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Titel: Ledarskapets kontroll genom kundens recension - En studie om 
övervakning inom hotell- och restaurangbranschen.  
 

Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad 
information som kan utläsas ur en kundrecension? 
 

Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda 
utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i 
kundrecensioner. 
 

Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. 
Det empiriska materialet samlades in genom åtta semistrukturerade 
intervjuer.  
 

Slutsats: Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen utövar en 
övervakning över sina anställda genom online-recensioner. Vi har även 
upptäckt att arbetsgivare använder online-recensioner som grund för 
feedback och beslutsunderlag gällande organisationens anställda. Utöver 
det är arbetsgivarna också medvetna om den varierande tillförlitligheten i 
online-recensioner.  
 

Nyckelord: Övervakning, online-recensioner, feedback, elektronisk 
övervakning, tillförlitlighet 
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1 Inledning 

Vi inleder kapitlet med att beskriva övervakningsmodellen panopticion. Därefter 

följer en historisk redogörelse för övervakning kopplat till arbetsplatsen. Sedan 

presenterar vi hur vi länkar övervakning med online-recensioner och varför vi ser 

det som ett problem om arbetsgivare övervakar sina anställda genom online-

recensioner.  

 

1.1 Problembakgrund 

Det finns ingenstans att dra sig tillbaka för att undgå övervakningen. Dygnet runt 

är det någon som övervakar varje aktivitet som sker i den isolerade miljön. 

Känslan av att vara konstant övervakad kan beskrivas som ett panopticion. 

Panopticon är ett system för kontroll, designat av den engelske filosofen Jermey 

Bentham i slutet av 1700-talet. Systemet beskrivs ofta i sin arkitektoniska form, 

som ett fängelse. Fängelsebyggnaden är cirkelformad och i mitten av cirkeln finns 

ett vakttorn. Den cirkelformade byggnaden består av genomgående celler, med två 

fönster vardera. Ett fönster vetter mot vakttornet, det andra är placerat på 

byggnadens utsida med syfte att släppa in ljus genom hela cellen. Vakttornet har 

fönster i 360 grader, vilket gör det möjligt att övervaka alla celler från samma 

plats. Fångarna har ingenstans att gömma sig på grund av ljuset som tränger 

igenom hela cellen, samtidigt har de ingen möjlighet att se in i vakttornet. 

Situationen uppfyller det huvudsakliga syftet med Panopticon, att göra fången 

medveten om att han eller hon är under konstant övervakning. Även om 

fångvaktaren inte kan övervaka alla intagna samtidigt vet aldrig den enskilda 

fången när, eller ens om, övervakningen sker. Det gör att övervakningen är 

konstant även om det inte ens är en fångvaktare i vakttornet. Övervakningsformen 

avspeglar Benthams princip, att makten borde vara synlig och okontrollerbar. 

Makten i Panopticion är synlig eftersom fången ständigt ser vakttornet och 
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okontrollerbar eftersom fången inte är medveten om när övervakningen faktiskt 

sker (Foucault, 2003).  

 

Övervakning av medarbetare är inget nytt fenomen, det har tillämpats inom 

organisationer i alla tider. Tidsregistrering, räkning och vägning är äldre metoder 

som användes för att kontrollera utfallet av arbetsinsatser. Organisationer kan 

liknas vid hierarkier och hierarkier bygger på att en eller flera överordnade 

kontrollerar medarbetare under dem själva (Ball 2010). Övervakning över 

anställda kan spåras tillbaka till det babyloniska imperiet, där ackordslöner 

fungerade som en kontrollmetod. Vidare kan romarriket ses som ett tidigt exempel 

av en byråkratisering, där de högre instanserna styrde de lägre genom övervakning 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Sthyre, 2015). Industrialismens första fas 

inleddes i slutet av 1700-talet och medförde förändringar inom samhället och 

arbetsmarknaden. Fabriksarbetet koncentrerades och fler människor började 

arbeta under samma tak, vilket medförde att det blev lättare att kontrollera 

medarbetarna (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). 

Under sent 1800-tal uppkom taylorismen som grundades på idéer av ingenjören 

Fredrick W. Taylor. Han förespråkade att organisationsledningen skulle utforma 

arbetsuppgifterna på det mest effektiva sättet och sedan genom övervakning 

kontrollera att uppgifterna utfördes på önskvärt sätt (Nelson, 1980). Diskussioner 

angående övervakning på arbetsplatsen utgår ifrån idén om att övervakning och 

organisationer är sammanlänkade och något som funnits lika länge som 

byråkratier (Ball, 2010). Utöver Fredrick W. Taylor var Henri Fayol en av de mest 

inflytelserika personerna inom företagsledning och så tidigt som 1916 formulerar 

han grundläggande administrativa processer där kontroll ingår och beskrivs som 

ett konstaterande om att order, principer och planer efterföljs. (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Sthyre, 2015).  

 

Behovet av kontroll inom organisationer har sedan fortsatt in i modern tid. Den 

tekniska utvecklingen i slutet av 1900-talet öppnade upp helt nya möjligheter att 
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kontrollera anställda genom elektronisk övervakning. Övervakning på 

arbetsplatser förser arbetsgivare med information angående beteenden på 

arbetsplatsen. Informationen används för att bestämma om de anställda uppfyller 

de avtalade arbetsuppgifterna, hur mycket ersättning de är värda utifrån sin 

arbetsinsats samt hur deras arbetsinsatser kan koordineras gällande tid och rum 

(Sewell, 2012). Datorer är det främsta verktyget som möjliggör elektronisk 

övervakning, med hjälp av dem går det att kontrollera arbetet som sker på 

skärmen. Det går även att samla in data för att generera övergripande statistik för 

arbetsprestationer (Aiello & Svec, 1993). En annan form av elektronisk 

övervakning är telefonövervakning (Bhave, 2013). Telefonövervakningen började 

växa fram under 90-talet i takt med att call-centers blev vanligt bland företag. 

Faktorer som kan utläsas är exempelvis: hur lång väntetiden är för kunden, hur 

många samtal en medarbetare hanterar under en timme eller hur lång tid 

medarbetaren tar på sig mellan två olika samtal. Call-center beskrivs ibland som 

ett elektroniskt panopticon på grund av att samtal, minuter och sekunder 

registreras kontinuerligt men medarbetarna inte vet när och om en överordnad 

följer upp deras arbetsprestationer (Bain & Taylor, 2000).  

 

Vidare har den moderna tekniken möjliggjort för nya kontrollmetoder av 

arbetsprestationer och kvalitetssäkring av produkter och tjänster (Davidson & 

Henderson, 2000). Informationsteknikens utveckling har öppnat upp forum där 

utvärderingar av produkter kan delas och läsas (Chen & Xie, 2008). Det är idag 

vanligt att potentiella kunder läser andra kunders online-recensioner för att 

säkerställa att produkten motsvarar ens egna förväntningar (Xie, Chen & WU, 

2014). 1985 blev Amazon pionjärerna inom kundrecensioner då de gjorde det 

möjligt att recensera deras produkter online (Chen & Xie, 2008). Affärsidén 

utvecklades till att recensera tjänster, och webbsidor som Tripadvisor och Yelp 

har förändrat hur vi beslutar vilken restaurang vi ska äta på, vilket hotell vi ska bo 

på och i vilken affär vi får den bästa servicen (Filieri, 2016). Online-recensionerna 

har lett till att konsumenterna har fått ett ökat inflytande i produktionen av varor 
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och tjänster (Perkins & Fenech, 2014). På grund av deras ökade inflytande blir 

organisationer allt mer beroende av att samla in och analysera data gällande 

konsumenters behov och önskemål, för att på så sätt vara konkurrenskraftiga 

(Pridmore, 2012). Ur ett kundperspektiv kan online-recensioner användas som ett 

verktyg för att påverka att en vara eller tjänst håller en viss kvalitét (Perkins & 

Fenech, 2014). Om vi däremot ser online-recensionerna ur ett 

arbetsgivarperspektiv anser vi att det istället fungerar som ett hjälpmedel att 

övervaka de anställda. Det skulle kunna ses som ett komplement till den 

prestationsövervakning som redan sker inom många organisationer idag. 

Medarbetarperspektivet blir således känslan av att vara övervakad. Istället för att 

samtal övervakas elektroniskt, likt situationen i ett call-center, sker istället 

övervakningen med hjälp av kunden som iakttar arbetsprestationen och sedan 

eventuellt delger informationen i en online-recension. Därför vill vi likna 

situationen med det panopticon som beskrevs i början av kapitlet.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Utifrån definitionen “Surveillance is defined as ´any collection and processing of 

personal data, whether identifiable or not, for the purposes of influencing or 

managing those whose data have been garnered” (David, 2006, s.297) identifierar 

vi online-recensioner, gällande medarbetares arbetsinsats, som en form av indirekt 

övervakning. Online-recensionerna går att likställa med sättet Bain & Taylor 

(2000) beskriver telefonövervakningen inom call-centers. De beskriver 

övervakningen som ett elektronisk panopticon eftersom medarbetaren aldrig vet 

när den är övervakad. Nu är övervakningen förvisso inte fullt ut elektronisk 

eftersom kunden är fysisk närvarande på arbetsplatsen, men vi anser att liknelsen 

vid ett panopticon fortfarande är tillämpbar. Övervakningen är konstant förutsatt 

att en kund är närvarande, eftersom medarbetaren varken vet, vilken kund som 

kommer lämna en recension, eller vad som eventuellt nämns i en recension. Det 

behöver nödvändigtvis inte innebära övervakning enbart för att en kund lämnar en 
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recension, men så fort en chef följer upp online-recensionen, gällande en 

medarbetarnas arbetsinsats, kan det likställas vid övervakning.  

