunder? 
• Vilken typ av klagomål anser du att du kan hantera själv och när 

tillkallar/rådfrågar du chefen? Ge exempel! 
Belöning 

• Hur vet du att du varit framgångsrik vid hanteringen av en missnöjd kund? 
• Sker det någon slags belöning i dessa situationer? Ge exempel! 

Tjänsteteknologi  

• Hur arbetar ni med teknik i situationer med missnöjda kunder?  
Arbetstillfredsställelse 

• Skulle du rekommendera företaget för någon annan? 
• Om du slår upp tidningen en morgon och det finns en artikel om din arbetsplats 

– vad tror du att det står där? 
• Vad motiverar dig att arbeta kvar/återkomma? 

Lojalitet 

• Om du hör någon prata illa om ditt företag, hur reagerar du då? 
Avslutning 

• Har du något att tillägga inom det vi redan pratat om? 
• Har du några frågor till oss? 
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Intervjuguide ledning 
Generell info 

• Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? (namn, ålder, hur länge 
har du arbetat här, tidigare arbetsplatser?) 

• Vad var det som fick dig att söka dig hit? 
• Hur tycker du att det är att arbeta här? 
• Vad motiverar dig att arbeta kvar/återkomma? 
• Hur upplever ni relationen mellan cheferna och medarbetarna?   
• Vad anser du att det är att ge bra service? 
• Hur upplever du det är att bemöta en missnöjd kund? 
• Kan du ge exempel på en sådan situation och hur du då hanterade detta? 

Stödjande ledarskap 

• Hur stöttas medarbetarna vid hantering av missnöjda kunder? 
Tjänande ledarskap 

• Hur upplever ni relationen mellan cheferna och medarbetarna?  
Utbildning 

• Hur vet personalen hur de ska bemöta missnöjda kunder? 
• Hur utbildas personalen till att hantera missnöjda kunder? (När? Fortbildning)) 

Bemyndigande 

• Vilka möjligheter har personalen att ta egna initiativ för att hantera missnöjda 
kunder? 

• Vid vilka situationer krävs chefens godkännande? (för kompensation etc.) 
Belöning 

• Hur motiverar ni personalen till att göra missnöjda kunder nöjda? 
Tjänsteteknologi 

• Hur arbetar ni med teknik i situationer med missnöjda kunder?  
Arbetstillfredsställelse 

• Skulle du rekommendera företaget för någon annan?  
• Om du slår upp tidningen en morgon och det finns en artikel om din arbetsplats 

– vad tror du att det står där? 
Lojalitet 

• Om du hör någon prata illa om ditt företag, hur reagerar du då?  
Avslutning 

• Har du något att tillägga inom det vi redan pratat om? 
• Har du några frågor till oss? 
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