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Abstract 

This essay deals with the recovery work at two Swedish companies at the onset of each 

scandal. It also provides a deeper understanding of the role of the Service Recovery theory 

and its use in practice. The two cases in which the scandal occurred is based partly on ICA's 

köttfärsskandalen and also on IKEA's fjäderplockningsskandal. 

 

The essay has a deductive approach which means that the essay is based on existing theories 

and then tested with the collected empirical material. The theoretical framework mainly 

includes Grönroos theories on Service Recovery and supplemented with theories such as the 

Service Recovery Paradox, customer expectations, social media and intangible impact. 

 

The research questions of the essay are answered primarily by using a case study by two 

business analysis and a questionnaire survey. The study is of both qualitative and quantitative 

nature in which qualitative data collected by an e-mail interview with Ylva Magnusson at 

IKEA, and quantitatively through a survey. 

 

The essay has resulted in knowledge of how the two companies worked to restore customer 

confidence. The essay also gave the writers the opportunity to develop a new model of 

practical sense, dealing with process work in Service Recovery. 



  

Sammanfattning 

Denna uppsats kretsar kring två företags återhämtningsarbete vid uppkomsten av respektive 

skandal. Vidare skapas en djupare förståelse för teorin Service Recovery:s betydelse och 

användning i praktiken. De två fallen där skandaler inträffat är grundade dels i ICA:s 

köttfärsskandal och dels i IKEA:s fjäderplockningsskandal. 

Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket innebär att uppsatsen utgår från befintliga teorier som 

sedan testas med det insamlade empiriska materialet. Den teoretiska referensramen innefattar 

främst Grönroos teorier kring Service Recovery och kompletteras med teorier så som Service 

Recovery Paradox, kundförväntningar, sociala medier och immateriell påverkan. 

Uppsatsens forskningsfrågor besvaras främst med hjälp av en fallstudie med två 

företagsanalyser samt med en enkätundersökning. Studien är av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär där kvalitativ data samlats in via en e-mail intervju med Ylva Magnusson 

vid IKEA, och kvantitativt via en enkätundersökning.  

Uppsatsen har resulterat i kännedom om hur de två företagen arbetat med att återfå 

kundförtroende. Uppsatsen har även gett författarna möjlighet att utveckla en ny modell av 

praktisk bemärkelse som behandlar processarbete inom Service Recovery. 



  

Förord 

Denna C-uppsats har utförts under senare delen av höstterminen 2010, vid Örebro universitet. 

Uppsatsens huvudsakliga inriktning har varit att granska två företagsincidenter med hopp om 

att kunna redogöra för deras arbete inom Service Recovery. Författarna vill härmed tacka alla 

de som hjälp till under arbetets gång.  

Framförallt riktas ett stort tack till Ylva Magnusson på IKEA som tagit sig tid att medverka på 

en intervju och efterföljande frågor.  

Författarna vill även tacka handledaren Mari-Ann Karlsson samt bisittande handledare Per 

Frankelius för synpunkter och kommentarer under arbetets gång.  

Till sist vill författarna även tacka seminaredeltagarna som även de kommit med tips och 

synpunkter till denna uppsats. 

 

 

 

 

    David Wollner                   Özer Kocdemir                  Johan Nilsson
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1. Inledning 

I detta stycke beskrivs bakgrunden till problemet, problemdiskussion, frågeställningar, syfte 

samt diskussion kring lämpliga avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
Marknadsföring handlar inte enbart om att göra människor intresserade av produkter eller 

tjänster. Framförallt handlar marknadsföring om att öka förståelsen för kundernas behov för 

att sedan inleda processer som avser att tillgodose dessa behov. Företag skapar, efter 

upprepade interaktioner med samma kund, en god kunskap om vilka behov kunden har och 

vill få tillfredsställda. Således blir relationer i många fall en viktig aspekt att kunna hantera.1 

Relationsmarknadsföring är något som blivit allt viktigare för företag idag och många teorier 

och modeller kring hur företag bevarar relationer och bygger kundlojalitet finns numera att 

tillgå. Gemensamt har dock de flesta teorier att relationer måste bevaras genom utbyte 

parterna emellan, en tvåvägskommunikation är med andra ord en förutsättning för en 

långvarig och fruktbar relation.  

 

Kommunikation mellan företag och kunder är en förutsättning för att en relation skall skapas 

och hållas vid liv. Dagens utbredning av sociala medier blir således en aspekt att beakta då 

denna expansion underlättar för företagen att bygga upp relationer med ett stort antal olika 

kunder via olika kommunikationskanaler. Bra publicitet skall alltså påverka och kunna leda 

till handling för företagen efter tvåvägskommunikation via sociala medier.2 Men sociala 

medier kan på samma vis innebära att annan typ av kommunikation sprids fort, exempelvis 

dålig publicitet kring de företag kunderna byggt upp en viktig relation med.3 

 

För företag som drabbas av incidenter vilka medför dålig publicitet som riskerar att skada 

kundlojaliteten och varumärket, blir sociala medier en viktig faktor för att kunna hantera den 

negativa spridningen. Två företag som i modern tid drabbats av denna typ av dålig publicitet 

är ICA, som blev offer för ”köttfärsskandalen”, samt IKEA där underleverantörer ertappades 

                                                 
1 Frankelius P, (2010) Dokumentation från föreläsningen på kursen Företaget och Omvärlden  
2 Lind G, m.fl. (2004) Bra Publicitet - Att förstå och hantera medierna, Stockholm, Ekerlids förlag, s.16 
3 Fischer E, Reuber R, (2010) Social interaction via new social media: (How) can interactions on Twitter 
affect effectual thinking and behavior?, Journal of Business Venturing, 
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med att plocka fjädrar från levande fåglar, vilket i allmänhetens ögon ansågs vara oetiskt och 

stridande mot avtalen med IKEA. I fallet med ICA avslöjades att flertalet butiker märkt om 

gammal köttfärs med ny etikett och därmed ett nytt utgångsdatum.4 Idag anses företagen 

återfått de goda rykten de hade innan respektive skandal.5 Författarna till denna uppsats är 

angelägna att undersöka hur vägen tillbaka sett ut för företagen i förhoppning om att se 

samband mellan teori och praktik inom ämnet Service Recovery. 

 

Service Recovery är en strategi för att hantera problem, misstag eller andra typer av incidenter 

som kan skada relationer till kunderna. Denna strategi kan användas inom alla typer av 

företag och anses uppskattas mer av kunder än en traditionell klagomålshanteringsmall då 

Service Recovery avser erbjuda kunderna en mer serviceorienterad syn på att hantera de 

problem som uppstått.6  

 
1.2 Problemdiskussion 
Idag sker informationsspridningen snabbt, inte minst med tanke på de sociala mediernas 

ökade tillgänglighet. Ur ett konsumentperspektiv innebär detta att kunderna snabbt kan ta del 

av all slags information rörande ett företag och händelser kring detta företag. En 

företagsincident kan på så vis få ödesdigra konsekvenser både rent ekonomiskt och 

förtroendemässigt om denna inte hanteras på snabbt och korrekt vis. Kriskommunikation i det 

vardagliga arbetet handlar om att hindra små misstag från att växa till förtroendekriser eller att 

onödig skada och förvirring uppstår på grund av rykten och missförstånd.7 Viktigt att påpeka 

är att ingen organisation helt kan skydda sig mot att enskilda medarbetare medvetet begår 

brott eller agerar på sådant vis som skadar hela organisationen. Företag kan med andra ord 

inte förväntas kunna förutse eller hindra den enskilda individens agerande.8  

 

Konkurrensen på marknaderna idag innebär dessutom att kunderna har fler alternativ att tillgå, 

varvid kundlojalitet ur företagens synpunkt är av väsentlig betydelse. Eftersom det finns fler 

företag för kunderna att välja emellan kan även de små misstagen från företagens sida 

innebära förlorade kunder om inte ett lyckat återhämtningsarbete inleds snabbt.  

                                                 
4 http://www.dn.se/ekonomi/ica-butiker-fuskade-med-kottfarsmarkning-1.649301 
5 Magnusson Y, intervju 
6 Grönroos C, (2007) Service management and marketing - customer management in service competition, 
Chichester, Wiley, s.127 
7 Lind G, m.fl. Bra Publicitet - Att förstå och hantera medierna, s.79 
8 Ibid.  s.83 
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Försämrad kundlojalitet är i sin tur ett exempel på en immateriell skada som kan drabba ett 

företag, vilket är viktigt att poängtera då det oftast inte enbart är ekonomiska förluster som 

blir konsekvensen av en skandal. Förtroende och märkesimage är således andra faktorer värda 

att beakta för företag som drabbats av en kris och det blir av väsentlig betydelse att kunna 

hindra varumärket från att i framtiden bli associerat med en skandal.9 Återuppbyggnaden av 

en skadad image kan i många fall vara problematisk om företagsledare inte agerar utifrån 

roten av problemet eller framförallt då de misslyckas med att kommunicera ut rätt budskap till 

marknaden.10 

 

Teorier hävdar att kunder har olika förväntningar på hur de avser bli behandlade av företaget 

som drabbats av en skandal. Dessa förväntningar kommer i sin tur utgöra den grund som 

avgör hur väl företaget sedan lyckats med arbetet med Service Recovery. Kundförståelse och 

relationer blir således viktiga komponenter i återhämtningsarbetet. Det finns även teorier som 

påstår att en högre lojalitet kan uppnås efter att en skandal uppstått om kundförväntningarna 

överträffas, exempelvis The Service Recovery Paradox.11 

 

I nuläget finns det relativt mycket forskning inom ämnet Service Recovery, dock anser 

författarna att det saknas modeller som praktiskt löser de problem som uppstår vid incidenter 

som kräver Service Recovery. Författarnas förhoppningar är att med hjälp av befintlig 

forskning, kundstudien och studieobjekten kunna utveckla befintliga modeller och generera en 

ny version av modell som kan underlätta vid praktiska fall och framtida studier inom ämnet.  

 

1.3 Frågeställningar 
• Kan man utifrån fallen med ICA och IKEA se hur företagen hanterat respektive 

skandal för att återfå kundförtroende? 

  

• Hur förväntar kunder sig att bli behandlade efter en incident som skadat 

kundförtroendet? 

 

                                                 
9 Wallin Andreassen T, (1997) Dissatisfaction with services : the impact of satisfaction with service recovery on 
corporate image and future repurchase intention , Stockholm Universitet, s.113-115 
10 Grönroos C, (2007) Service management and marketing - customer management in service competition, s.182 
11 Magnini Vincent P m.fl. (2007) The Service Recovery Paradox: justifiable theory or smoldering myth? The 
Journal of Service Marketing,  
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1.4 Syfte 
Syftet är att kunna sammanställa samt utveckla teorierna kring Service Recovery i en ny 

praktisk modell. Syftet är även att klargöra hur de två företagen hanterat respektive arbete 

med Service Recovery samt undersöka hur kunder förväntar sig bli behandlade vid en 

skandal. 

 
1.5 Avgränsning 
Författarna till denna uppsats har valt att undersöka hur två företagsincidenter under 2000-

talet arbetat med Service Recovery för att behålla kundlojalitet. Uppsatsen kommer därför 

beröra dels ”köttfärsskandalen” hos ICA och del ”fjäderplockningsskandalen” hos IKEA.  

 

Avgränsningen gäller hur arbetet kring Service Recovery skett hos de berörda företagen i 

Sverige och följaktligen hur kundlojaliteten hos kunder i Sverige kan förändras. Data kommer 

även samlas in via enkäter som delas ut enbart inom området kring Örebro universitet. Tanken 

är att kunna angripa problemet utifrån två perspektiv; dels utifrån de båda företagens 

perspektiv och dels ur ett kundperspektiv.  