 

De senaste decenniernas teknikutveckling har gett upphov till en debatt gällande 

övervakningen av anställda (Ottensmeyer & Heroux, 1991). Det finns flera 

dimensioner av övervakningsdebatten: dels väcker den frågor av en psykologisk 

karaktär, gällande tillit, personlig integritet, attityder och stress, samtidigt väcks 

även frågor av en mer organisatorisk karaktär kopplat till organisationens ledning, 

organisationskultur och human resource-strategi (Chen & Ross, 2005). Intresset 

för Human Resource har ökat stadigt sedan begreppet myntades på 50-talet och 

idag anses medarbetarna vara en organisations viktigaste resurs i strävan efter 

konkurrenskraftighet (Datta et al., 2005). Vi anser att det finns en koppling mellan 

de olika dimensionerna, och har även uppmärksammat att trots det ökande 

intresset kring Human Resource (Datta et al., 2005), så ökar den psykiska ohälsan 

med stressymptom kopplade till arbetsplatsen (Glise, 2007). Anställda tenderar att 

bli motiverade av positiv feedback från chefer (Nilsson, 2004) samtidigt som 

känslan av att vara övervakad kan framkalla stress (Aielo & Kolb, 1996). Med 

den vetskapen är det av betydelse hur chefer använder sig av kundrecensioner, 

eftersom det kan leda till både stress och motivation.  Det uppskattas att upp till 

16 procent av recensioner online är falska eller missvisande, (Europaparlamentet, 

2015) vilket betyder att chefer som följer upp kundrecensioner till sina anställda, 

kan med falska online-recensioner som verktyg, bidra till den psykiska ohälsan på 

arbetsplatsen. Ur ett annat perspektiv däremot, kan chefer istället motivera sin 

personal genom att ge feedback och beröm, som också är baserade på fejkade 

recensioner online. Trots den rådande debatten är övervakning på arbetsplatsen 

ofta en nödvändighet och det är även något som tas för givet som ett vanligt 

förekommande inslag i arbetslivet. Det finns dock situationer som gör att 

kontroverser uppstår mellan arbetsgivare och medarbetare som kan göra det svårt 

att förstå och identifiera när övervakning är legitimt och när det inte är det (Ball 

2010). 
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Utöver diskussionen om övervakningen genom online-recensioner i slutändan 

leder till konsekvenser av en positiv eller negativ karaktär för medarbetare, har vi 

uppmärksammat ett problem med övervakningsformen och det är graden av 

trovärdighet. Ett växande problem är nämligen vilseledande recensioner, i 

grunden fiktiva och skrivna med avsikt att lura läsaren (Ott, Cardie & Hankook, 

2012). Positiva vilseledande recensionerna kan skrivas av ägare, chefer, anställda 

eller av någon som har mottagit någon form av incitament för att i gengäld låtsas 

vara kunder och lämna ett omdöme. Som motsats till de positiva recensionerna 

skrivs det även negativa vilseledande recensioner. Istället för att höja den egna 

organisationens produkt skrivs de med avsikt att sänka omdömet på konkurrenters 

produkter (Dellarocas, 2004). Det innebär att chefer utövar en indirekt 

övervakning med hjälp av ett verktyg som inte är fullständigt pålitligt. Med tanke 

på att kundernas åsikter värderas allt högre bland organisationer idag är 

benägenheten att ta del av kundernas feedback hög (Pridmore, 2012). Det vi 

frågar oss, är hur chefer hanterar information som framgår av online-recensioner? 

Vi anser att beslut som genomförs utifrån anonyma online-recensioner riskerar att 

grundas på felaktiga eller rent ut sagt falska påståenden. Det kan vara beslut som 

får både negativa och positiva konsekvenser för anställda.  

 

Om vi undersöker fenomenet övervakning genom kundrecensioner utifrån ett 

medarbetarperspektiv kan vi ta reda på hur de anställda uppfattar den formen av 

prestationsövervakning. Förmodligen hade vi fått svar vi skulle kunna koppla till 

följande kategorier: anställda som upplever att det bidrar till stress, anställda som 

anser att det bidrar till motivation, anställda som upplever att de bidrar till båda 

delarna och anställda som är likgiltiga i frågan. Det är svar som vi hade kunnat 

visa upp för chefer för att få dem att förstå vad prestationsövervakningen får för 

psykologiska konsekvenser för de anställda. Studier som kopplar känslan av att 

vara övervakad till stress och motivation finns dock redan och därför anser vi att 

det är uteslutet att undersöka medarbetarperspektivet. Eftersom vår uppsats syftar 
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till att skapa en diskussion gällande kopplingen mellan övervakning, 

kundrecensioner och motivation/stress bland anställda, behöver vi undersöka om 

chefer använder online-recensioner som underlag för beslut som berör den 

enskilde anställda. Vår uppfattning är att Online-recensioner är som vanligast 

förekommande inom servicebranschen, och framförallt inom hotell- och 

restaurangbranschen. Vi har därför valt att undersöka fenomenet ur ett 

chefsperspektiv inom hotell- och restaurangbranschen.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur hanterar chefer inom hotell och restaurang personalrelaterad information som 

kan utläsas ur en kundrecension? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen 

övervakar sina anställda utifrån den personalrelaterade informationen som 

framgår i kundrecensioner. 

 

1.5 Avgränsning  

Det hade varit nödvändigt att undersöka flera olika perspektiv för att skapa sig en 

helhetsbild av det fenomen vår studie syftar att undersöka, men på grund av den 

snäva tidsramen för arbetet fick vi begränsa oss till ett perspektiv. Med hänvisning 

till vår frågeställning och den kvalitativa forskningsstrategin vi har tillämpat, 

ansåg vi att chefsperspektivet var det mest intressanta att utgå ifrån. 
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2 Metod 

I metodavsnittet presenterar och argumenterar vi för de metodologiska val vi har 

gjort under studiens gång. Det empiriska materialet har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer, och vi valde att använda en kvalitativ 

forskningsmetod med en deduktiv ansats. Vi avslutar med att beskriva varför vi 

har frångått att ge respondenterna fullständig information angående vårt syfte. 

 

2.1 Forskningsansats 

Utifrån tidigare teori och forskning har vi bildat oss en helhetsbild av hur 

övervakning av anställda utövas av arbetsgivare. Vår uppfattning är att 

övervakning är ett stort område med många utförda studier. Utifrån helhetsbilden 

har vi upptäckt en koppling mellan övervakning och kundrecensioner, en koppling 

som vi inte finner några tidigare studier kring. Om fenomenet hade varit helt 

outforskat hade en induktiv forskningsansats varit att föredra (Yin, 2013). Det 

som talar för en deduktiv ansats är att delar av vårt fenomen har studerats tidigare, 

antingen isolerat eller kopplade till andra områden. Det gjorde att vi kunde ta del 

av tidigare teori som vi hade för avsikt att pröva på fältet, det talar för ett 

deduktivt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2015; Yin,2013). Utifrån teorin 

formulerade vi tre huvudfrågor, grundade på kategorier som var relevanta för vårt 

fenomen.  

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom vårt primära mål var att 

tydliggöra fenomenet “övervakning kopplat till kundrecensioner”. Syftet med 

kvalitativ forskning är att tydliggöra en företeelses egenskaper och karaktär, samt 

att söka efter fenomenets innebörd (Widerberg, 2006). Alvesson & Sköldberg 

(2017) utvecklar syftet genom att förklara att kvalitativ forskning sker genom att 

studera saker i dess naturliga omgivning, och sedan försöka förstå eller tolka 
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fenomenen utifrån den innebörd deltagarna i studien ger dem. Vi övervägde att 

tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi, men avstod eftersom kvantitativ 

forskning syftar till att fastslå mängder eller frekvens (Widerberg, 2006). Vi ansåg 

att förståelsen för fenomenet var viktigare än frekvensen i ett initialt skede, och 

syftet att kartlägga hur arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen 

övervakar sina anställda utifrån den personalrelaterade informationen som 

framgår i kundrecensioner, talar också för en kvalitativ forskningsstrategi. 

Teoridelen bygger på tre områden vi kopplar till vårt fenomen. För att underlätta 

för läsaren att följa vår studie och tankegång har vi formulerat en fråga till 

respektive område. Det rör sig totalt om tre frågor och vi benämner dem som 

huvudfrågor.  

 

2.3 Datainsamling 

Metoddelen inleds med en beskrivning av vår valda undersökningsmetod, följt av 

vårt urval av respondenter. Innan den egentligen studien utförde vi en pilotstudie, 

motiveringen till varför vi tillämpade den samt resultaten av den presenteras under 

rubriken pilotstudie. Vi avslutar med att beskriva intervjuerna som låg till grund 

för insamlingen av vårt empiriska material och hur vi bearbetade materialet som 

samlades in under dessa intervjuer.   

 

2.3.1 Undersökningsmetod 

Då genomförandet av en intervju till stor del handlar om personkemi (Widerberg, 

2002) valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer för att samla in den data vi 

behövde till vår studie. Vi ansåg att respondenten kommer vara mer bekväm med 

en kvalitativ intervju istället för att tvingas förhålla sig till en förutbestämd 

struktur. En annan anledning till valet av de kvalitativa intervjuerna var att de 

syftar till att förstå deltagarna på deras egna villkor (Brenner, 2006). Syftet går att 

länka till den kvalitativa forsknings mål: att avbilda en komplex social värld ur 

deltagarnas perspektiv (Yin, 2013). Våra intervjuer var av en semistrukturerad 
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karaktär, eftersom vi ville åt det positiva som både en strukturerad och en 

ostrukturerad intervju innebär. En fördel med ostrukturerade intervjuer är att de 

kan röra sig i olika riktningar beroende på vad respondenten anser vara relevant 

och viktigt (Bryman & Bell, 2017). Med strukturerade intervjuer är istället 

fördelen att risken att gå miste om relevant information minimeras. Anledningen 

till att vi inte tillämpade ostrukturerade intervjuer fullt ut, var att vi upplevde att 

det fanns en risk att våra respondenter inte skulle vara bekväma att prata helt fritt 

om ämnet. Det hade kunnat leda till att vi inte hade lyckats beröra de kategorier vi 

ansåg vara grundläggande för studien. I mer strukturerade intervjuer är fördelen 

att vi kan ställa en fråga, låta respondenten tala fritt, för att sedan ställa följdfrågor 

i syfte att få svar på det som studien avser (Kylén, 2004).  

 

2.3.2 Urval 

För att säkerställa ett empiriskt material med relevans för vår studie ställde vi ett 

krav på våra respondenter, de skulle ansvara över uppföljningen och hanteringen 

av organisationens online-recensioner. Syftet med en kvalitativ studie är att 

anpassa urvalet för att få svar på en specifik fråga (Loseke, 2016), vilket ledde till 

att vi valde att använda oss av ett målstyrt urval. Det målstyrda urvalet syftar till 

att på ett strategiskt tillvägagångssätt välja ut undersökningspersoner med 

relevans till den valda forskningsfrågan eller annan social företeelse (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

Vi startade urvalsprocessen genom att kontakta hotell och restauranger i Kalmar 

och Växjö med flest online-recensioner, och arbetade oss sedan successivt nedåt, 

tills vi hade fått åtta stycken planerade intervjuer. Vi kontaktade företagen i 

ordningen “flest till minst online-recensioner” därför att vi ansåg att desto fler 

recensioner ett företag har, desto fler recensioner följs rimligtvis upp. Företagens 

geografiska placering avgjorde hur vi kontaktade dem, om företagen fanns i 



 

11(58) 
 

Kalmar presenterade vi oss personligt och om de fanns i Växjö kontaktade vi dem 

via mejl eller telefon.  

 

2.3.3 Presentation av respondenter   

Nedan listas de personer som deltog i vår studie, namnen är fingerade. Samtliga 

medverkande innehar någon form av ansvarsposition inom restaurang- eller 

hotellverksamheter, belägna i antingen Kalmar eller Växjö. Gemensamt för alla 

organisationer är att samtliga går under kategorin små företag eftersom ingen har 

fler än 50 anställda (Svenskt Näringsliv, 2012).  

 

Petra Karlsson - Restaurangchef 

Simon Karlström - Restaurangchef 

Mikael Berg- Hotellchef 

Stina Lundin - Hotellchef 

Lars Persson- Operation Manager 

Magnus Klave - VD 

Sebastian Sjövall - VD 

Fabian Bergstedt - Operation Manager 

 

2.3.4 Förberedelser inför intervjuer 

För att optimera utfallet av de kvalitativa intervjuerna förberedde vi oss genom att 

gå igenom förberedande delar tillsammans. Utifrån varje teoriområde summerade 

vi varför teorin var relevant för vår studie och om det fanns några kategorier som 

låg till grund för våra huvudfrågor. De relevanta kategorierna var följande: 

komplex direkt övervakning, beslutsunderlag för personalrelaterade frågor, 

tillförlitligheten i online-recensioner samt kundrecensioner som underlag för 

feedback. Kategorierna låg sedan till grund när vi utformade ett intervjuprotokoll, 

vars syfte var att ge vägledning vid intervjuer (Yin, 2013). Intervjuprotokoll är 

mindre strukturerat än ett intervjuschema och kan även gå under benämningen 
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intervjuguide (Bryman & Bell, 2017). Utifrån intervjuprotokollet förberedde vi 

oss genom att ställa öppna frågor till varandra, för att inte riskera att endast få ja- 

eller nej-svar under intervjuerna. Öppna frågor är till för att se till respondenten 

utvecklar sina svar och förblir i centrum av intervjun (Yin, 2013; Trost, 2010).   

 

2.3.5 Pilotstudie 

För att säkerställa ett rikligt utfall av de kvalitativa intervjuerna genomförde vi en 

pilotstudie, Enligt Patel & Davidsson (2011) genomförs en pilotstudie för att testa 

en insamlingsmetod. Vi upplevde ett behov av att göra några testintervjuer 

eftersom vi var osäkra på hur mycket information gällande studien vi borde ge 

respondenterna innan intervjun. Vi ansåg att det fanns en risk att respondenterna 

inte skulle ge ärliga svar om vi berättade om länken mellan övervakning och 

online-recensioner. Därför valdes fyra personer med chefserfarenhet från hotell & 

restaurang ut för att testintervjuas. Två av dem fick utförlig och ärlig information 

om vårt syfte med studien, medan resterande två enbart fick ta del av 

problemformuleringen. Vidare var vår tanke med pilotstudien även att bli 

bekväma i intervjurollen och uppleva att vi kunde formulera frågor som 

uppmuntrade respondenterna att tala fritt kring ämnet. Efter genomförd intervju 

förde vi en dialog med respondenterna, men även med varandra. Syftet med 

dialogen var att utvärdera genomförda intervjuer och klargöra om vi behövde 

beröra ytterligare områden, alternativt ändra upplägget av de kommande 

intervjuerna. Bortsett från bakgrundsinformationen kring vår egentliga studie 

inledde vi samtliga intervjuer på samma sätt, genom att be respondenten att 

beskriva hur de arbetade med att följa upp kundrecensioner. Redan vid den 

inledande beskrivningen noterade vi att de respondenter som fått fullständig 

information kring vår studie pratade om övervakning, medan de som inte fått den 

information trodde att vi var mer intresserade av själva innehållet i online-

recensionerna. Den distinkta skillnaden genomsyrade sedan hela intervjuerna. Vi 

fick förvisso tydligare svar gällande övervakningen av de vi redogjort kopplingen 

för, men samtidigt var de väldigt måna om att förklara att uppföljningen inte görs 
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för att övervaka medarbetarna utan för att tillmötesgå kunderna. Vi är beredda att 

hålla med om att online-recensionerna följs upp för att bli mer konkurrenskraftiga 

men samtidigt utövas faktiskt en övervakning av medarbetare. När intervjuerna 

började beröra möjliga konsekvenser för medarbetarna baserat på informationen i 

recensionerna skiljde sig också svaren kraftig åt. De som var medvetna om 

övervakningsaspekten var försiktiga att uttala sig om negativa konsekvenser, 

medan de andra respondenterna var tydliga med att återkommande negativa 

recensioner skulle kunna leda till varningar och i värsta fall uppsägning. 

Resultaten bekräftade vår oro och vi tog beslutet att undanhålla vårt egentliga 

syfte i huvudstudien. Under pilotstudiens gång bytte vi även plats på en del frågor 

för att få intervjuerna att flyta på ett mer naturligt sätt.  

 

2.3.6 Genomförandet av intervjuer 

För att inte påverka respondenternas svar valde vi att beskriva vårt arbete som 

“Hur hanterar chefer personalrelaterad information som kan utläsas ur en 

kundrecension?” Anledningen till att vi inte nämnde att vi såg online-recensioner 

som en form av övervakning är att “övervakning” är ett laddat begrepp. Vi ansåg 

att det fanns en risk att respondenterna skulle börja övertänka sina svar, eftersom 

svaren eventuellt skulle kunna vändas mot dem. De personliga intervjuerna pågick 

mellan 30 och 40 minuter och genomfördes på respektive respondents arbetsplats. 

Varje intervju inleddes med allmänna frågor kring respondentens organisation. 

Informationen som framgick av de frågorna var inte relevanta för studien, utan 

syftet med dem var att få respondenten att känna sig bekväm i situationen. 

Kvalitativa intervjuer kan och bör innehålla olika typer av frågor, exempelvis 

inledningsfrågor, uppföljningsfrågor, preciserande frågor och direkta/indirekta 

frågor (Braman & Bell, 2017), därför var vi noggranna med att använda oss av de 

olika formerna under intervjuerna. Efter respondenternas svar var vi emellanåt 

tysta några sekunder, vilket enligt Bryman & Bell (2017) är viktigt för att ge 

respondenten möjlighet att tänka efter och komplettera sitt svar.  Vi var även 

noggranna med att ställa tolkande frågor efter givna svar för att minimera 
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utrymmet för feltolkning av de givna svaren. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av en applikation för ljudinspelning. Eftersom en kvalitativ intervju 

förutsätter att intervjuaren är fokuserad och anpassar sig till den befintliga 

intervjusituationen är ljudupptagning att föredra då fokus inte behöver läggas på 

att föra anteckningar under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2017). 

Ljudupptagning möjliggör även att gå tillbaka till delar av intervjun för att lyssna 

exakt vad respondenten sa kring ett visst ämne (Kylén, 2004).  