 

Det var av författarna önskvärt att erhålla empiri genom intervjuer med de båda drabbade 

företagen uppsatsen kretsar kring. Efter flertalet avslag kunde dock författarna konstatera att 

det ej fanns möjlighet till intervju med företaget ICA. En empirisk avgränsning var därmed 

ofrånkomligt och istället valdes andra metoder av insamling av empiri, däribland granskning 

av media. 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs författarnas tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder, urval samt 

egna reflektioner kring val av metod. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Författarna till denna uppsats har valt en deduktiv ansats vilket innebär att man utgår från 

befintliga teorier kring forskningsområdet för att sedan samla in empirisk data och analysera 

likheter och skillnader till den befintliga teorin.12 Författarna önskar använda befintliga teorier 

som grund för att kunna utveckla ny teori/modell. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod skiljs åt genom sina olika former, där kvalitativ data utgörs 

främst av ord och text medan kvantitativ data snarare utgörs främst av siffror och tal. En 

kvalitativ metod syftar till att upptäcka, lyfta fram och belysa de samband som framkommer, 

därför blir helhetsförståelsen och sammanhanget viktigare än delarna. En kvantitativ metod 

har däremot ett atomiskt perspektiv, där alltså delarna av en helhet istället lyfts fram. Den 

senare nämnda metoden är lämplig att använda då forskaren vill testa teorier och modeller i 

förhoppning att utveckla dessa. 

 

Kvalitativ metod är mer ostrukturerad än den kvantitativa metoden men det finns ingen metod 

som i generella termer anses vara bättre än den andra, istället det är undersökningsproblemet 

och dess syfte som avgör vilken av dessa metoder som ska ha en större roll.13 

 

Författarna har valt att kombinera de ovannämnda metoderna då man genom den kvalitativa 

metoden vill erhålla en helhetsbild av studieämnet Service Recovery men samtidigt vill kunna 

ges utrymme att fokusera på delar av teorierna och modellerna kring kundförväntningar i 

förhoppning om att med hjälp av dessa teorier utveckla en ny modell. Författarna får också på 

detta sätt en djupare insikt för studieobjekten och en bredare bild av verkligheten.  

                                                 
12 Bryman & Bell, (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö,  Liber Ekonomi, s.25 
13 Christensen L, (2001) Marknadsundersökning – en handbok, Lund, Studentlitteratur, s 66-67 
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2.2 Informationsinsamling 
Författarna har valt att samla in teori för att sedan testa denna empiriskt i förhoppning om att 

kunna utveckla och/eller sammanställa ny teori i en modell. Olika insamlingsmetoder av 

empiriskt material har skett via intervju, enkätundersökning samt egna observationer och 

granskningar av sekundärdata. 

 

Information till uppsatsens teori- och metodavsnitt har hämtats framförallt via böcker och 

artiklar lånade vid Örebro universitetsbibliotek. Uppsatsens teoridel består både av artiklar 

och litteratur kring ämnet Service Recovery, Service Recovery Paradox, sociala medier och 

immateriell påverkan. De sökord som användes vid sökning av artiklar via databasen Elin 

(Örebro universitets artikeldatabas) var: Service Recovery, Service Recovery Paradox, Service 

failure, Recovery work, Customer behavior, Customer loyality, Social media, Brand image.  

 

2.2.1 Primärdata 
Den information som författaren själv samlar in genom olika insamlingsmetoder är 

primärdata. Via enkäter, intervjuer eller observationer får författarna den information och 

datakälla som är önskad vilket är nödvändigt för att lösa det aktuella problemet.14  

 

Författarnas primära källor består först och främst av en e-mailbaserad intervju med IKEAs 

pressansvarige Ylva Magnusson. Författarna har också valt att utföra en enkätundersökning 

på 100 respondenter av ett bekvämlighetsurval vid Örebro universitet.  

 

2.2.3 Sekundärdata  
All den information som redan finns tillgänglig inom eller runt om en organisation, 

exempelvis i form av tidningar, journaler eller rapporter ses som sekundärdata.15 

Sekundärdata är främst användbart att ta del av eftersom det ofta finns ett stort urval av 

lämplig data som kan användas till olika typer av forskning. Författaren har möjlighet att 

spara tid via denna datainsamlingsmetod samt gynnas av att det är kostnadseffektivt. En 

                                                 
14 Saunders, Mark & Lewis, Philip & Thornhill Adrian, (2007): Research methods for business students, Fourth 
edition, Prentice Hall. s.246f 
15 Ibid. 
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nackdel kan vara att informationen kan vara inaktuell och irrelevant eftersom material 

förändras med tiden då ny information tillkommer och ersätter den gamla.16  

 

Författarna har via olika databaser och andra medier fått tillgång till artiklar och dokument 

som berör bland annat problemformuleringen. Författarna har dessutom samlat in digitalt 

material i form av dokumentärer och tv-sändningar. Denna information kunde ge författarna 

en inblick i ICA:s företagslednings syn på skandalen.  

 

2.2.4 Urval 
Urvalet till enkätundersökningen bestod av 100 personer vid Örebro universitet av ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de respondenter som deltar i undersökningen består av 

personer som hade möjlighet att delta efter förfrågan från undersökarna. Detta betyder således 

att tillgängligheten har en väsentlig betydelse i möjligheten att medverka i undersökningen.17 

Målpopulationen avsåg att fånga in respondenter av båda kön som har relationer till olika 

företag sen tidigare. Vidare blir urvalet ett s.k. icke-sannolikhetsurval eftersom undersökarna 

själva söker upp respondenter vilket i sin tur innebär att alla (individer vid Örebro universitet) 

inte har samma sannolikhet att bli tillfrågade.18 En annan aspekt att ta hänsyn till är vad som 

benämns som bortfallsfel. Detta kan vara ett resultat av att personer inte vill svara eller att 

respondenterna missar att svara på vissa frågor eller svarar ”fel” på något vis. Dock kommer 

det i denna studie inte att erhållas några bortfallsfel av den anledningen att personer inte vill 

svara eftersom ett bekvämlighetsurval ger möjligheten att fånga upp de som enbart önskar 

delta i undersökningen.19 Bortfallsfel där personer svarat ”fel” kan dock fortfarande erhållas 

(se stycket enkätundersökning). Genom att låta allmänheten få svara på enkäter torde detta 

generera svar på hur kunder förväntar sig att bli behandlade av företag vars skandaler 

försämrat kundförtroendet. 

 

2.2.5 Enkätutformning 
En enkätundersökning är en insamlingsteknik som kräver tid både innan och efter 

datainsamlingen. Utformningen av enkäten kräver mycket tid då undersökningens syfte och 

dess frågeställningar måste vara helt klara innan författaren utformar enkäten. Det viktiga att 

                                                 
16 Christensen. s.101-102 
17 Bryman & Bell, s.124 
18 Christensen, s.113 
19 Ibid. s.111 
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tänka på vid konstruktionen är att varje fråga skall ge rätt information och att respondenten 

kommer att uppfatta frågan rätt samt att förstå varför forskaren ställer de. Det är viktigt att ord 

och formuleringar uppfattas korrekt och på samma vis av alla respondenter.20 Fördelen med 

denna insamlingsteknik är att det är lättare att nå ut till många respondenter utan att 

kostnaderna blir höga samt att det ur ett tidsmässigt perspektiv är en effektiv metod av 

datainsamling.21    

Författarna valde att utforma en standardiserad enkät vilket innebär att frågorna står i en viss 

ordning och formulerande likadant till samtliga respondenter. Författarna lade stor vikt på att 

ingen fråga ska misstolkas och att de ska uppfattas likadant av alla respondenter.22 Enkäten 

bestod av 8 frågor där svarsalternativen var i intervallskalor mellan 1-5 för att respondenten 

ska kunna ha en likgiltig åsikt vid en fråga och välja mittalternativet. ”1” står för mycket lite 

betydelse och ”5” står för mycket stor betydelse.23 På detta sätt kan även författaren räkna ut 

både medelvärdet och standardavvikelse.24  Värt att poängtera är även att enkäten inleds med 

en hypotetisk fallbeskrivning, vilket man enligt Wärneryd bör ha i åtanke eftersom denna typ 

av fallbeskrivning används oftare i sammanhang där förutsättningarna är väl kända sedan 

innan. Kvaliteten på svaren kan därmed variera om man inte använder sig av en filterteknik 

som sorterar bort dem som eventuellt inte bidrar med genomtänkta svar.25  

2.2.6 Enkätundersökning 
För att kunna erhålla data från kundperspektivet, dvs. samla in information kring vilka 

förväntningar på återhämtningsarbetet kunder har vid inträffandet av en skandal, valde 

författarna att genomföra en enkätundersökning. Denna pågick vid två tillfällen; första 

tillfället onsdagen den 30:e november 2010 under förmiddagen där ca 45 personer valde att 

delta. Det andra tillfället skedde nästkommande dag, även då under förmiddagen. Vid detta 

tillfälle erhölls 55 personer som ville delta i undersökningen. Respondenterna valdes via ett 

bekvämlighetsurval (vilket är beskrivet ovan) inom området av Örebro universitets lokaler. 

Undersökarna valde att vara närvarande vid respondenterna vid eventuella frågor. Av 100 

respondenter erhölls ett bortfall på 6 respondenter av olika anledningar. Dessa bortfall torde 

                                                 
20 Bilaga 1. 
21 Christensen, s.145-147 
22 Ibid. s.146 
23 Bilaga 1. 
24 Christensen. s.155 
25 Wärneryd Bo, mfl. (1990), Att fråga – Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. 
Stockholm, Statistiska Centralbyrån. s. 75 
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alltjämt inte påverka undersökningens trovärdighet och 94 procents svarsfrekvens anses vara 

tillfredsställande.  

 

2.2.7 E-mail intervju 
Till skillnad från en traditionell face-to-face intervju sker det via en e-mail intervju ingen 

direkt interaktion med respondenten. Istället ställs intervjufrågorna via e-mail som också 

namnet antyder. Detta ställer förstås vissa krav på respondenten, exempelvis att denne har 

tillgång och kunskap om hur internet och e-mail hantering fungerar. Utförandet av en e-mail 

baserad intervju inleds med att en förfrågan skickas till den person man önskar att intervjua. 

Ofta sker utbytet av frågor och svar via ett par eller flertalet e-mail mellan intervjuaren och 

respondenten. Fördelar med denna typ av intervju är bland annat att det finns större 

möjligheter att intervjua en lämplig och önskad person trots att denne rent geografiskt eller 

tidmässigt befinner sig på plats där det annars skulle utgöra hinder för en face-to-face intervju. 

Nackdelen kan dock vara att svaren inte är grundligt genomförda eller formulerade på samma 

vis som en traditionell face-to-face intervju eventuellt hade inneburit.  

 

Författarna har delvis valt denna intervjuinsamlingsmetod då möjligheten att intervjua en 

person med hög trovärdighet och med förfogande av relevant information på detta vis kunnat 

inkluderas i denna studie. Denna respondent är IKEA:s pressansvarige Ylva Magnusson som 

till vardags arbetar med PR-frågor och andra frågor som rör IKEA:s verksamhet utåt.26   

 

Valet av Ylva Magnusson som respondent kan motiveras med att författarna önskar erhålla 

kunskap om hur en skandal mildras genom PR och hur ett drabbat företag agerat rent praktiskt 

mot kunderna (vilket pressansvarig vid IKEA bör kunna förmedla). Författarna kontaktade 

därför Ylva Magnusson via e-mail med en förfrågan om denne ville medverka i en intervju. 

Efter bekräftelse återkom författarna vid senare tillfälle med en frågemall som respondenten 

kunde svara på utan någon tidspress.27 De svar som erhölls ansåg författarna vara relevanta 

och välformulerade. 