 

2.3.7 Bearbetning av insamlat material  

Analysen av det insamlade materialet började med att vi enskilt lyssnade igenom 

varje intervju för att göra detaljerade minnesanteckningar i kronologisk ordning. 

Anteckningarna angav vilken kategori och huvudfråga det kunde kopplas till, 

samt respondentens svar, på det sättet utförde vi en slags kodning. Kodning 

hjälper till att förstå materialet på ett djupare sätt än den förståelse som skapas då 

materialet endast sammanställs (Dalen, 2015). När minnesanteckningarna var 

klara jämförde vi dem med varandra för att sedan börja koppla specifika yttranden 

till specifika områden. Tack vare att vi lyssnade på intervjuerna enskilt och sedan 

tillsammans kategoriserade svaren fick vi möjligheten att kontrollera att vi tog 

med allt som var relevant för studien, samt diskutera varför en viss kommentar 

skulle kopplas till ett eller flera områden. Fördelen med den här metoden är att allt 

irrelevant material sorteras bort (Trost, 2010). Nackdelen med den här metoden 

kontra en fullständig transkribering är risken av att förlora en del relevant 

material. Samtidigt måste en prioritering av materialet ske någon gång och vi 

ansåg att det var bättre att göra det tidigt för att inte sitta med en hel 

transkribering, som tenderar att vara svåröverblickad (Trost, 2010). Slutligen 

presenterade vi empirin kopplat till respektive huvudfråga.  
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2.4 Forskningskvalitet  

Begreppen reliabilitet och validitet används inom forskningsmetodiken och är av 

relevans för att bedöma kvalitén på forskningen (Bryman & Bell, 2015). Vi har 

kontinuerligt under forskningens gång granskat vår text kritiskt, då det enligt 

Holme och Solvang (1997) anses viktigt för att nå en tillfredsställande grad av 

kvalité. Validitet syftar till att resultatet ska vara användbart och korrekt för 

forskaren och respondenterna (Creswell & Miller, 2000; i Creswell, 2014). För att 

uppnå en hög validitet i vår studie var vi noggranna med datainsamlingen. Då vi i 

största möjliga mån önskade att få användbara och korrekta svar av våra 

respondenter undanhöll vi information angående kopplingen mellan övervakning 

och online-recensioner för dem. Anledningen var att vi ansåg att informationen 

hade kunnat påverka trovärdigheten i respondenternas svar, och istället få dem att 

svara på ett sätt som hade uppfattas bättre för deras organisation. Vi fick även stöd 

för antagendet i våra pilotintervjuer där vi som tidigare nämnt testade två olika 

tillvägagångssätt för intervjuerna. För att nå en hög reliabilitet, har vi i vår 

metoddel, på ett tydligt sätt försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt, för att 

optimera förutsättningar för framtida forskare att upprepa studien, då en hög 

reliabilitet syftar till att resultaten skall bli detsamma vid en återupprepning av 

forskningen (Creswell & Miller, 2000; i Creswell, 2014). Vidare skriver Kylén 

(2004) att ju högre reliabiliteten är, desto större är tillförlitligheten och säkerheten 

i svaren.  

 

2.5 Forskningsetik 

När en forskningsstudie genomförs är det viktigt att de som medverkar i studien är 

medvetna om att de deltar i en studie (Cresswell & Cresswell, 2018), vilket var 

självklart för våra respondenter eftersom vi samlade in data genom kvalitativa 

intervjuer. Utöver att de medverkande ska vara medvetna om att de ingår i en 

studie, ska de även få ta del av information gällande studien (Dalen, 2015). När en 

forskningsstudie genomförs är det viktigt att de som medverkar i studien är 
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medvetna om att de deltar i en studie (Cresswell & Cresswell, 2018), vilket var 

självklart för våra respondenter eftersom vi samlade in data genom kvalitativa 

intervjuer. Utöver att de medverkande ska vara medvetna om att de ingår i en 

studie, ska de även få ta del av information gällande studien (Dalen, 2015). 

Övervakning är, som tidigare nämnt, ett känsligt och kontroversiellt ämne och 

eftersom online-recensioner kan ses som en ny övervakningsform ansåg vi att det 

fanns starka själv att belysa vad det kan innebära för medarbetarna som utsätts för 

övervakningen. För att kunna belysa det på ett trovärdigt sätt var vi tvungna att 

göra ett avsteg från den etiska aspekten. Vi ansåg att det fanns en risk med att 

blottlägga vårt egentliga syfte, att det skulle få respondenterna att inte prata lika 

frispråkigt kring ämnet. Efter en del avväganden beslutade vi oss för att det var 

viktigare att skapa uppmärksamhet och debatt kring fenomenet än att tydliggöra 

studiens egentliga syfte för respondenterna. För att skydda våra respondenter och 

för att kompensera för avsteget från god forskningsetik valde vi att göra dem 

anonyma. Vi tillämpade därför fingerade namn genom hela uppsatsen. 
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3 Teori  
Vår studie syftar till att tydliggöra fenomenet “övervakning kopplat till online-

recensioner”, därför presenteras följande tre huvudområden nedan: den moderna 

övervakningen av anställda, online recensioner och feedback till anställda utifrån 

kundrecensioner. Varje del avslutas med en sammanfattning där vi formulerar en 

huvudfråga. De tre huvudfrågorna ligger till grund för att besvara vår 

problemformulering. 

 

3.1 Den moderna övervakningen av anställda 

Övervakningen är ett ständigt inslag i våra sociala liv. I varje förhållande försöker 

den ena parten notera den andra partens agerande i syfte att försöka påverka ett 

framtida beteende genom den informationen de har samlat in (Rule, 2012). 

Övervakningen har allmänt utvecklats till att vara mer påtaglig eftersom vi 

exempelvis noterar förekomsten av övervakningskameror och påminns av den 

allmänna debatten, om hur vi övervakas på internet. Samtidigt har samma 

övervakning blivit mer diffus eftersom det faktiska utövandet av övervakningen, 

exakt vad som övervakas, hur koncentrerad övervakningen är, tillsammans med 

bedömningen om den granskade ska misstänkas eller belönas endast är synligt för 

dem som utövar övervakningen (Lyon, Haggerty & Ball, 2012). Utvecklingen av 

övervakning i en allt mer tekniskt utrustad värld där övervakning intensifieras, 

normaliseras och utökas väcker frågor kring integritetsskyddet och 

övervakningens olika former (Bennet, 2008). För att förstå och greppa de olika 

formerna av övervakning krävs det en förståelse för hur de kategoriseras utifrån 

olika dimensioner, vilket vi fortsätter att diskutera nedan.  

 

Olika dimensioner av övervakning på arbetsplatsen 

Övervakning har länge varit en viktig aspekt i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (Allen et al.,). För att förklara övervakningen som sker inom en 

organisation går det att dela upp övervakningen i olika kategorier. Nedan beskrivs 
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den vertikala övervakningen inom organisationer, det vill säga att överordnad 

övervakar underordnad. Utöver vertikal övervakning förekommer det även en 

horisontell övervakningsform, där anställda övervakar varandra. Vi har beslutat 

att inte redogöra för det horisontella perspektivet, då vår uppsats endast syftar till 

att undersöka det vertikala perspektivet. Vi har i inledningen beskrivit att vi anser 

att kundrecensioner är en övervakningsmetod, och det är i det fenomenet vår 

studie har sin utgångspunkt. Vi definierar fenomenet som “komplex, direkt 

övervakning”, övriga dimensioner presenteras för att ha något att relatera till samt 

skapa en tydligare helhetsbild.  

 

Simpel direkt övervakning - Innebär att en arbetsgivare samlar information om en 

anställds arbetsinsats genom observation. Observationen sker med hjälp av en 

ansvarigs egna sinnen, framför allt synen. Observationen är av subjektiv natur 

eftersom den anställde gör en enskild bedömning av en arbetsinsats, utan att ha en 

standard att relatera till eller annan statistik tillgänglig att jämföra med. Den här 

övervakningsformen innebär att en chef kanske grundar beslut, med både positiva 

och negativa konsekvenser för den anställde, baserat på en känsla, fördom eller 

förväntning snarare än den verkliga arbetsprestationen (Sewell, 2012). 

 

Simpel indirekt övervakning - Påminner om den föregående dimensionen, med 

undantag för att det som observeras hos den anställde inte är arbetsprestationen i 

sig, utan hur den anställde beter sig och anpassar sig till de rådande normerna 

inom organisationen. Till exempel kan en chef på en restaurang vidta åtgärder mot 

en anställd som inte ler mot gästerna, även om den anställda sköter själva 

serveringsarbetet helt klanderfritt i övrigt (Sewell, 2012).   

 

Komplex direkt övervakning - Här sker inte längre övervakningen genom en 

mänsklig observation, istället övervakas den anställde genom att olika 

dimensioner av arbetsinsatsen samlas in med hjälp av teknik och jämförs med 

statistik från andra anställda som utför samma arbete. På call-centers är det 
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exempelvis vanligt att samtalen med kunder loggas för att kunna jämföras med 

målsättningar och andra kollegors samtal. En stor del av övervakningsformen sker 

genom datorer, exempelvis genom att alla knapptryckningar på tangentbordet 

loggas. Oftast är det enklare jobb som övervakas, men övervakningsformen 

möjliggör även övervakning av mer kvalificerade yrkesgrupper, exempelvis 

seniora chefer. På grund av att det sker en jämförelse mellan olika anställda anses 

det vara en rationell och objektiv övervakningsform (Sewell, 2012).  

  

Komplex indirekt övervakning - Utvecklingen av psykometriska mätinstrument, 

drog- och alkoholtest samt genetiska tester har möjliggjort för den komplexa 

övervakningen att inta den indirekta arenan. Testerna visar inte hur en anställd 

presterar på arbetet, utan testerna är till för att försöka identifiera en anställds 

temperament, dåliga levnadsvanor och psykiska avvikelser. Ledning och chefer 

vill genom testerna förebygga och kontrollera att de anställda håller sig inom 

normen, till värderingarna och motsvarar det förväntade beteendet inom 

organisationen. Även om “vem som inte passar in” kan vara en subjektiv 

bedömning kan chefer påvisa de objektiva inslagen eftersom det finns testresultat 

att hänvisa till (Sewell, 2012). 

 

Elektronisk övervakning - en komplex direkt övervakning 

Som vi nämnde ovan utövas den komplexa direkta övervakningen med hjälp av 

teknik (Sewell, 2012), därför likställer vi den elektroniska övervakningen med 

komplex direkt övervakning. Utveckling av kommunikationsteknik, i kombination 

med lägre kostnader för att använda sig av tekniken, har de senaste decennierna 

öppnat upp möjligheter för en allt intensivare elektronisk övervakning av anställda 

(Allen m.fl.). Flertalet begrepp figurerar i samband med forskning som rör 

elektronisk övervakning av anställda, exempelvis Electronic performance 

monitoring (Stanton, 2000) och Electronic Monitoring Surveillance (Holland et 

al., 2015). Vi har inte för avsikt att redogöra för eventuella skillnader mellan 

begreppen “monitoring” och “surveillance” utan har valt att benämna allt som rör 
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elektronisk övervakning på arbetsplatsen, i det här kapitlet, som Electronic 

Performance Monitoring (EPM). EPM samlar system där teknik används för att 

observera, analysera och utvärdera anställdas arbetsprestationer (Bhave, 2013), 

avsikten är densamma som traditionell icke-elektronisk övervakning. Skillnaden 

är att traditionell övervakning kräver mänskliga resurser medan EPM utövas med 

hjälp av datorer och annan modern teknologi (OTA 1987, Stanton, 2000). I 

jämförelse med traditionella fysiska arbeten är datorbaserade arbeten av en mer 

komplex karaktär, och en chef som fysiskt övervakar sina anställda skulle ha svårt 

att avgöra om de var produktiva eller inte eftersom det är svårt att avgöra vad som 

sker i programmen (OTA, 1987). EPM möjliggör övervakning av flera 

dimensioner samtidigt och kan dessutom lagra stora datavolymer (Stanton, 2000). 

Lagrad data kan sammanställas för att ge en bild av en arbetsgrupps eller en hel 

avdelnings insats. Datan används exempelvis för att se mönster i tidigare 

arbetsprocesser, för att på så sätt planera inför kommande perioder. EPM kan även 

kartlägga de individuella prestationerna inom en organisation. Statistiken kan 

användas för att bibehålla eller öka den anställdes arbetsprestationer, men även 

som underlag för feedback och beslutsunderlag för lön, kompetensutveckling, 

befordring eller uppsägning (OTA, 1987). EPM är vanligt förekommande inom 

call-centers, där används det för att se hur en anställd presterar i jämfört med en 

andra anställda inom företaget. Datan som samlas in kan även användas för att 

implementera mer effektiva tillvägagångssätt och arbetsmetoder (Bhave, 2013). 

Övervakningskameror och datorer är andra verktyg för att möjliggöra en 

elektronisk övervakning (Tomczak, lanzo & Aguinis, 2017). Med hjälp av 

programvara övervakas bland annat de anställdas mailkonversationer och 

internetanvändning (AMA 2007). Utvecklingen inom EPM går framåt i takt med 

teknikutvecklingen, exempelvis gör smartphones och GPS i företagsbilar det 

möjligt att spåra de anställdas position i realtid (Regeringen, 2016).  

 

Elektronisk övervakning ger arbetsgivare en chans att få en uppsikt över sina 

anställdas positiva egenskaper och beteenden. Övervakningen ger även en 
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möjlighet att säkra de anställdas säkerhet och hälsa. Det har visats att anställda 

som utför enkla arbetsuppgifter och blir övervakade med hjälp av EPM presterar 

bättre än om de inte hade varit övervakade (Davidson & Henderson, 2012). 

Anställdas reaktioner till följd av övervakning är essentiella eftersom det är upp 

till arbetsgivaren att upprätthålla de anställdas motivation och välbefinnande. 

Graden och tillämpningen av övervakningen har betydelse för hur dedikerad en 

anställd är vid ett visst arbetsmoment (Brewer & Ridgway, 1998). Trots att 

elektronisk övervakning kan bidra med flertalet positiva konsekvenser, för 

organisationer och dess anställda, måste de negativa konsekvenserna belysas. En 

tydlig koppling mellan elektronisk övervakning och fysisk och psykisk stress har 

uppmärksammats (OTA, 1987; Aielo & Kolv, 1996). Det finns indikationer som 

tyder på att övervakning av arbetsuppgifter av en mer komplex karaktär kan bidra 

till en hög stressfaktor och därav få en rentutav motsatt effekt (Aielo & Svec, 

2003). Övervakning kan minska utrymmet för att socialisera med kollegor och det 

bidrar till att anställda upplever ett minskat socialt stöd, vilket i sin tur leder till en 

ökad stress (Amick & Smith, 1992). Andra påtagliga följder har visat sig vara 

minskad arbetstillfredsställelse, försämrade relationer till chefer och andra 

medarbetare, minskat förtroende för organisationen samt en ökad 

personalomsättning (Chalykoff & Kochan, 1989).  Det finns även kritiker som 

menar att en missbrukad övervakning av enkla arbeten kan leda till “elektroniska 

låglönefabriker”. Det beskrivs som det sämsta från fabriksvärlden, kombinerat 

med det sämsta från kontorsvärlden, som resulterar i ett stillasittande, repetitivt, 

tråkigt arbete med krav på högt tempo (OTA 1987).  

 

Ett av de senaste bidragen till forskningen kring övervakning på arbetsplatsen är 

en nordisk studie (Bernstrøm & Svare, 2017) som tydliggör sambandet mellan 

övervakning på arbetsplatsen och motivationsgraden bland medarbetarna. Studien 

utfördes på drygt 3000 norska arbetare och författarna argumenterar för att 

arbetsgivaren aktivt kan påverka de anställdas känsla av att vara betrodda. En 

känsla av högt förtroende från arbetsgivaren ökar den instinktiva motivationen 
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samt förmågan att hantera komplexa arbetsuppgifter. För att bidra till känslan “att 

arbetsgivaren har förtroende för mig” krävs det en arbetsplats utan övervakning 

samt att de anställda tilldelas befogenhet att fatta beslut. Övervakning och låg 

möjlighet att fatta egna beslut leder således till sänkt motivation hos de anställda. 

 

Integritetsdebatten  

Den moderna tekniken har möjliggjort en prestationsmätning av arbetare som är 

så pass detaljerad att den går långt förbi den prestationsmätning som 

introducerades av Frederick Taylor och förespråkades av andra förespråkare av 

Scientific Management (Ball, 2010). Det har satt igång en debatt gällande de 

anställdas personliga integritet (Chen & Ross, 2005). Integritet kan liknas vid ett 

komplex av rättigheter och skyldighet, en grupps rättigheter är förenade med en 

annan grupps skyldigheter. De anställdas integritet kan således bara hävdas på 

arbetsgivarens bekostnad (Hermerén, 1996). Vad är det då som bestämmer om det 

är arbetsgivarens eller de anställdas intressen som ska skyddas på den andras 

bekostnad? Det finns än så länge ingen enhetlig definition av integritetsbegreppet 

inom svensk rätt vilket innebär att den enskilda medarbetarens skydd är beroende 

av vilka motstående intressen som finns. För att avgöra om ett intrång har skett 

måste den anställdes intressen vägas mot arbetsgivarens intressen (Westregård, 

2002). Det kan ligga i arbetsgivarens intresse att övervaka de anställdas prestation 

för att säkerställa att de sköter arbetet på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt 

(Ball, 2010). Samtidigt är det otydligt vilka övervakningsmetoder som anses vara 

berättigade. Utgångspunkten i lagstiftningen är att det ska finnas ett starkt behov 

av övervakning, samt att metoden inte får inkräkta mer på den personliga 

integriteten än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med 

övervakningsmetoden (Adlercreutz & Mulder).  

 

Sammanfattning 

Vi liknar den elektroniska övervakningen med det som Sewell (2012) väljer att 

kalla för komplex indirekt övervakning. Den kategorin av övervakning utgår ifrån 
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att medarbetarna övervakas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Med utgångspunkt 

i den teorin kommer vi undersöka hur övervakning tillämpas genom online-

recensioner. Övervakning ligger till grund för en integritetsdebatt (Chen & Ross, 

2005) vilket får oss att börja fundera över de etiska aspekterna med övervakning 

och därför kommer vi även undersöka hur övervakningen används som 

beslutsunderlag för personalrelaterade frågor.   

 

Huvudfråga 1: Tillämpas övervakning genom online-recensioner och används den 

som beslutsunderlag för personalrelaterade frågor? 