 

                                                 
26 Flick U, An introduction to qualitative research, 4th edition, London, Sage publications, s.267-268 
27 Bilaga 2. 
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2.2.8 Mediagranskning 
Författarna valde att utföra en mediagranskning av köttfärsskandalen som uppmärksammats i 

programmet Uppdrag granskning i december 2007. Författarna motiverar granskningen av det 

digitala materialet kring köttfärsskandalen med att det ej fanns möjlighet att genomföra 

intervjuer med representanter från ICA-koncernen. En granskning av erhållet digitalt material 

kunde istället generera information i form av sekundärdata där chefer och andra relevanta 

personer inom ICA intervjuats i programmet Uppdrag granskning. De digitala filerna 

beställdes via SMDB.se (Svensk Mediadatabas) och granskades vid ankomst till Örebro 

universitetsbibliotek. Författarna antecknade vad de ansåg vara av relevans av de digitala 

filerna som granskades vid flertalet tillfällen.  

 

2.3 Trovärdighet 
Det är viktigt att kunna styrka uppsatsen och de tillvägagångssätt författarna har använt sig av. 

Validitet och reliabilitet är således verktyg att tillämpa för att på så vis kunna övertyga om att 

uppsatsen är trovärdig. 

 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär i korta drag om man som forskare verkligen ser vad man önskar att se. 

Extern validitet handlar om hur överförbart slutsatserna är i förhållande till verkligheten. 

Intern validitet kan i sin tur handla om att skapa en övertygelse om att teorier och modeller 

stämmer överrens med exempelvis intervju- eller enkätfrågor. 28 

 

Författarna anser att den externa validiteten kan stärkas genom att olika metoder använts, dvs. 

både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder som vid kombination av varandra 

kallas för triangulering.29 Den interna validiteten kan i sin tur styrkas genom att handledaren 

till denna uppsats på författarnas begäran granskat både intervju- och enkätmallar som senare 

använts vid datainsamling.  

 

Reliabiliteten mäter istället hur pålitliga forskarna och studiemetoden i sig har varit.30 

Författarna anser att de på noga vis redogjort för tillvägagångsprocessen samtidigt som en 

                                                 
28 Flick. s.387 
29 Saunders, (2004) Research methods for business students 3rd edition, Prentice Hall, 2004, s.99 
30 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.306-307 
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välformulerad teoretisk referensram använts i denna uppsats. Pålitligheten, dvs. reliabiliteten i 

enkäten torde således kunna stärkas.  

2.4 Val av referensram 
Den teoretiska referensramen baserar sig främst på Christian Grönroos teorier kring ämnet 

Service Recovery. Författarna har sökt och bearbetat en stor mängd litteratur och artiklar till 

ämnet Service Recovery där det tydligt framkommer att Grönroos teorier i många fall ses som 

ursprungskällan till Service Recovery-teorin. Med detta anser författarna kunna motivera valet 

av Grönroos som huvudsaklig källa. Vidare har referensramen kompletterats med ytterligare 

delkomponenter inom Service Recovery-teorin som litteratur av Grönroos tenderar att 

behandla i mindre utsträckning. Dessa delavsnitt som bland annat innefattar Service Recovery 

Paradox och hur sociala medier och immateriella faktorer kan inverka på Service Recovery 

har inkluderats efter bearbetning av artiklar och annan litteratur.  

 

Författarna har bearbetat en stor mängd litteratur för att hitta den mest tillförlitliga och 

relevanta teorin och anser att teorin stämmer väl överrens med studiens syfte. 

 

2.4.1 Operationalisering 
Den teoretiska referensramen skall fungera som ett hjälpmedel att se verkligheten med. 

Författarna anser att teorierna på ett tillförlitligt vis kan användas som en utgångspunkt för att 

beskriva och kartlägga företags återhämtningsarbete efter en incident. Därmed användes 

teorierna som grund i utformning av både intervju- och enkätformulär för att författarna på så 

vis skulle kunna erhålla primärdata av relevans för studien och dess syfte. Fråga 1-4 i enkäten 

är kopplade till Grönroos teorier om kundernas förväntningar vid problem och missnöje 

(punkt 3.2.4). Resterande frågor i enkäten är kopplade till de kompletterande teorierna om 

förväntningar av Grönroos, dvs. Gap 5-modellen (punkt 3.4 och underliggande rubriker).31  

 

2.5 Källkritik 
Den valda teoretiska referensramen behandlar ett område där många teorier och diskussioner 

finns att tillgå. En rimlig och nödvändig teoretisk avgränsning har därmed genomförts, vilket 

samtidigt kan ha resulterat i att vissa teorier av relevans kring ämnesområdet uteslutits.  

 

                                                 
31 Bilaga 1. 
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Eftersom syftet med denna uppsats är att kunna sammanfatta befintlig teori i en modell av 

praktisk karaktär ansåg författarna att det var av väsentlig betydelse att komma så nära 

ursprungskällan till teorierna kring Service Recovery som möjligt, vilket de också anser sig ha 

gjort. Författarna inser emellertid att den avgränsning som tillämpats innebär att andra 

infallsvinklar och kritik till teorierna kring Service Recovery eventuellt inte kan analyseras 

mer djupgående som i vissa fall kanske krävts. Den deduktiva ansatsen tillsammans med 

kombinationen av ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt anser författarna stärka 

uppsatsens trovärdighet. Genom att använda olika datainsamlingsmetoder samt få insyn i 

infallsvinklar från både kund- och företagsperspektiv torde även det ses som faktorer som 

styrker denna uppsats trovärdighet.  

 

Som i de flesta former av insamlingsmetoder finns det även för- och nackdelar med de 

metoder som författarna till denna uppsats använt sig av. En e-mail baserad intervju kan 

exempelvis kritiseras av att inget muntligt svar som diskuterats fram genereras. Samtidigt kan 

denna typ av intervju ses som tillfredsställande till denna typ av undersökning då en trovärdig 

respondent på detta vis kunnat erhållas. Även enkätundersökningar och framförallt dess urval 

kan i många fall ifrågasättas. Det optimala här hade givetvis varit att låta ett mycket större 

urval av personer av ett obundet slumpmässigt urval varit att föredra för att erhålla ett så 

generaliserbart resultat som möjligt. Författarna anser dock att enkäten och det valda urvalet 

kan motiveras till denna typ av undersökningskaraktär. Ett möjligt problem som kan ha 

uppstått på grund av den hypotetiska fallbeskrivningen kan vara att respondenten själv 

relaterar till en självupplevd händelse och på så vis ger ett svarsalternativ som är mer kopplat 

till den händelsen än den hypotetiska fallbeskrivningen i detta fall. Man kan således inte med 

säkerhet utesluta att vissa svar varit extrema i redovisningen av enkäten. En annan aspekt att 

reflektera kring är huruvida validiteten påverkats av att enkäten inleds med en hypotetisk 

frågeställning. Hade enkäten varit kopplat till verkliga händelser finns således möjligheten att 

värdet av svaren hade varit högre. Kvaliteten på svaren kan ha varierat eftersom författarna 

inte använde sig av en filterteknik som sorterar bort dem som eventuellt inte bidragit med 

genomtänkta svar.  

 

Vidare skall det påpekas att författarna till denna uppsats vid flertalet tillfällen kontaktat både 

presschef för ICA, samt pressansvarig för ICA-handlarna med förfrågan om att få genomföra 

intervjuer angående köttfärsskandalen men blivit nekade lika många gånger med 

motiveringen att ICA ej vill gå ut med information angående denna skandal eller hur arbetet 
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kring återbyggnaden av ICA:s image såg ut. Detta resulterade i att författarna istället valde att 

samla in sekundärdata kring köttfärsskandalen för att kunna inkludera denna i empirin. 

Sekundärdatan kom som nämnt ovan främst att utgöras av en granskning av digitalt material i 

form av SVT:s program Uppdrag granskning där skandalen först uppmärksammats. Viktigt 

att poängtera är att den erhållna datan kring köttfärsskandalen till större del endast 

uppmärksammade omständigheter kring skandalen i sig och inte arbetet kring återhämtningen, 

dvs. Service Recovery. 

 

Författarna till uppsatsen anser även att det finns anledning till att kritisera benämningen av 

teorin Service Recovery. De menar att namnet har tendens att ge sken av att ämnet snarare 

handlar om hantering vid tjänstemisslyckande snarare än vid misslyckande som kräver 

återhämtning i alla möjliga olika typer av fall.  



  14  

 

3. Teoretisk referensram 

För att en förståelse kring hur återhämtningsarbete vid skandaler bör ske har författarna valt 

att samla in teorier och modeller som berör denna problematik. Beskrivning av teorier och 

modeller kring Service Recovery kommer utgöra grund till den empiriska datainsamlingen. 

 
3.1 Förord till utsortering av alternativa teorier 
Andra liknande teorier kring återhämtningsarbete har visat sig vara relativt svåra att 

identifiera och framförallt att tillämpa på denna typ av studie. Teorin Service Recovery 

stämmer däremot väl överrens med de hypoteser och teorier kring hur uppsatsens 

granskningsfall gått tillväga i sina arbeten. Därför ter sig valet av Service Recovery som teori 

naturligt i denna uppsats. Kritik av denna teori beskrivs även i stycket källkritik.  

 
3.2 Service Recovery 
Service Recovery är en strategi för att kunna hantera olika problem som uppstår där kunden 

känner sig missnöjd med produkten eller tjänsten, skriver författaren Christian Grönroos 

(2008) 32. Kundernas förtroende för ett företag kan minska när företagen misslyckas med att 

leverera de förväntningar som varan eller tjänsten erbjuder. Det kan vara personalen som 

misslyckas, produktfel eller andra oförutsägbara faktorer som kan skada kundernas 

uppfattning och förväntningar. Oavsett vad så måste en lösning tillämpas fort för att 

tillfredställa de kunder som är missnöjda. För att kompensera och reducera effekten av ett 

misslyckande implementeras således Service Recovery33. En lyckad Service Recovery har en 

positiv inverkan på utvecklingen av tillit mellan företag och kund. Grönroos menar även att 

det är möjligt genom en bra Service Recovery att omvandla arga och frustrerade kunder till 

mer tillfredställda kunder och nöjdare än om det inte hade funnits något problem.34 

 

                                                 
32 Grönroos, Service management and marketing, s.127 
33 Yuan m.fl. (2010) Modeling Structure of Customer Satisfaction with Service Recovery, International 
Conference of Service Sciences 
34 Grönroos, Service management and marketing, s.125 
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3.2.1 Författarnas tillämpning av Service Recovery 
Författarnas tolkning av Grönroos teori är att Service Recovery kan tillämpas på alla olika 

fall, incidenter eller skandaler vare sig det gäller fel på mindre produkter, personal som 

levererar felaktiga tjänster eller yttre påverkan som kan skada företagets anseende.  

 

3.2.2 Riktlinjer för Service Recovery 
Service Recovery är en strategisk process som identifierar misslyckanden och försöker lösa 

problemet effektivt men även ta lärdom och erfarenhet från händelsen så det inte uppstår igen 

i framtiden35. För att utveckla en effektiv Service Recovery-process är det viktigt att beakta 

vissa saker för att uppnå syftet med att lösa problemet, vilka presenteras här nedan: 

 

• Det är organisationens ansvar att kunna identifiera och upptäcka misslyckanden, 

misstag eller kvalitetsproblem. 

 

• Organisationen bör ta initiativen att meddela kunderna om de fel som uppstått. I de fall 

där snabba korrektioner inte kan göras är det viktigt att kunna uppdatera kunden om 

händelseförloppet av Recovery-processen. 

 

• Företaget bör aktivt arbeta med att ställa allt till rätta och inte vänta med att kunden 

kräver det, vilket bör ske så snabbt som möjligt efter problemet uppstått. 