 

3.2 Online-recensioner  

Online-recensioner är en form av Electronic Word of mouth (eWOM) som är en 

av de mest etablerade metoderna inom produkt eller tjänsteinformation. eWOM är 

en utvecklad variant av Word of mouth (WOM), vilken har kunnat utvecklas på 

grund av ny elektronisk teknik. eWOM skiljer sig mot den traditionella WOM, 

framförallt kan eWOM spridas till ett större geografiskt område på kortare tid och 

på så sätt påverka flera potentiella kunder. eWOM kan beskrivas som en informell 

kommunikationskanal mellan potentiella konsumenter angående en produkt eller 

tjänst (Cheung & Lee, 2012). Online-recensioner är den mest framträdande 

kategorin inom eWOM, då 90 procent av konsumenterna läser minst en recension 

innan ett köpbeslut tas (Zhaoa, Stylianoua & Zheng, 2017). Online-recensioner är 

en redogörelse från tidigare, nuvarande eller potentiella konsumenter som delar ett 

omdöme om en produkt, tjänst, person eller företag online (Filieri, 2016). En av 

anledningarna till att online-recensioner blivit populära, är för att konsumenter 

litar mer på vad en oberoende källa säger om en produkt, i jämförelse med om 

information förmedlas från ett företag. Ju fler recensioner med liknande åsikter, 

desto högre anses tillförlitligheten vara hos konsumenten (Bansal & Voyer, 2000). 

När konsumenter delar ett omdöme skapas en tvåvägskommunikation mellan 

konsumenten och företaget, där företaget har möjligheten att ge respons på 
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konsumentens omdöme och på så sätt visa konsumenten att omdömet har noterats. 

Tvåvägskommunikationen som kan uppstå med online-recensioner kan gynna 

både konsument och företag, eftersom bägge parter kan dra lärdom av responsen 

(Grönroos, 2008). Tidigare skrivna online-recensioner kan motivera andra kunder 

till att också recensera en produkt eller tjänst, positiva som negativa. Henning-

Thurau et al, (2004) tar upp en antal olika faktorer som ligger till grund för att en 

individ recenserar en produkt, vi beskriver två faktorer som vi anser relevanta för 

vår studie. Det första är ångestminskning och skrivs för att lätta och få utlopp för 

sina känslor som frustration, ilska och ångest. Den andra handlar om hämnd -och 

är när en recension skrivs av en individ för att sätta sig emot ett företaget som han 

eller hon associerar med en negativ känsla. 

 

Faktorer som kan avgöra om en konsument kommer att recensera en produkt eller 

inte påverkas av tid, ansträngning och belöning (Lee et al., 2006). Recensioner 

kan påverka ett konsumentbettende på två olika sätt, antingen som en 

informationskälla eller som en rekommendation. Som informationskälla kan den 

ge en potentiell konsument ytterligare information om en produkt eller tjänst, och 

som rekommendation ges ett positivt eller negativt omdöme. Beroende på om 

omdömet är positivt eller negativt kan utfallet bli annorlunda. Recensioner som 

huvudsakligen är positiva kan leda till att konsumenter anser att tjänsten eller 

produkten kommer att leva upp till ens förväntningar, medan de negativa kan leda 

till att konsumenterna avvisar tjänsten då de kan anse att det inte är möjligt att inte 

samtycka med tidigare konsumenter (Park & Lee, 2008). Internet ger användarna 

möjligheten att vara anonyma, vilket kan bidra till att fler recensenter vågar vara 

ärliga då de nödvändigtvis inte behöver stå till svars för sina åsikter, samtidigt kan 

sanningshalten vara svårare att avgöra. I och med friheten att kunna uttrycka 

åsikter anonymt om princip vad som helst på internet, kan företag utnyttja 

anonymiteten, genom att exempelvis åta sig rollen som recensent om ens egna 

produkter (López & Sicilia, 2014). Media har, framförallt inom hotell- och 

restaurangbranschen, uppmärksammat ett förekommande av online recensioner 
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som inte varit sanningsenligt grundade, vilket har lett till att trovärdigheten har 

ifrågasatts. En trovärdig recension kan definieras som sanningsenlig samt skriven 

av en konsument som har erfarenhet av den specifika produkten (Filieri, 2016). 

För att en recension ska ha en märkbar påverkan på en konsument, måste 

recensionen uppfattas som tillförlitlig (Bansal and Voyer 2000; Smith et al., 

2005). Enligt Chevalier och Mayzlin (2006) påverkar negativa recensioner fler 

konsumenter i jämförelse med vad positiva recensioner gör. Forskarna förklarar 

att resultatet har med recensioners tillförlitlighet att göra, på så sätt att en produkt 

som kan recenseras på internet hindrar ingen från att recensera en negativ 

recension, medan ägarna till produkten själva kan lämna en positiv recension för 

egen vinning. Enligt Yang et al., (2016) och Europaparlamentet (2015) litar 88 

procent av konsumenterna på en online-recension lika mycket som på en 

personlig rekommendation trots att recensenterna kan vara anonyma (López & 

Sicilia, 20014), samtidigt visar en studie av Luca & Zervas (2013) att 16 procent 

av recensioner om restauranger är falska. För att läsaren ska ifrågasätta 

recensionens trovärdighet och göra en grundligare undersökning behöver texten 

antingen vara skriven entusiastiskt, eller innehålla extrema åsikter. Vid en 

grundligare undersökning kontrollerar läsaren profilen bakom recension, men ofta 

undersöks endast hur många recensioner profilen har registrerade på sig (Filieri, 

2016).  

 

Sammanfattning 

Som tidigare nämnt anser vi att online-recensioner kan fungera som ett verktyg 

för att övervaka sina anställda. Det är inte företeelsen att medarbetare övervakas 

vi är skeptiska mot utan det vi tycker är anmärkningsvärt är den varierande 

tillförlitligheten i online-recensioner. Det finns, som presenterat, statistik på att en 

del av recensionerna är direkt falska, samt att 88 procent av konsumenterna litar 

lika mycket på en online-recension, som på en personlig rekommendation. Sedan 

anser vi att tolkningsutrymmet kan vara stort eftersom väsentlig information om 

helheten riskerar att falla bort vid recension som hänvisar till en specifik händelse. 
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Vi har inte för avsikt att undersöka tillförlitligheten i kundrecensioner utan fokus 

kommer ligga på om arbetsgivare tar hänsyn till det när de ger sina anställda 

feedback utifrån online-recensionerna.  

 

Huvudfråga 2: Tar chefer hänsyn till den varierande tillförlitligheten i 

onlinerecensioner? 

 

3.3 Feedback till anställda utifrån online-recensioner  

Feedback kan definieras som ett förlopp där information skickas tillbaka från 

mottagaren till sändaren, med dennes tolkningar och uppfattningar om sändarens 

tidigare budskap, och kan användas som ett verktyg till att ta reda på hur något 

som sagt eller gjorts blir mottaget (Nilsson & Waldemarson, 2016). Verktyget 

anses som viktigt för chefer och räknas som en central del i all kommunikation på 

arbetsplatsen. Feedback ingår i det sociala samspelet och på så sätt en del i den 

psykosociala arbetsmiljön (Waldemarson, 2009). Hur pass effektivt utfallet av 

feedback blir avgörs av vanan och förmågan att ge samt ta emot feedback. Om 

feedback ges på ett korrekt och effektivt sätt kan det fördjupa en relation mellan 

parterna, om det däremot ges på ett felaktigt sätt kan det istället skada relationen 

och skapa en destruktiv kommunikation. Vid en eventuell feedback bör sändaren 

vara prövande och beskrivande, inte värderande eller dömande, samt i den mån 

det är möjligt fokusera på starka sidor istället för svaga (Nilsson & Waldemarson, 

2016). Att ge feedback har vanligtvis två olika syften, antingen är det ett 

uppskattande där sändaren visar sin uppskattning och uppmuntran för någon som 

har gjort något bra, eller så syftar sändaren på ett korrigerande och ger 

konstruktiva förslag angående saker som kan förbättras. Oavsett syftet med 

feedback bör det, för att anses som lyckad feedback, bidra till någons utveckling 

(Gunnarsson, 2015). För att hjälpa till att förbättra och utveckla en anställds 

yrkesmässiga kunskap räcker det inte med att endast ge positiv feedback. För att 

en anställd ska utvecklas är det även viktigt att komplettera den positiva 
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feedbacken med kritik. Kritiken bör vara specificerad på så sätt att det framgår 

vad som inte är tillfredsställande, varför det inte är tillfredsställande, och vad den 

anställde istället kan göra för att tillfredsställa de inblandade parter (Øiestad, 

2005).  

 

Det diskuteras och skiljs mellan tre olika former av feedback, den första handlar 

om ren information, och är endast en upprepning av vad som kommuniceras. Den 

andra syftar på att ge en personlig reaktion, vilka känslor som väcks och hur vi 

påverkas av den andres beteende. Den tredje formen av feedback är den som vi 

behandlar, och handlar om att bedöma och värdera någons beteende i en specifik 

situation. Bedömningar och värderingar har en tendens att väcka motstånd och för 

att utfallet av en feedback ska bli lyckat, krävs ofta en formell statusskillnad 

mellan personerna samt en tillit och tilltro i relationen. Vidare krävs det minst att 

två personer engagerar sig för att en feedback ska bli effektiv, om en person inte 

är mottagbar för feedbacken som ges är det dömt att misslyckas och bli ineffektiv, 

samtidigt som en efterfrågad feedback är mer effektivt i jämförelse med en 

påtvingad (Nilsson & Waldemarson, 2016). Som mottagare är det viktigt att följa 

med i samtalet och visa talaren att budskapet har uppfattats, exempelvis genom 

signaler, såsom ansiktsuttryck, nickningar och blickar. Dessa signaler är viktiga 

för att talaren ska känna sig hörd, och vid en utebliven reaktion kan talaren 

uppfatta situationen som negativ och upprepa sin mening med en högre volym än 

tidigare (Argyle, 1988). En feedback bör ges i nära anknytning till tidpunkten och 

kan mista effekt om det tar för lång tid från händelse till återkoppling (Nilsson & 

Waldemarson, 2016). För att gynna lärande och öka chansen för en lyckad 

feedback, bör feedback som ges vara konstruktiv, samt saklig, då den accepteras 

lättare av mottagaren (Mattsson & Örtenblad 2008). När feedback inte syftar på 

att gynna en anställds utvecklingsprocess ska den inte ges, då det istället kan 

komma att påverka den anställda negativt (Wheelan, 2010). Så länge feedback ges 

på rätt sätt, finns det enligt Bushe (2006) ingen felaktig feedback, eftersom 

känslan som feedback grundas på är subjektiv och så individen upplever det. En 
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individ bedömer en situation eller person med en påverkan från tidigare 

upplevelser som exempelvis värderingar, tidigare erfarenheter, behov och 

förväntningar. Vidare bemöter och tolkar vi först det som kan iakttas, exempelvis 

yttringar, utseende och beteende. Vi beger oss in i situationer med ett antal 

förutfattade meningar som är grundade på tidigare erfarenheter, som försöker 

avslöja vad vi kan förvänta oss av personen (Nilsson & Waldemarson, 2016). 

 

Om anställda upplever en brist på positiv feedback från chefen kan det tolkas som 

negativ feedback och skapa en känsla av meningslöshet (Øiestad, 2005). Negativ 

feedback kan vara utvecklande och motiverande för en anställd men kan även ha 

en negativ inverkan på anställdas beteende och prestation samt skapa känslor av 

stress, orättvishet och ilska (Nilsson & Waldemarson, 2016). Williams (1995) 

definierar stress som när en individ blir så pass pressad att den inte längre klarar 

av sina uppgifter. Hur stress påverkar en anställd är individuellt och varierar ofta 

beroende på arbetsmiljön (Lazarus & Folkman, 1984). Kortvarig stress har 

nödvändigtvis ingen negativ påverkan på en anställd, utan kan istället leda till en 

bättre koncentration. Det är först när stressen blir långvarig som negativa 

symptomen kan uppmärksammas och anställda kan drabbas av ohälsa (Halling, 

2002). Att en individ upplever en situation som stressande, betyder inte per 

automatik att en annan gör det. Medan en individ upplever stress, kan en annan 

individ istället uppleva samma situation som utmanande. Skillnaden hur 

situationen kommer att upplevas varierar och beror på hur individen upplever 

situationen, upplevs den som ett hot kommer individen att känna sig stressad 

(Cassidy, 2003). För att försöka undvika den negativa inverkan på de anställda 

försöker vissa chefer linda in den negativa feedbacken tillsammans med positiv 

feedback, det för att feedbacken inte ska uppfattas lika negativ (Tata, 2002). Om 

det är både negativ och positiv feedback som ska förmedlas bör den ges i 

ordningen “positivt, negativt, positivt”. Risken för motstånd brukar minska när 

sändaren startar med något positivt, och att avsluta med något positivt kan leda till 

att informationen accepteras lättare (Nilsson & Waldemarson, 2016).  
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Sammanfattning 

Som vi nämner kan både positiv och negativ feedback motivera anställda i deras 

dagliga arbete, om feedback däremot ges på ett felaktigt sätt kan det istället ha en 

negativ inverkan på anställda. Eftersom feedback som handlar om bedömningar 

och värderingar kan väcka motstånd hos mottagaren, anser vi att chefer inom 

hotell- och restaurangbranschen bör vara medvetna om riskerna med feedback. 

Vidare anser vi även att det är av intresse att en feedback kan vara grundad på en 

online-recension som ej är sanningsenlig, dels genom att vara fejkad eller 

missvisande, på så sätt att en gäst kan vara missnöjd trots att den anställda har 

hanterat en specifik situation korrekt. Kort sammanfattat kan feedback ha en 

negativ inverkan på anställda, och även vissa fall vara grundade på missvisande 

händelser eller påhittade recensioner. 

 

Huvudfråga 3: Använder chefer online-recensioner som underlag för feedback till 

anställda?  
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4 Empiri och analys 
Följande text är uppdelad under de tre huvudfrågor som presenterades utifrån 

respektive teoridel. Under varje huvudfråga presenteras empiri, följt av en analys 

och delslutsats En diskussion kommer föras först när all empiri med tillhörande 

analys är presenterad.  

 

4.1 Tillämpas övervakning genom online-recensioner och används den 

som beslutsunderlag för personalrelaterade frågor? 

 

Organisationernas interna uppföljningsarbete av online-recensioner 

Metoderna och rutinerna kring uppföljningsarbetet av online-recensioner skiljde 

sig en del mellan organisationerna som ingick i studien, fem av åtta respondenter 

svarade att de betalade för en tjänst som sammanställde alla recensioner från de 

vanligaste recensionskanalerna. Mikael Berg och Magnus Klave förklarar att 

tjänsten de betalar för visar statistik över recensioner och det skickas ut 

automatiska varningar om det kommer in omdömen som är lägre än 5 på en skala 

1-10. Tre av de tillfrågade arbetsgivarna köpte inte någon tjänst utifrån, 

gemensamt för dessa var att fokus lades på de webbplatser de ansvariga ansåg var 

viktigast för företaget. Det som spelade in i valet av vilka webbplatser som 

bevakades var hur många recensioner som skrevs där samt hur många potentiella 

gäster som besökte webbplatsen. Oavsett om företagen köpte in en samlingstjänst 

eller inte så var minst en anställd ansvarig över uppföljningen. Hälften av 

respondenterna svarade att de var ansvariga för uppföljningen, medan övriga 

svarade att de antingen delade ansvaret eller att de hade delegerat vidare 

arbetsuppgiften till de anställda. 

 

Lars Persson tror att uppföljningsarbetet av kundrecensioner leder till att 

medarbetarna presterar bättre. Han motiverar sitt påstående genom att han tror att 

det blir skarpt läge när de anställd hela tiden vet om att det sker en granskning. 
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Granskningen kan bestå av 60 par ögon samtidigt och då är de anställda medveten 

att om de gör något som är fel, kommer det också att få konsekvenser. Han 

fortsätter med att förklara att det här är ett verktyg och det gäller att klargöra 

möjligheterna för medarbetarna, då han tro att risken är mindre att de upplever 

stress och press från arbetsgivaren. Sebastian Sjövall beskriver online-recensioner 

som ett användbart verktyg som används för att få en inblick i det dagliga arbetet, 

eftersom han själv inte alltid har möjlighet att kontrollera det. Om det exempelvis 

dyker upp flera negativa recensioner, angående ett slarvigt städat rum, som går att 

härleda till en i städpersonalen, kan det resultera i att de interna 

kvalitetskontrollerna fokuseras mot de rum där den aktuelle städaren är ansvarig. 

Petra Karlsson och Mikael Berg förklara att återkommande negativa recensioner 

leder till att de försöker ha uppsikt över den anställde för att se hur denne 

presterar. Berg berättar att en recension oftast går att härleda till en enskild 

anställd, exempelvis är det samma anställd som städar rummen på en specifik 

våning. Om det går att härleda en recension som kritiserar städningen kan de 

resultera i ett samtal med den anställde. Karlsson utvecklar det med att ord inte 

väger så tungt eftersom den anställda oftast förnekar ett dåligt beteende och då är 

det bättre om det går att konfrontera den berörda medarbetaren mitt i en situation. 

Karlsson följer dessutom upp diskussionen i slutet av intervjun och säger att hon 

hoppas att antalet online-recensioner ökar framöver. Hon förklarar att de används 

som ett verktyg för att utveckla organisationen och dess anställda, och de arbetar 

aktivt för att uppmana sina gäster att lämna recensioner.  

 

Beslutsunderlag för personalrelaterade frågor samt konsekvenser av besluten  

En bit in i samtliga intervjuer fick respondenterna frågan “hur hanterar ni en 

recension som går att härleda till en specifik anställd?” samtliga respondenter 

svarade att första steget i uppföljningen är att sätta sig in i händelsen som 

recensionen hänvisar till. “Vad var det egentligen som hände?” är frågan de 

ansvariga ställer sig. Det visar på att arbetsgivaren låter den anställde få en chans 

att förklara det utifrån sitt eget perspektiv. Dels ska den anställde få en chans att 
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försvara sig mot anklagelserna i recensionen, men det visade sig även att det finns 

en utbredd skepsis mot online-recensioner hos organisationerna, vilket vi följer 

upp och diskuterar mer under nästa huvudfråga. Följande text är skriven med 

förutsättning att arbetsgivarna har tagit ställning till trovärdigheten och beslutat att 

recensionen är trovärdig och därför värd att ta upp med berörd personal. Hur de 

går tillväga för att ge feedback till sina anställda diskuteras mer ingående under 

huvudfråga 4. Om recensionen är av allvarligare karaktär är alla arbetsgivare ense 

om att det sätter sig ner och pratar igenom det uppkomna problemet med den 

berörda medarbetaren. Klave säger att negativa recensioner absolut kan leda till en 

varning. Det är medarbetarens jobb att vara trevlig och bemöta gästerna på ett 

korrekt sätt. Misskötts den uppgiften, har den anställde ingenting i branschen att 

göra. På vår följdfråga “om upprepade negativa recensioner gällande en anställd 

kan leda till en uppsägning”, svarar han att online-recensioner i sig inte kan leda 

till något sådant då vi har ett stark anställningsskydd i Sverige och då räcker det 

inte med att en anställd omnämns i kundrecensioner för att bli uppsagd, men 

däremot kan det vägas in vid en förhandling om uppsägning. Sjövall är också 

medveten om det starka anställningsskyddet och säger att det är svårt att göra sig 

av med medarbetare, trots att de berörs av flera negativa online-recensioner. Han 

anser att det bästa tillvägagångssättet vid en sådan situation är att föra en dialog 

med medarbetaren och få personen att förstå att han eller hon inte är rätt för 

organisationen och att organisationen kanske inte heller är rätt för medarbetaren. 