 

• Be om ursäkt är väldigt viktigt men i vissa fall är det inte tillräckligt, kunderna måste 

kompenseras för deras förlust. De kunder som är emotionellt upprörda, frustrerade och 

med ångest bör hanteras först.36 

    

3.2.3 Service Recovery process 
För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med Service Recovery bör företag utveckla ett 

Recovery-system. Genom att beräkna kostnaderna av felet och misstagen kan företaget 

uppskatta förlusterna. Det är dyrare att skaffa sig nya kunder än att behålla de nuvarande och 

oftast sprids en negativ word-of-mouth vilket skadar varumärket. Det kostar att lösa problemet 

och förlust av kunder innebär minskad intäkt, men vid en lyckad Service Recovery-process 

                                                 
35 Grönroos, Service management and marketing, s.126 
36 Ibid. s.128 
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blir marginalen mindre då kunderna uppskattar kompensationen och känner sig nöjda över hur 

situationen hanterats, menar Grönroos.37  

 

Om processen är trög kommer skadan att vara större, därför ska processen helst tillämpas och 

genomföras så fort som möjligt. Kunderna måste alltid informeras om att felet är uppfattat och 

att en process ska inledas. Men även under processens gång är det av vikt att uppdatera om 

hur arbetet fortlöper och vad företaget har gjort för justeringar. Lära sig från sina misstag och 

undvika att det uppstår igen är av väsentlig betydelse. Det är också viktigt att företaget har 

analyserat och löst problemet eftersom det är svårt att återupprätta ett dåligt rykte och skadat 

varumärke38.   

 

3.2.4 Kundernas förväntningar vid problem och missnöje 
Grönroos menar att det finns vissa faktorer som kunderna förväntar sig vid missnöje: 

 

• Ursäkt – Kunden vill höra en ursäkt och helst en ursäkt som kan ses som personlig, 

även om det inte var företagets fel. Oftast är det dock otillräckligt med enbart ursäkter. 

 

• Rättvis kompensation – En resonlig kompensation från det ögonblick kunden 

kontaktar företaget.  

 

• Vårdande behandling – Genom att visa empati och behandla varje kund efter fallet. 

 

• Mervärdesförsoning – Att ge de drabbade kunderna något symboliskt för att visa 

uppskattningen av att företaget hade dem som en kund under längre period.  

 

• Hålla löften – Att organisationen kan hålla det de lovar och att verkligen se till att det 

sker rätt, den handling som sägs ska ske ska hända.39 

 

Faktorerna ovan är Grönroos teorier kring vilka faktorer kunderna förväntar sig för att 

kunna bli tillfredsställda efter uppkomsten av en skandal. Faktorerna är ej indelade i 

någon rangordning. 

                                                 
37 Ibid. s.129 
38 Grönroos, Service management and marketing, s.130 
39 Ibid. s.131 
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3.3 Service Recovery Paradox  
Service Recovery Paradox definieras som den situation där kundnöjdheten visat sig vara 

högre efter arbetet med Service Recovery än vad kundnöjdheten hade varit utan att någon 

incident inträffat överhuvudtaget.40 Det finns således möjlighet för företag att utföra Service 

Recovery på sådant vis att missnöjda kunder istället blir lojala kunder, vilket inte 

nödvändigtvis skett utan att en skandal eller incident alls inträffat. Teorin innebär alltså att 

effektiv återhämtning av företagen inte enbart återställer kundnöjdheten till den nivån den var 

innan incidenten, utan istället att kundnöjdheten uppnår högre nivåer.41 

 
Figur. 1. The Service Recovery Paradox 

Källa: http://www.customer-experience-labs.com/wp-content/uploads/2008/04/image2.png 

 

3.4 Förväntningar 
Paradoxen står i korrelation med de förväntningar kunderna har av Service Recovery och 

därmed hur väl företaget lyckas i arbetet med att få kunderna åter nöjda efter incidenten. 

Service Recovery som är över kundernas förväntningar resulterar således i en Service 

                                                 
40 de Matos Celso Augusto m.fl. (2007) Service Recovery Paradox – A meta analysis, Journal of Service 
Research 
41 Magnini Vincent P m.fl. (2007) The Service Recovery Paradox: justifiable theory or smoldering myth? The 
Journal of Service Marketing 
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Recovery paradox - en förhöjd kundnöjdhet (se figur 1). Följaktligen innebär detta också att 

Service Recovery som utförts mindre bra, dvs. under kundernas förväntningar, resulterar i en 

dubbel negativ effekt.42 

 

Förväntningar grundar sig i faktorer som inkluderar tidigare erfarenheter, personliga behov, 

word-of-mouth, reklam från företaget, företagets profil samt de löften företaget utfärdat.43 

 

Zeithaml, Berry & Parasuramans gap-modell är utvecklad för att hjälpa företagsledare att 

förstå hur service quality kan förbättras vid kvalitetsproblem. Den övre delen av modellen 

(figur 2) omfattar faktorer som berör kunden och dennes förväntningar. Dessa förväntningar 

är i sin tur resultatet av företagets rykte (word-of-mouth), personliga behov samt tidigare 

erfarenheter. Den tjänst som kunderna sedan tar emot, den upplevda tjänsten, är följden av en 

rad interna beslut och aktiviteter av företaget. Det arbete företaget gör för att motsvara 

förväntningarna blir i detta fall den upplevda tjänsten av Service Recovery.44 

 

3.4.1 Word-of-mouth 
Författarna de Matos Celso m.fl. hävdar att företagsledare bör värdera kundernas word-of-

mouth, som efter en skandal eller incident kan få omfattande negativa konsekvenser för 

företaget om rykte om företagets bristfälliga arbete med Service Recovery sprider sig bland 

företagets nuvarande och potentiella kunder. Negativ word-of-mouth kan således inte enbart 

sägas drabba företagets nuvarande kunder och eventuellt riskera att förlora dem till 

konkurrenter, utan kan också innebära att potentiella nya kunder väljer andra alternativ av en 

följd av den negativa word-of-mouth spridningen. Positiv word-of-mouth av existerande 

kunder kan emellertid innebära att företaget i fråga blir än mer attraktivt i ögonen hos de nya 

potentiella kunderna, och resulterar därmed i en positiv Service Recovery paradox (se figur 

1).45  

 

Tilläggas skall, att väl genomförd Service Recovery i sig kan vara ett samband mellan 

resultatet av att få nöjda kunder och att dessa sprider vidare positiv word-of-mouth.46 

                                                 
42 de Matos Celso m.fl. A meta analysis 
43 Manini Vincent P m.fl. Justifiable theory or smoldering myth 
44 Grönroos C, (1992) Service Management – Ledning, Strategi och Marknadsföring I Servicekonkurrens, 
Göteborg, ISL förlag, s.63 
45 de Matos Celso m.fl. A meta analysis 
46 Manini Vincent P m.fl. Justifiable theory or smoldering myth 
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3.4.2 Personal Needs 
Christian Grönroos (1992) poängterar att ”kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet”.47 

Grönroos menar att företagen måste definiera kvalitet på samma sätt som kunderna, i annat 

fall riskerar man att vidta felaktiga åtgärder. Nyström och Wahlman skriver att varje individ 

betraktar och förhåller sig till omvärlden på olika vis, vilket innebär att ”verkligheten” i denna 

mening blir subjektiv. Vidare diskuteras att mål och förväntningar på samma vis skiljer sig 

individer emellan vilket torde innebära att företag måste beakta att alla individer har olika 

preferenser på vad Service Recovery innebär för just dem.48 Hirschmann menar samtidigt att 

toleransnivån på misstag skiljer sig människor emellan, där vissa kunder anses vara mer 

aktiva än andra och klaga när missnöje uppstår vilket skiljer sig från de kunder som i andra 

fall kan anses vara passiva.49 

 

3.4.3 Past Experience 
Kundens förväntningar är ofta resultatet av en kumulativ bedömning av tidigare upplevelser 

av företaget. En individ med en historik av positiva upplevelser av företaget kommer därför 

att vara mer förlåtande vid en skandal än en nyare kund. En gammal kund som löpande 

erhåller positiva upplevelser värderar denna erfarenhet högre än ny information, vilket med 

andra ord innebär att ju längre en kund stannat hos ett företag och blivit lojal, desto större 

buffert för misstag kommer denna kund att ha. Manini Vincent P m.fl. hävdar att om en 

skandal skulle återupprepas, dvs. hända fler gånger än vid enbart ett tillfälle, är kunden i detta 

fall mer benägen att lägga skulden på företaget än vid den första incidenten. Vid det första 

tillfället skulle således kunden vara mer villig att kalla incidenten en olyckhändelse som 

företaget inte kunnat förutse, varvid kunden efter den andra incidenten snarare anser att 

företaget ensamt bör stå till skuld.50  

 

                                                 
47 Grönroos, Service Management – Ledning, Strategi och Marknadsföring I Servicekonkurrens, s.39 
48 Nyström M, Wahlman A, (2005) Den oförutsägbare privatresenärens köpbeteende, D-uppsats, Ekonomiska 
institutionen, Linköpings Universitet,  
49 Frankelius P, Gidlund J-E, (2003) Innovativa Processer, Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, s.135 
50 Manini Vincent P m.fl. Justifiable theory or smoldering myth 
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Figur. 2 

Källa: http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/2860150506001.png 

 

3.4.4 Sociala medier 
Sociala medier definieras som aktiviteter som kombinerar social interaktion, teknologi och 

användargenererat innehåll. Bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk, och podradio är alla 

exempel på vad sociala medier kan innefatta. 51 

 

Idag har individer i många fall svårt att förstå denna dynamiska spridning som sker på 

internet. Företagsledare har detta i åtanke men använder alltjämt sociala medier som ett forum 

för att förmedla företagets fördelar. Det innebär dock samtidigt att dåligt rykte på samma 

dynamiska vis kan spridas snabbt via konsumenters användande av sociala medier när 

missnöje väl uppstått. Företag har emellertid insett problemen med denna typ av negativ 

spridning varvid åtgärder ofta vidtas för att ständigt hålla sig uppdaterad om vad som 

framförs, bland annat på internet. Exempelvis kan företag idag med olika teknologiska 

hjälpmedel löpande hålla sig uppdaterade om negativa kommentarer som skrivs om företaget 

via hemsidor som Twitter och Facebook. Målet med denna typ av övervakning är att 

företagen tidigt skall kunna hävda sig mot missförstånd eller minska spridningen av 

ofördelaktigt rykte.52 

 

För att tydliggöra hur stort forum sociala medier är för företag ”idag” så visar siffror från 

tidskriften Users of the world, unite! att 75 % av alla internetanvändare på något sätt berörde 
                                                 
51 http://www.socialamedier.com/definition/ 
52 Fischer E, Reuber R, (2010) Social interaction via new social media: (How) can interactions on Twitter 
affect effectual thinking and behavior?, Journal of Business Venturing 
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sociala medier under senare delen av 2008.53 Det växer idag fram nya metoder som tidigare 

inte varit möjligt att samla in information på för såväl företag som för personligt intresse. Man 

kan som företag bli försäkrad om att sitt varumärke, antingen avsiktligt eller omedvetet 

kommer formas av den explosionsartade informationsspridningseffekten som sociala medier 

innebär.54 Community-sajter där människor med likartade intressen kan interagera innebär 

även det möjligheter för företag att utnyttja och sprida positiva budskap om företaget i sig och 

sina produkter. Mycket tyder på att sociala medier där interaktion kontinuerligt förekommer 

kommer fortsätta att utvecklas som ett av de viktigaste stegen inom denna 

förändringsprocess.55 

 

Sociala medier kan ses som en faktor i Word-of-mouth och skulle därför i teorin, enligt 

författarna, kunna inkluderas i den modell beskriven ovan (figur 2). 

 

3.5 Immateriell påverkan 
Brand image (märkesidentitet) kan definieras som den profil marknadsförarna vill att 

företaget skall uppnå och som skall formas i medvetandet hos kunderna efter interaktion med 

företaget. Likt stycket Past Experience kommer kundernas tidigare upplevelser forma bilden 

av företaget som de sedan bär med sig. Märkesidentitet byggs med andra ord upp löpande och 

formas av positiva och negativa upplevelser från kundernas synpunkt.56 Kundnöjdheten och 

framtida lojalitet till företaget är beroende av hur kunderna upplever sig blivit behandlade, 

dvs. bra eller dåligt. 

 

Corporate image (den mentala upplevelsen som uppkommer då ett företags namn kommer på 

tal via exempelvis rykten) kan i många fall fungera som en stötdämpare vid otillfredsställande 

Service Recovery, och kan således hindra kunder från att byta till konkurrenter om missnöje 

uppstått.57 Enligt Ismail m.fl. (2010) består corporate image av såväl fysiska – som 

beteendemässiga faktorer som exempelvis företagsnamn, variation av produkter/tjänster, 

                                                 
53 Kaplan A, Haenlein M, (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, 
Business Horizons, sid 1 
54 Furtado K, (2010) Social Media goes beyond marketing for web-savvy insurance orgs, National Underwriter. 
P & C,18 oktober 2010,  
55 Ibid, sid 2 
56 Grönroos, Service management and marketing, s.215 
57 Wallin Andreassen T, (1997) Dissatisfaction with services : the impact of satisfaction with service recovery on 
corporate image and future repurchase intention , Stockholm Universitet, s.114 
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ideologi, tradition och de intryck av kvalitet som kommuniceras från kunder som interagerar 

med företaget i sig.58  

 

Kriser kan med andra ord innebära att inte enbart materiella faktorer så som finansiella medel 

påverkas, i lika stor grad kan immateriella faktorer som rykte, märkesidentitet och lojalitet 

skadas vid en kris eller företagsincident.59 

 

3.6 Syntes av teorier 
Som beskrivet i metodavsnittet kan Service Recovery ses som en teori ursprungligen 

utvecklad av Christian Grönroos. Författarna är angelägna om att använda grunderna till 

Service Recovery men även komplettera den teoretiska referensramen med teorier som 

behandlats i mindre portion av Grönroos. Författarnas förhoppningar/hypoteser är att den 

teoretiska referensramens alla beståndsdelar är relevanta teorier som alla är av betydelse vid 

återhämtningsarbetet vid en skandal/incident. De faktorer Grönroos nämner kring vad en kund 

förväntar sig är i författarnas mening styrda av den senare nämnda gapteorin, vilket ur en mer 

subjektiv mening bedömer i vilken grad, eller varför man förväntar sig dessa faktorer. 

Kompletteringarna till Grönroos Service Recovery är i sin tur de teorier författarna ser som 

faktorer värda att inkludera i den modell som kommer presenteras i slutet av denna uppsats.  

 

  

 

                                                 
58 Ismail m.fl. (2010) Percieved Justice in Service Recovery and Service Satisfaction: The moderation role of 
corporate image, International Journal of Marketing Studies 
59 Wallin Andreassen, s.113-115 
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4. Empiri 

I detta stycke presenteras löpande det insamlade empiriska materialet. Datainsamlingen 

består huvudsakligen av enkätundersökning, e-mail intervju samt granskning av 

sekundärdata. 

 

4.1 Köttfärsskandalen 
I december 2007 avslöjades fyra ICA-butiker i stockholmsområdet för fusk med märkningen 

av köttfärs. Anställda i butikerna hade ändrat Bäst före-datum flyttat fram dessa till senare 

datum, vilket av många ansågs vara etiskt fel och dessutom stred mot 

livsmedelshanteringslagen. De drabbade ICA-butikerna som avslöjades i programmet 

Uppdrag granskning var ICA-Maxibutiker från Nacka, Botkyrka, Haninge och Södertälje. 

Butikerna medgav sedan att dessa hade brustit i rutinkontrollen kring hanteringen av köttfärs. 

Skandalen upprörde många och den dåvarande VD:n för ICA Sverige, Peder Larsson 

betonade att de var arga och besvikna att livsmedelshanteringen och ICA:s kvalitetspolicy inte 

följts enligt bestämmelserna.60   

 

Efter Uppdrag gransknings avslöjande om köttfärsskandalen kunde man konstatera att 

liknande fusk med ompaketering av köttfärs skett vid flertalet tillfällen redan innan skandalen 

uppmärksammats. Under intervju i programmet Uppdrag granskning med den dåvarande 

VD:n Peder Larsson kunde man vid flera tillfällen höra denne påstå att han aldrig hört talas 

om detta slags fusk tidigare.  

 

Avslöjandet kom då två reportrar vid Uppdrag granskning en timme innan stängning vid fyra 

ICA-Maxibutiker märkt, med små färgade klistermärken, kvarvarande förpackningar 

innehållandes köttfärs. Vid öppning av butikerna nästkommande dag återvände reportrarna för 

att kontrollera huruvida förpackningarna fanns kvar i köttdisken, vilket också var fallet. 

Förpackningarna hade paketerats om med ny etikett där utgångsdatumet var framflyttat.  

 

I samma program av Uppdrag granskning avslöjades att personal i de drabbade butikerna hade 

skrivit på tystnadsavtal vilket innebar att om det förekom fusk i butiken skulle detta enbart 

rapporteras till ICA-handlarna själva.  

                                                 
60 http://www.dn.se/ekonomi/ica-butiker-fuskade-med-kottfarsmarkning-1.649301 
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Som tidigare nämnt kunde Uppdrag granskning konstatera att flertalet (ett 30-tal) liknande fall 

kring köttfärshantering hade rapporterats innan skandalen uppmärksammats och rapporterats 

av livsmedelsinspektionen. Tidigare kvalitetsledare vid ICA, Hans Hallén kunde berätta för 

Uppdrag granskning att han med egna ögon sett tillfällen då personal paketerat och märkt om 

köttfärs. Den nuvarande VD:n Kenneth Bengtsson nekade vid tillfället av avslöjandet till all 

kännedom om dessa anklagelser om fusk vid köttfärshantering. Noterbart är även att Uppdrag 

granskning kunde visa att en handling om lönsamhet hade presenterats för ledningen där det 

framkom att vissa ICA-handlare varit ”slarviga” och ompaketerat köttfärs.  

 

Liknande händelser visade sig ha inträffat hos både Coop och inom Axfood (däribland 

Willys). Skillnaden här var att dessa företag självmant erkänt slarv utan att själva blivit 

anklagade för fusk, menade Uppdrag granskning.61 

 

Två chefer från Nacka dömdes till brott mot livsmedelslagen genom att låta anställda 

ompaketera och förnya utgångsdatumet för köttfärs.62 De åtalade dömdes till 40 dagsböter á 

280 kr, och butiken ICA Maxi i Nacka fick en bot på 100 000kr. Enligt Nacka tingsrätt var 

domen följande: ”Härigenom finner tingsrätten att både N.N. och N.N. (de dömda) befunnit 

sig i en sådan ställning att de haft en skyldighet att tillse att de medarbetare som de ansvarat 

för följt de rutiner som funnits för verksamheten. Detta för att säkra att verksamheten 

bedrivits i enlighet med gällande lagar och regler.” 63 

 

För de andra butikerna lades förundersökningarna ner då det ej fanns möjlighet att stärka att 

ett brott hade begåtts.64  

 

Efter SVT:s Uppdrag granskning avslöjande om köttfärsskandalen höll ICA ett stort krismöte 

där landets alla ICA-handlare samlades för att diskutera det som hade hänt och lära sig mer 

om hantering av kött. Under mötet framhävdes att ICA har nolltolerans när det gäller 

livsmedelssäkerheten, berättar ICA:s presschef Staffan Ekengren i en intervju med aftonbladet 

publicerat 2007-12-11.65    

                                                 
61 Granskning av digital media. Uppdrag granskning SVT1 2008-02-21--2008-02-22 23:20-00:20  
62 Granskning av ”Åtal för fusk med köttfärs - Play Rapport 18:16”  
63 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5360717.ab 
64 http://www.nyhetskanalen.se/1.1012406 
65 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1440267.ab  
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Det genomfördes, efter skandalens uppmärksammande, revision på alla ICA butiker för att 

förstärka deras trovärdighet som hade skadats vid de här granskningarna. ICA riskerade en 

företagsbot vilket kunde bli uppemot miljonbelopp.66 

 

Ellinor Bjennbacke vid ICA:s pressjour meddelade i en intervju med aftonbladet 2007-12-11 

att skandalen inneburit en viss skada på varumärket ICA. Dock var det vid tillfället för 

intervjun för tidigt att dra några slutsatser om i vilken grad varumärket skadats eftersom inga 

mätningar eller fakta fanns att tillgå. Ellinor medgav dock att många kunder reagerade och 

flertalet kunder valde att återlämna sina ICA-kundkort av ren besvikelse.67  

 

ICA valde dessutom att ställa in alla reklamfilmer på tv efter skandalen bara för att kunna 

fokusera på återhämtningsarbetet.68 Som en åtgärd att kunna kommunicera med kunder 

angående köttfärsskandalen öppnade ICA ett chatt-forum där flertalet högt uppsatta personer 

inom ICA svarade på frågor från besvikna kunder.69 

 

4.2 IKEA-skandalen 
Det var i tv-programmet Kalla Fakta 29/1-2009  som det avslöjades att IKEA:s 

underleverantör använde sig av olämpliga metoder då de plockade fjädrar från fåglar. 

Fåglarna plockades levande och många fåglar skadades där vissa fåglar kunde få öppna sår 

som syddes ihop av arbetarna själva och utan bedövning. Detta förfarande ansåg många vara 

oetiskt och vara rent djurplågeri.70 Den uppförelsekod som IKEA har menar att plockningen 

av dun och fjädrar ska ske då fåglarna är döda.71 I IKEA:s sortiment med kuddar och täcken 

består ca. 20 procent av dun och fjäder.72  

 

Ylva Magnusson, pressansvarig vid IKEA menar i intervju att det var viktigt för dem att 

snabbt kommunicera med kunderna om situationen och att vara tillgängliga för kunderna. Vid 

avslöjandet av att skandalen inträffat inledde IKEA arbetet med att kontrollera 

leverantörsleden för att säkerställa att det som framkom i media verkligen stämde. När de fick 

indikationer på att brott hade förekommit inledde IKEA en handlingsplan där de tydligt 

                                                 
66 Granskning av digital media. Uppdrag granskning SVT1 2008-02-21--2008-02-22 23:20-00:20 
67 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1440267.ab 
68 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1418070.ab 
69 Granskning av digital media. Uppdrag granskning SVT1 2008-02-21--2008-02-22 23:20-00:20 
70 http://www.tv4.se/1.830238/2009/01/29/levande_dun 
71 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4360209.ab  
72 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/recall/dun_uppdatering.html  
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klargjorde att de inte accepterar djurplågeri och att man själva tog ansvar för situationen som 

uppkommit. Företaget medgav även att de med facit i hand borde ha säkerställt att alla avtal 

med leverantörerna följts och konstaterade att de åtgärder man vidtagit inte räckt till.73 

 

I ett hopp att kunna komma bort från problemen så fokuserade IKEA på att sälja ankdun 

istället då deras försäljning av sådana produkter är större och således leder till att de kan ställa 

högre krav på sina leverantörer.74 Ylva Magnusson skriver i intervjun att IKEA jobbar mycket 

med att leva efter företagets värderingar och framförallt att vara ärliga och omtänksamma. 

Hon medger samtidigt att även IKEA kan göra fel, men att det är ännu viktigare att ställa 

problemen till rätta igen.75 

 

Skandalen resulterade i en tydlig men kortvarig negativ försäljningskurva av dun- och 

fjäderprodukter under ett par månader. Försäljningsnivåer och förtroendemässigt visar dock 

mätningar att de där tillbaka på ursprungliga nivåer. Vidare drog IKEA lärdom av skandalen 

och inledde en rad olika åtgärder för att kunna förebygga att liknande incidenter uppstår igen. 

Företaget startade exempelvis undersökningar om hur de i framtiden skulle kunna säkerställa 

spårbarhet av all fjäder och dun från anka. IKEA utförde dessutom kontroller på plats hos 

leverantörerna i Kina för att undersöka förhållanden ute på fågelfarmarna.76 

 
4.2.1 Service Recovery Process 
IKEA:s pressansvarige Ylva Magnusson svarar i e-mail intervjun att IKEA började 

återhämtningsprocessen kort efter att incidenten uppmärksammats i media. Arbetet inleddes 

med att kontrollera huruvida uppgifterna verkligen stämde i verkligheten. Då det framkom att 

dun i själva verket plockades från levande fåglar upprättade IKEA en handlingsplan där 

kunderna fick möjlighet att lämna tillbaka produkter med dun och fjädrar och erhålla 

pengarna tillbaka. Handlingsplanen avsåg dessutom att informera allmänheten om att 

företaget inte accepterar djurplågeri samt vilka åtgärder man planerade att genomföra. Ylva 

tillägger att IKEA har rutiner för återkallelse av produkter av säkerhetsskäl. 

Fjäderplockningsskandalen innebar dock att kunderna vid detta tillfälle gavs möjlighet att 

återlämna sina produkter av mer känslomässiga skäl, vilket alltså frångick IKEA:s 

                                                 
73 Magnusson Y, intervju 
74 http://www.nwt.se/ekonomi/article649309.ece  
75 Magnusson Y, intervju 
76 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/recall/dun_uppdatering.html 



  27  

ursprungliga rutiner. Kunderna gavs dessutom möjlighet att kontakta IKEA via ett chatt-

forum där frågor kunde ställas direkt till en miljökoordinator.  

 

På frågan om IKEA hade möjligheten att ”skylla” på underleverantören svarar Ylva att med 

facit i hand bör IKEA ha gjort mer för att säkerställa att avtalen med underleverantörerna 

följts korrekt. Hon tillägger att det av förklarliga skäl inte är lätt att lämna garantier på att 

underleverantörerna sköter allt rätt och inte plockar fjädrar från levande fåglar. Ylva anser att 

enbart kontroller inte alltid räcker till, istället bör branschen i helhet arbeta för att hitta 

gemensamma lösningar.77 

 

IKEA har i samband med återhämtningsarbetet genomfört olika undersökningar för att 

klargöra hur det ser ut på de fågelfarmar som används av underleverantörerna. IKEA hävdar 

att man hade allt för stort förtroende för sina leverantörer vilket resulterade i att man förbisåg 

de brister som var ett faktum. ”Vi beklagar djupt att vi litat för mycket på att våra avtal har 

efterföljts ända ut på fågelfarmarna på landsbygden”. – IKEA, Eva Ståhl, koordinator för 

miljö och socialt ansvar. 78 

 

4.2.2 Service Recovery Paradox 
IKEA menar i intervjun att ett bra kundbemötande kommer i sig leda till nöjda kunder och 

fortsatt lojalitet på lång sikt för företaget. Företaget är övertygat om att det är kundernas 

nöjdhet som avgör hur väl det kommer gå för företaget på lång sikt. Nedan följer ett utdrag ur 

e-mail intervjun med pressansvarige Ylva Magnusson, IKEA: 

6. Kan man ur en lojalitetsaspekt påstå att vissa kunder blivit ännu mer lojala efter Ert 

lyckade arbete med Service Recovery? 

a. Vi hoppas och tror att vår inställning att kunder som blir bra bemötta kommer 

tillbaka och berättar för andra att de är nöjda. De kundundersökningar vi gör 

är årliga och det här skeendet pågick egentligen bara under några veckor, så 

det är svårt att se vilka eventuella resultat den enskilda incidenten haft på 

helheten som vi mäter. Men vi är som sagt övertygade om att det som är bra 

för våra kunder också på lång sikt är bra för IKEA – Ylva Magnusson, 

Pressansvarig IKEA79 

                                                 
77 Magnusson Y, intervju 
78 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/recall/recall_d.html 
79 Magnusson Y, intervju 
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4.2.3 Word-of-Mouth och Sociala medier 
Även IKEA insåg att det var av vikt att kunna kommunicera med kunder via olika kanaler. 

Pressansvarige Ylva Magnusson menar att detta var huvudanledningen till att man snabbt 

öppnade ett chatt-forum där kunder fick möjligheten att ställa frågor om fjäderskandalen till 

en miljökoordinator. Ylva Magnusson konstaterar dessutom i e-mail intervjun att det var 

många som reagerade då skandalen uppmärksammats i TV och annan media. Hon tillägger att 

försäljningssiffrorna på produkter innehållande dun och fjädrar tydligt minskade då media 

rapporterade kring skandalen som mest. Denna minskning var dock kortvarig och 

återhämtades inom enbart ett par veckor. Ylva Magnusson hävdar att det är viktigt att kunna 

kommunicera ut till kunderna på ett bra vis och följa det som kommuniceras ut via olika 

kanaler. Ylva anser att dialogen med kunderna är väldigt viktig då negativa händelser 

inträffat. IKEA ville lyssna kring kundernas tankar och åsikter, vilket var en av anledningarna 

till att IKEA valde att öppna en egen chatt där frågor kring främst skandalen kunde diskuteras, 

menar Ylva.80 

 

4.2.4 Past Experience 
Från IKEA:s hemsida kan kommentarer från den chatt som företaget öppnade i samband med 

skandalen visa att många var besvikna på IKEA och önskade att lämna tillbaka diverse 

produkter innehållande dun och fjädrar. Samtidigt kan man läsa att många personer hyllar 

IKEA:s sätt att ta ansvar och att de i fortsättningen även kommer att handla på IKEA. Vissa 

av personerna hävdar att de tycker det är tråkigt att skandalen drabbade IKEA eftersom de 

innan haft stor tillit till företaget. En person skriver exempelvis: det känns i alla fall bra att 

ikea tar sitt ansvar och försöker skapa en mer långsiktig förändring, det är inte så många 

andra företag som har tagit ansvar. Det borde de göra, eftersom det inte verkar vara något 

företag som verkligen kan garantera att dunet inte kommer från levande fåglar? Har inte hört 

något från H&M eller KappAhl till exempel... hoppas attt ikea kan bli ett föredöme med att 

skapa bättre kontroller.  

En annan person skriver: ok. det verkligen tråkigt att ikea blev drabbat.. ikea är min favo 

företag.. men det känns lite olustig ..81 

 

                                                 
80 Magnusson Y, intervju 
81 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/recall/dun_uppdatering.html 
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4.2.5 Personal Needs 
Fjäderplockningsskandalen innebar att flertalet kunder av personliga och känslomässiga skäl 

ville återlämna produkter innehållande dun och fjädrar. IKEA gav kunder möjligheten att 

lämna in dun- och fjäderprodukter även om dessa var flertalet år gamla. Inte heller behövde 

kunder uppvisa kvitto eller annat köpbevis för att erhålla ett tillgodokvitto.82 Ylva Magnusson 

påpekar i intervjun att det är viktigt att låta kunder lämna tillbaka produkter även av etiska 

skäl och inte enbart pga. säkerhetsskäl vilket det i vanliga fall handlar om. Ylva tillägger att 

IKEA ständigt vill ta ansvar för både människor, djur och miljö och är tacksamma när fel 

uppmärksammas så företaget har möjlighet att rätta till dessa. Hon menar att varje kundärende 

är viktigt och att det är väsentligt att bemöta människors oro och obehagskänslor.83 

 

4.2.6 Immateriell påverkan 
Pressansvarige för IKEA Ylva Magnusson menar i intervjun att även om varumärket IKEA 

skadades initialt av fjäderplockningsskandalen dröjde det inte länge förrän företaget var 

tillbaka på samma förtroendenivå som innan skandalen. Hon förklarar detta dels genom att 

dun- och fjäderprodukter utgjorde en liten procentandel av IKEA:s totala verksamhet, men 

framförallt eftersom IKEA:s kunder hade gott förtroende för företaget sedan innan.84 

 

4.3 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen visade att samtliga faktorer resulterade i medelvärden över 3,5, vilket 

innebär att alla faktorer motsvarar stor betydelse eller högre. Av resultaten att döma var 

förväntningarna kring fråga 1 och 4 störst. Respondenterna menade med andra ord att de 

viktigaste faktorerna var dels att en ursäkt från det drabbade företaget var att förvänta sig, och 

dels att företaget höll vad de lovat om hur återhämtningsarbetet skulle ske.  

                                                 
82 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/recall/dun_uppdatering.html 
83 Magnusson Y, intervju 
84 Magnusson Y, intervju 
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Tabell 1. Svarsfördelning av enkätundersökning 

Källa: Enkätresultat (egen tabell) 

Nedan följer en kort beskrivning av vad frågorna avser att mäta (för närmare beskrivning se 
bilaga 1.): 
 
Fråga 1. Ursäkt 
Fråga 2. Kompensation 
Fråga 2.1. Extra ursäkt eller kompensation 
Fråga 3. Personligt bemötande 
Fråga 4. Hålla löften 
Fråga 5. Ryktesspridning 
Fråga 6. Tidigare erfarenheter 
Fråga 7. Image  
 

På frågan om man förväntar sig en ursäkt vid en skandal erhölls i enkätundersökningen ett 

medelvärde på 4,13 vilket alltså motsvarar stor betydelse och var dessutom de näst högsta 

erhållna medelvärde i denna enkätundersökning. Standardavvikelsen låg på 0,87.  

 

Enkätundersökningen visade att erhålla någon slags kompensation av företaget vid en incident 

var av stor betydelse och genererade ett medelvärde på 3,9 och en standardavvikelse på 0,82. 

På frågan om en extra kompensation (om man varit stamkund) var att förvänta sig, erhöll ett 

medelvärde på 3,84 och en standardavvikelse på 0,95. 
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Personligt bemötande, dvs. att varje kund behandlas individuellt, visade sig även det av 

enkätundersökningen att döma vara av stor betydelse och erhöll ett medelvärde på 4,07 med 

en standardavvikelse på 0,85. 

 

Att företagen håller sina löften om återhämtningsarbetet erhöll i denna undersökning utan 

tvekan det största medelvärdet på 4,68 vilket samtidigt är den enda av frågorna där svaret 

motsvarade mycket stor betydelse. Standardavvikelsen erhöll det lägsta värdet med 0,55. 

 

Hur mycket påverkar ryktesspridningen via exempelvis vänner, internet och andra medier ditt 

förtroende för företaget vid en skandal? Denna fråga i enkätundersökningen ställdes för att 

undersökarna skulle kunna koppla svaren till teorierna kring word-of-mouth. Med ett 

medelvärde på 3,8 ligger detta värde närmast motsvarigheten stor betydelse. Medelvärdet 3,8 

är samtidigt ett av de lägsta av erhållna medelvärden, men innefattar dock den största 

standardavvikelsen med ett värde på närmare 0,97. 

 

Frågan Hur mycket påverkar Dina tidigare erfarenheter företagets trovärdighet i samband 

med skandalen? erhöll ett medelvärde på 4,1, vilket i denna enkätundersökning motsvarar stor 

betydelse. Frågan fick ett relativt högt värde på standardavvikelse med närmare 0,93.  

 
Hur mycket det företagets image innan inträffandet av en skandal spelar roll på 

förväntningarna på företagets återhämtningsarbete erhöll i enkätundersökningen det lägsta 

medelvärdet på 3,78, vilket dock fortfarande motsvarar stor betydelse. Även 

standardavvikelsen var relativt sett i denna undersökning låg och erhöll värdet 0,79. 

 

Den sista frågan i enkätundersökningen var en öppen fråga som avsåg att fånga in faktorer 

som respondenten ansåg vara av betydelse i företagets återhämtningsarbete. Faktorer som 

fångades upp genom denna fråga var: att företagen skall vara öppna och ärliga, 

pressbemötande utåt, reklam, ta ansvar för konsekvenser, utvärdering av skandalen, 

information om framtida förändringar för förebyggande av incidenter och snabb handling. 

Noterbart är att faktorn ärlighet dvs. att företaget skall vara ärliga genom hela 

återhämtningsprocessen förekom fem gånger som ytterliga faktorer av betydelse.85 

 

                                                 
85 Bilaga 1. 
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5. Analys 

Nedan analyseras empiri och kopplar an denna till den teoretiska referensramen. Uppsatsens 

syfte tillsammans med teori och empiri skall i detta stycke analyseras. 

 

5.1 Händelserna i stort 
Av de två huvudsakliga fall som författarna valt att beskriva i denna uppsats kan de urskilja 

två olika typer av skandaler som inträffat. I IKEA:s fall handlade det primärt om att 

underleverantörer var de som främst agerat på ett felaktigt sätt och således inte IKEA i sig. 

IKEA:s skuld blir dock att de misslyckats i kontrollerna av underleverantörerna vilket i sin tur 

innebar att IKEA själva var tvungna att ta på sig skulden för skandalen. I ICA:s fall var det 

anställda direkt ute i butikerna som avsiktligt begick brott vilket vid uppmärksammandet i 

Uppdrag granskning rubricerades som en skandal. Det faktum att de ”fel” som skedde i de 

anklagade ICA-butikerna förekom systematisk och därmed också i strid mot livsmedelslagen 

bör anses som en skandal i större bemärkelse än den incident som inträffat hos IKEA. Båda 

företagen avslöjades av svenska reportrar i TV-programmen Kalla Fakta och Uppdrag 

granskning där reportrarna i hemlighet uppmärksammade brister hos företagen. 

 

Vidare kan man av empirin att döma att företagen agerat olika vad gäller ursäkt och 

ansvarstagande. IKEA gav flera tecken på att man arbetat för att hitta källan till problemet, 

exempelvis genom att granska huruvida de uppgifter som uppmärksammats verkligen stämde. 

Därefter tog man fullt på sig ansvaret och bad tydligt om ursäkt till sina kunder. Av 

uppmärksammandet i Uppdrag granskning att döma såg fallet helt annorlunda ut i ICA:s fall 

där ledningen istället förnekade kännedom om förekomsten av dålig livsmedelshantering. Inte 

heller någon direkt ursäkt kunde uppfattas.  

 

Författarna kan även hävda att företagens kunder reagerade likvärdigt och var i båda fallen 

upprörda och missnöjda. I ICA:s fall kunde man dock se att vissa kunder även gick så långt 

att de lämnade tillbaka sina kundkort av rent missnöje. Tilläggas skall även att de produkter 

som var i fokus även de var av olika karaktär. Dålig hantering av dagligvaran köttfärs bör vara 

mer känslig vid misskötsel än dun- och fjäderprodukter som på samma sätt inte kan påverka 

människors hälsa. Även det faktum att dun- och fjäderprodukter utgör en väldigt låg 

procentandel av IKEA:s totala sortiment bör mildra denna skandals omfattning. Därmed kan 
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författarna konstatera att ICA:s fall kan ses som större skandal än det som inträffade hos 

IKEA. Värt att poängtera är båda företagen idag anses återfått goda rykten.  

 

5.2 Service Recovery process 
Christian Grönroos teorier kring den process av Service Recovery företag bör använda sig av 

hävdar att det är viktigt att inleda ett återhämtningsarbete så snabbt som möjligt efter att 

skadan uppmärksammats. Av studien att döma anser författarna att IKEA agerat i enlighet 

med dessa teorier då företaget exempelvis snabbt inlett en undersökning kring huruvida de 

uppgifter som uppmärksammats i själva verket stämde. Författarna anser att IKEA tog 

problemen på största allvar när de exempelvis inledde en större undersökning bland företagets 

underleverantörer i Kina för att säkerställa att avtalen följts. På grund av bristande 

information kring ICA:s återhämtningsarbete (bland annat med anledning av att ICA vägrat 

ställa upp på intervju) är det problematiskt att analysera kring huruvida ICA agerat enligt 

Grönroos teorier. Dock visade Uppdrag granskning att ICA gång på gång nekade till 

kännedom om dålig hantering av livsmedel, vilket kan antas tyda på att ICA inte tog det på 

samma allvar som IKEA med att snabbt inleda ett effektivt återhämtningsarbete och 

undersöka grunderna till problemet. 

 

IKEA:s återhämtningsarbete gav tydlig positiv respons, framförallt av chatt-forumet att döma 

där mycket positiv kritik riktades till IKEA:s hantering av incidenten. Precis som teorierna 

påpekar kan en lyckad Service Recovery ge positiv inverkan på kundernas förtroende, vilket 

det i IKEA:s fall tycks ha gjort. Även ICA anses ha, som påpekats, återfått kundernas 

förtroende. Huruvida detta skett genom liknande Service Recovery som IKEA är utifrån 

denna studie svårt att säga. Återigen skall det påpekas att efter flertalet försök att få intervjua 

representant vid ICA, samt granskning av en mängd olika sekundärdata kunde ingen 

information kring företagets återhämtningsarbete att erhållas. Författarnas antagande är att 

tack vare företagets storlek, gott rykte sen innan samt tidsaspekten att låta ”problemet rinna ur 

sanden” i viss mån kan ha utgjort företagets Service Recovery.  

 

Enligt Grönroos kan kontinuerlig kommunikation till kunderna av det drabbade företaget 

innebära att kunderna får förståelse för vad som händer inom företagandet under 

återhämtningsarbetets gång. IKEA använde sig bland annat av sin hemsida och sitt chatt-

forum för att kunna kommunicera ut till sina kunder kring de insatser företaget ämnade 
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tillämpa för att komma till bukt med problemen. Grönroos menar dessutom att en lyckad 

Service Recovery skall ge företag lärdom om händelsen och hur man undviker att hamna i 

samma sits i framtiden.  

 

5.3 Service Recovery Paradox 
Enligt teorierna kring Service Recovery Paradox är det möjligt för företag som drabbats av 

incidenter att utföra en Service Recovery på sådant vis att man kan uppnå större kundlojalitet 

än vad som varit innan incidenten inträffat. Det är av empirin svårt att analysera kring 

huruvida ICA eller IKEA uppnått en högre kundlojalitet efter respektive skandal. IKEA:s 

kundundersökningar var exempelvis årliga och eftersom skandalen och återhämtningsarbetet 

varade under relativt kort tidsperiod blir det problematiskt att se vilka eventuella resultat den 

enskilda incidenten haft på helheten som mäts när dessa mätningar är årliga och inte mer 

frekvent förekommande. Författarna kan med andra ord inte utesluta att en paradox inträffat 

eller ej. 

 

5.4 Förväntningar 
Den använda gap-teorin syftar till att återhämtningsarbetet ses som lyckat då företaget förmått 

att uppfylla de förväntningar kunderna haft på detta arbete. Kundförväntningarna styrs i sin 

tur av andra bakomliggande faktorer, vilka analyseras under nästkommande rubriker Word-of-

Mouth, Personal Needs och Past Experience. Uppfyllda kundförväntningar är något som 

alltså framförallt IKEA anses ha lyckats med. Eftersom ICA även de återfått gott förtroende 

kan de också antas ha uppfyllt kundförväntningarna, vilket diskuteras ytterligare under 

rubriken Past Experience. Enkätundersökningen visade att faktorn kring att företagen håller 

vad de lovar om hur återhämtningsarbetet skall ske var av mycket stor betydelse. Författarna 

har från empirin observerat att ärlighet och tydlighet är viktiga faktorer som uppskattas av 

kunderna om företaget lyckas leverera detta i samband med återhämtningsprocessen. IKEA 

drog exempelvis nytta av att redan från början ta på sig ansvaret och anstränga sig för att 

ställa problemen tillrätta, vilket författarna anser både vara ärligt och tydligt. ICA:s ledning å 

andra sidan skyllde ifrån sig och hävdade att ansvaret bör ligga hos de anklagade butikerna 

istället. Detta kan tyckas vara både oärligt och otydligt då företaget ICA som helhet inte tar på 

sig ansvaret för butikernas agerande, vilket kan ses som en kontrast till fallet med IKEA.  
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Företag som agerat ärligt och tydligt i linje med återhämtningsprocessen bör alltså underlätta 

för kunderna vid en utvärdering av denna process. 

 

5.4.1 Word-of-Mouth och sociala medier 
Teorierna kring word-of-mouth menar att det är viktigt att dåligt rykte inte sprids vidare 

mellan konsumenter eftersom potentiella nya kunder på detta sätt kan avskräckas och välja 

andra alternativ. På samma vis är det viktigt för företagen att hindra dålig publicitet att spridas 

via sociala medier som idag ofta innebär en snabb informationsspridning. Studien visar att 

framförallt IKEA har beaktat de olika kommunikationskanalerna och vidtagit åtgärder för att 

hindra denna typ av negativ ryktesspridning. Det chatt-forum som öppnades gav exempelvis 

IKEA möjligheten att öppet förklara för sina kunder kring den skandal som inträffat samt hur 

de ämnat lösa problematiken. På detta vis kunde IKEA samtidigt hindra att missförstånd kring 

händelsen spreds vidare okontrollerat via exempelvis internet. Även ICA använde sig av 

denna typ av chatt-forum som författarna alltså ser som fördelaktigt i dagens 

informationssamhälle, precis som Ylva Magnusson menade då hon berättade att det är viktigt 

att via olika kommunikationskanaler kunna kommunicera med kunderna. 

 

5.4.2 Personal Needs 
Alla individer är olika och uppfattar saker på olika vis. Därför är det också av vikt för företag 

att inse hur behoven kring förväntningarna på samma vis kan te sig olika. I IKEA-fallet kunde 

författarna se en tydlig ståndpunkt kring att behandla kundernas olika åsikter och behov med 

respekt. Exempelvis frångick man det traditionella konceptet med att man fick lämna tillbaka 

produkter av säkerhetsskäl och lät istället kunder vid inträffandet av fjäderskandalen lämna 

tillbaka dun- och fjäderprodukter av etiska skäl. Författarna anser att IKEA agerat positivt 

med att hantera varje specifikt kundärende för sig och anpassa lösningar efter kundens behov. 

Återigen är det värt att nämna de chatt-forum som tillämpades eftersom detta gav företagen 

möjlighet att vara tillgängliga till alla kunder med olika intressen och behov på hur skandalen 

skulle lösas bäst för dem.  

 

Även enkätresultaten visade resultat som styrker påståendet att varje kund bör hanteras 

individuellt. Exempelvis gav fråga 3. dvs. hur viktigt det var för kunder att erhålla ett 

personligt bemötande, ett för undersökningen högt medelvärde.  
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5.4.3 Past Experience 
Förväntningarna på återhämtningsarbetet styrs även av tidigare erfarenheter vilket är beskrivet 

i teorin. En rad positiva upplevelser av företaget innan kan med andra ord fungera som en 

buffert om en skandal skulle inträffa och skada kundernas förtroende. Författarna anser att 

denna teori stämmer väl in på de båda fallbeskrivningar i denna studie som behandlar svenska 

företag med god tradition av kundlojalitet. Författarna kan ana att denna typ av tidigare 

erfarenhet och relation spelat stor roll, framförallt för ICA som eventuellt kan anses ha brustit 

i den övriga Service Recovery-processen. Författarna misstänker även att det varit en 

medveten strategi av ICA att ”ligga lågt” för att på så vis inte exponera varumärket för dålig 

publicitet och istället använda den uppbyggda kundlojaliteten för kunderna att relatera till 

istället för skandalen i sig.  

 

5.5 Immateriell påverkan 
Teorin kring Brand image, eller varumärkesidentitet syftar till att interaktion med företaget 

genererar såväl positiva som negativa tankar hos kunden om företaget i fortsättningen, dvs. 

om företagets märkesidentitet är positiv eller negativ i kundens ögon. ICA:s eventuellt 

medvetna strategi att vara ”osynliga” menar författarna vara ett sätt för företaget att hindra 

kunderna från att interagera med företaget och på så vis hindras från att skapa negativa 

associationer om varumärket.  

 

IKEA:s strategi kan tänkas ha varit den motsatta där återhämtningsarbetet i sig blir en så pass 

positiv faktor att man vill att kunderna skall komma ihåg denna för framtida associationer till 

varumärket.  
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6. Slutsats 

I detta stycke presenteras uppsatsens resultat kopplat till uppsatsens forskningsfrågor och 

syfte. Vidare kommer det även diskuteras kring vidare förslag på studier.  

 

Uppsatsen visade tydligt att de båda företagen hade tydliga skillnader vid hanteringen av 

respektive skandals avslöjande. Författarna drar slutsatsen att IKEA:s agerande vid 

uppkomsten av skandalen är att föredra då detta förhållningssätt kunde bidra till en mer 

kundorienterad syn på hantering än vid fallet med ICA. Även om båda företagen lyckades 

återfå kundförtroende efter respektive skandal drar författarna slutsatsen att IKEA:s 

föredömliga återhämtningsarbete att ta på sig ansvar, be om ursäkt och kompensera sina 

kunder är att föredra för att uppfylla kundernas förväntningar. Denna slutsats är direkt 

kopplad till uppsatsens enkätundersökning som kunde konstatera att ett lyckat 

återhämtningsarbete bör anpassas till kundernas förväntningar. 

 

Författarna menar att ICA använt sig av en annorlunda strategi än den traditionella Service 

Recovery-teorin enligt Grönroos och trots detta uppnått goda resultat i slutändan. En 

medvetenhet strategi att ”ligga lågt”, dvs. försöka att inte synas i media och dölja alla bevis på 

dåligt agerande från företagets sida, gav ICA möjligheten att hoppas på att stadiga relationer 

till kunderna sen tidigare skulle få kunderna att bortse från skandalens inverkan och ”låta 

tiden läka såren”. 

 

Fallet med IKEA gav klara indikationer på att Grönroos teorier om Service Recovery väl kan 

tillämpas vid uppkomsten av skandaler, även om IKEA ordagrant inte sade sig använda sig av 

Service Recovery. Dock kan författarna konstatera att vissa delkomponenter i denna teori bör 

inkluderas. Studien visade att hela avsnittet kring Grönroos teorier om vilka förväntningar 

kunderna förväntar sig vid uppkomsten av en skandal gick att tillämpa. Enkätundersökningen 

tillsammans med IKEA:s återhämtningsarbete visade dock att ärlighet tillsammans med tydlig 

kommunikation är faktorer som bör eller måste genomsyra arbetet med Service Recovery och 

bör alltså inkluderas utöver Grönroos befintliga teorier. Tydlig kommunikation kan tillämpas 

via olika kanaler där författarna menar att sociala medier är en viktig kanal att beakta för att 

företag skall kunna vara tillgängliga och kunna kommunicera med kunderna genom hela 

återhämtningsprocessen, och genom detta också kunna vara kontinuerligt ärliga.   
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Författarnas förhoppning var att kunna utveckla en modell som kunde bekräfta, utveckla och 

framförallt praktisera teorierna kring Service Recovery som de ansåg sakna en konkret modell 

som kunde tillämpas praktiskt vid verkliga fall. Resultatet blev The Hour Glass Model of the 

Service Recovery Process.  

 

Modellen ses som resultatet av hur Service Recovery-teorin skulle kunna tillämpas som en 

praktisk steg-för-steg hänvisning till hur företag skall agera vid uppkomsten av en skandal, 

vilket således är en avsaknad från Grönroos teorier. Författarna har dragit denna slutsats av att 

studera två företags agerande vid uppkomsten av respektive skandal samt genom att 

undersöka vilka förväntningar ur kundernas perspektiv som är av mest betydelse vid detta 

återhämtningsarbete.  

 

ICA:s strategi att inte synas och låta tiden lösa problemen inte är något författarna 

rekommenderar eller anser att företag bör tillämpa som återhämtningsstrategi. Författarna 

menar att ICA:s fall visade att tidsfaktorn var en viktig komponent men att denna strategi inte 

hade lyckats om företaget inte haft bra anseende hos sina kunder sen tidigare. Med andra ord 

drar författarna slutsatsen att det är möjligt att återfå gott rykte enbart genom att låta tiden gå, 

men att detta är en riskabel strategi. 
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6.1 The Hour Glass Model of the Service Recovery Process 
Den nedan beskrivna modell är en egen konstruktion av författarna själva där de tolkat 

empiri- och teorimaterial för att sammanfatta detta i en modell av praktisk bemärkelse. 

Nedan följer förklaring av modellen samt modellen i sin helhet. 

 

Vid inträffandet av en skandal eller incident kommer denna hamna överst på företagets 

agenda (överst i timglas nr.1). Det är viktigt att agera så fort som möjligt och vända skandalen 

till företagets fördel, eller begrava skandalen. Nästa steg blir alltså att vända på timglaset och 

inleda arbetet med Service Recovery (timglas nr.2). 

 

The Hour Glass Model of the Service Recovery Process 

 

Modell 1. The Hour Glass Model of the Service Recovery Process 

Källa: Egen modell av författarna 

 

Steg 1. Så fort man bestämt sig för att inleda ett återhämtningsarbete kommer steg 1 att vara 

första åtgärden för att försöka mildra skandalen (sanden börjar rinna så fort man vänt på 

timglaset och steg för steg kommer skandalen att ”begravas”). Steg 1 representerar en snabb 

handling. 
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Steg 2. Det andra steget syftar till att granska huruvida uppgifterna om skandalen verkligen 

stämmer, dvs. sätta igång ett granskningsarbete för att kunna få information om hur man kan 

mildra skandalen på bästa sätt. 

 

Steg 3. Om uppgifterna stämmer är det ytterst viktigt att be om ursäkt och ta på sig skulden 

för ansvaret och kommunicera till kunderna vad arbetet med Service Recovery kommer 

innebära för kunden. Tydlig kommunikation till kunder genom sociala medier och andra 

kanaler är att föredra. 

 

Steg 4. Håll löftena om arbetsgången och åtgärda problemet. 

 

Steg 5. Kompensera kunderna rätt. Eventuellt individuellt för kunden beroende på situationen 

och kundernas behov. 

 

I varje steg är det av väsentlig betydelse att företaget är ärliga, tydliga och tillgängliga. 

(sanden består förutom av stegen av dessa faktorer) 

 

6.1.1 Kritik till modellen 
Varje situation, incident eller skandal får antas vara unik. Därmed är det omöjligt att påstå att 

en åtgärd kommer ge resultat direkt eller under en viss tidsperiod. Modellen tar ej hänsyn till 

de drabbade kundernas tidigare erfarenheter eller relationer till det drabbade företaget. Hur väl 

ett företag lyckas med Service Recovery kan således se olika ut beroende på ur vems 

perspektiv man ser det ur.  

 

Modellen skall fungera som ett hjälpmedel för företag att klara sig igenom en krissituation. 

Med detta inte sagt att det finns alternativa metoder som inte skulle kunna fungera på samma 

vis och få samma resultat.  

 

6.2 Förslag på vidare studier 
Författarnas förslag på vidare studier är att tillämpa modellen The Hour Glass Model of the 

Service Recovery Process på aktuella skandaler som kräver återhämtningsarbete. Författarna 

är angelägna om att se hur modellen fungerar rent praktiskt och hur kundförtroende genom 

tillämpning av modellen kan återskaffas.  
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Ett annat förslag är att vid Steg 3 i modellen, dvs. huruvida ryktet om en skandal stämmer 

eller ej, kunna identifiera andra riktlinjer för företag att gå om fallet är som sådant att det 

enbart är ett rykte och alltså ingen verklig skandal. Författarna anser att det finns mycket kvar 

att forska om inom detta problemområde.  
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Bilaga 1. 
Enkätundersökning om Service Recovery 

 
Detta är en anonym enkätundersökning som sker i samband med en kandidatuppsats av tre 

studenter vid Örebro Universitet. 
 
Kön 
Kvinna  Man  
 
Ålder:_______ 
 
Fallbeskrivning 
Det har skett en skandal/misstag vid ett företag där Du brukar handla och företaget skall nu 
inleda arbetet med att återhämta sig från denna skandal. Företaget inser att kunderna är viktiga 
och vill lyssna på kunderna för att ta reda på vilka förväntningar på detta återhämtningsarbete 
kunderna har. 
 
(Ringa in den siffra som stämmer bäst överrens med dina åsikter)    1=Väldigt liten betydelse 

2=Mindre betydelse 
3=Varken eller 
4=Stor betydelse 
5=Mycket stor betydelse 

 
1. I vilken grad anser Du att någon form av ursäkt är av väsentlig betydelse från 

företaget vid en skandal? 
 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

2. I vilken grad anser Du att någon form av kompensation är av väsentlig betydelse 
att erhålla vid detta fall? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

2. 1 Om Du anser Dig själv vara stamkund vid det drabbade företaget, i vilken grad 
anser Du att en extra ursäkt eller kompensation är av vikt att erhålla vid detta fall? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

3. Personligt bemötande innebär att företaget behandlar varje kund för sig, att visa 
empati och behandla varje kund efter fallet. I vilket grad anser Du att detta är av 
väsentlig betydelse att erhålla vid detta fall? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
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4. I vilken grad anser Du det vara av vikt att företaget håller sina löften om hur 
återhämtningsarbetet skall ske? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

5. Hur mycket påverkar ryktesspridningen via exempelvis vänner, internet och 
andra medier ditt förtroende för företaget vid en skandal? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

6. Hur mycket påverkar Dina tidigare erfarenheter företagets trovärdighet i 
samband med skandalen?  

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 

7. Hur mycket påverkar Din uppfattning om företagets image (associationer till 
företaget) innan skandalen Dina förväntningar på hur väl återhämtningsarbetet 
skall se ut? 

 
Väldigt liten betydelse                     Varken eller  Mycket stor betydelse 

1 2 3 4 5 
 
 

8. Finns det ytterligare faktorer Du anser vara av betydelse vid återuppbyggnaden 
av förtroendet till företaget? 

 
Nämn max 3: 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2. Intervjuformulär 

Intervjufrågor till Ylva Magnusson 
 

1. Arbetade IKEA efter en särskild ”återhämtningsmall” vid fjäderplockningsskandalen 
eller anpassade IKEA detta arbete efter den specifika situationen? 

2. I generella drag, hur såg denna arbetsgång ut? 
3. Vilken roll anser Ni att IKEA hade inom ramen av skandalen? Ser ni Er själva som 

den största ansvarstagaren eller gick det mesta att ”skylla” på underleverantören? 
4. Hur reagerade kunderna på denna skandal?  
5. Hur stor del inverkade kunderna i återhämtningsprocessen, fick kunderna 

kompensation eller andra förmåner de eventuellt ”begärde”? 
6. Kan man ur en lojalitetsaspekt påstå att vissa kunder blivit ännu mer lojala efter Ert 

lyckade arbete med service recovery? 
7. Har det hänt någon liknande incident tidigare som IKEA eventuellt dragit lärdom av? 
8. Hade IKEA koll på ryktesspridningen som skedde via bl.a. internet och olika chat-

forum, och isåfall vilka åtgärder använde IKEA sig av för att mildra denna negativa 
spridning? 

9. Använde IKEA själva sociala medier för att förklara/åtgärda det uppstådda probelmet? 
10. På vilket sätt skadades IKEAs image vid tillfället av skandalen och anser Ni att IKEA 

återfått samma status idag? 
11. Effekterna i allmänhet; ekonomiskt i siffror, förtroendemässigt hos kunder och 

leverantörer? 
12. Egna reflektioner som Ni önskar att tillägga? 

 
 