Vid ett sådant samtal kan recensionerna fungera som ett bevis på att medarbetaren 

inte är lämplig för arbetet. Målet med ett samtal och en eventuell varning behöver 

inte alltid vara att bli av med den berörda medarbetaren. Karlsson berättar om en 

situation med en medarbetare som fick negativa recensioner, men som efter ett 

feedbacksamtal började arbeta på ett mer önskvärt sätt.  

 

För vissa arbetsgivare var det klart och tydligt vad upprepade dåliga recensioner 

kunde leda till. Simon Karlström förklarade att om det kommer fram, och kan 

stärkas, i en recension att en anställd har misskött sitt arbete leder det till ett möte, 
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där det delas ut en varning och en uppmaning att inte missköta sig igen. Om den 

anställde får liknande recensioner emot sig efter tillsägelsen kommer 

konsekvensen bli att personen förlorar arbetet, Karlsson bekräftar att hon agerar 

på ett liknande sätt. Hon utvecklar dock resonemanget och berättar att det 

fungerar likadant på ett omvänt sätt. Återkommande positiva recensioner vävs in i 

helhetsbilden av en anställds arbetsprestation och kan således bidra till att en 

anställd exempelvis får fler timmar på schemat, eller till och med blir befordrad. 

Flera andra arbetsgivare beskriver att det fungerar på ett liknande sätt gällande 

återkommande positiva recensioner. Stina Lundin svarar att återkommande 

positiva recensioner inte direkt leder till en befordran eller liknande, men indirekt 

kan det göra det “om gästen tycker så, tycker nog även vi det”. Fabian Bergstedt 

beskriver det på ett liknande sätt, han kan inte peka på ett enskilt fall men på 

grund av recensioner känner de till vilka som är gästernas favoriter och det kan 

absolut vägas in när det gäller att få erbjudanden om att utvecklas inom 

organisationen. Persson anser att det rent organisatoriskt är viktigt med positiva 

recensioner och att det vägs in i bedömningen av de anställda. Han berättar om en 

anställd som får mycket cred, muntlig och digital. Det gör så Persson tänker att 

det är något de kan bygga vidare på, en person som kan få mer ansvar. Så det 

påverkar absolut att höra vad gästernas åsikter. Han fortsätter att berätta att 

recensionerna är väldigt bra för att hålla koll på medarbetarna, speciellt när han 

själv inte alltid har möjlighet att vara på plats och se vilka som gör framsteg och 

så vidare. Recensionerna kan leda till att han får upp ögonen och resultatet kan 

sedan bli att personen tilldelas mer ansvar. Klave svarar att en befordran kräver en 

högre kompetens och då kanske det inte är så rimligt att någon blir befordrad på 

grund av att det framgår i en recension att han/hon är trevlig. Däremot kan flera 

upprepade recensioner leda till att han får upp ögonen för personen och är det 

exempelvis en extraanställd kan det leda till att den erbjuds en fast tjänst eller en 

högre anställningsgrad.  
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Delslutsats_och_analys 

Komplex direkt övervakning innebär att övervakningen sker genom att flera 

dimensioner av arbetsinsatsen samlas in, med hjälp av teknik, för att sedan kunna 

jämföras med andra som utför samma arbete (Sewell, 2012). Samtliga 

arbetsgivare i studien tillämpar övervakning genom online-recensioner, 

recensionerna återfinns antingen på webbsidor där de är publicerade 

ursprungligen eller genom programvara som sammanställer kundrecensioner från 

samtliga aktuella webbsidor. Recensionerna innehåller vanligtvis ett betyg samt 

ett skriftligt omdöme som motiverar betyget, det gör det möjligt att jämföra en 

recension med en annan. Vi anser att tekniken som används för att samla in 

statistiken samt möjligheten att jämföra den visar på att det är en form av komplex 

direkt övervakning. Statistiken ger även en bild av den gemensamma 

arbetsprestationen, vilket är ett av användningsområdena för elektronisk 

övervakning (OTA,1987). Innan modern teknik möjliggjorde en komplex form av 

övervakning skedde övervakningen genom mänsklig observation, det vill säga en 

simpel direkt övervakning (Sewell, 2012). Det vi noterade under vår studies gång 

var att arbetsgivarna personligen började observera sina anställda som hade 

omnämnts i online-recensioner med negativt innehåll. Argumentet för denna 

observation var för att de ville kontrollera om recensionen överensstämde med det 

beteende den anställde uppvisade i arbetsgivarens närhet. Det tyder på att den 

komplexa direkta övervakningen i flera fall tenderar att öppna upp för en simpel 

direkt övervakning.   

Ball (2010) anser att det ligger i arbetsgivarnas intresse att övervaka de anställdas 

prestation för att säkerställa att de sköter arbetet på ett korrekt och 

kostnadseffektivt sätt. Det ser vi tydliga tecken på eftersom alla arbetsgivare 

använder online-recensioner som ett verktyg för att säkerställa att hela 

verksamheten tillmötesgår, alternativt överträffar, kundens förväntningar. 

Samtidigt säger svensk lagstiftning att övervakning inte får inkräkta de anställds 

integritet mer än nödvändigt (Adlercreutz & Mulder, 1994). Fenomenet vi 
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undersöker är således en del av den allmänna debatt som råder kring integritet. 

För att avgöra om det görs ett intrång på den personliga integriteten måste de 

anställdas intressen vägas mot arbetsgivarnas intresse (Westregård, 2002), något 

vi inte hade för avsikt att undersöka i vår studie.  

 

För att undersöka övervakningen genom online-recensioner på ett djupare plan än 

att endast konstatera hur övervakningen tillämpas, valde vi att gå in djupare på hur 

övervakningen kan ligga till grund för beslut som rör de anställda. Vi kan dra 

slutsatsen att övervakningen inom samtliga medverkande organisationer leder till 

någon form av konsekvens för medarbetaren, vilket låg i linje med vårt förväntade 

resultat. Det intressanta finner vi i de utvecklade svaren, där vi snabbt inser att 

konsekvenserna varierar från organisation till organisation. Gemensamt för 

samtliga arbetsgivare är att de undersöker trovärdigheten innan de tar beslutet att 

recensionen ska få några konsekvenser för den anställde. Efter att beslutet är 

fattat, gällande tillräcklig trovärdighet, att följa upp online-recensionen vittnar 

återigen samtliga arbetsgivare om att de tar den anställde i fråga åt sidan för ett 

möte. Här börjar det skilja sig mellan de olika svaren, fyra av respondenterna 

klargjorde att upprepade negativa recensioner leder till en varning. 

Konsekvenserna av ett icke förbättrat beteende från den anställdes sida riskerar i 

två av organisationerna leda till att de förlorar sitt jobb i de två andra fallen 

förklarar respondenterna att de hade varit det önskade resultatet men på grund av 

det starka anställningsskyddet i Sverige är det svårt att genomföra en sådan 

uppsägning. Resterande fyra respondenter var aningen försiktigare i sina 

uttalanden eller hänvisade till att situationen varken har uppstått eller kommer att 

uppstå.  

 

Det fanns också en variation gällande de positiva konsekvenserna utifrån 

upprepade positiva recensioner som går att härleda till en enskild anställd. Tre 

respondenter svarade att recensionerna sannolik kunde leda till en befordran på 

sikt. En respondent förklarade att en högre tjänst kräver ökad kompetens och 
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därför kan inte de positiva recensionerna landa i en befordran, men de kan leda till 

ett erbjudande om en tillsvidaretjänst alternativt ett erbjudande om en högre 

anställningsgrad inom den befintliga tjänsten. Övriga respondenter besvarade 

frågan med att förklara att deras organisationer är så små och recensionerna inte 

kan leda till något sådant, däremot säger en av dem att de indirekt kan leda till 

exempelvis en befordran eftersom ledningen förmodligen ser det som kunderna 

ser.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsgivarens övervakning genom 

kundrecensioner kan användas som beslutsunderlag för personalrelaterade frågor. 

Det börjar med att arbetsgivaren får upp ögonen för medarbetaren som omnämns i 

recensionerna. Där övergår den komplexa direkta övervakningen till att bli en 

simpel direkt övervakning. Om medarbetaren har samlat på sig positiva 

recensioner finns det, utöver uppskattning och beröm, inom vissa organisationer 

chans att få fler timmar på schemat eller till och med blir befordrad. Visar det sig 

att medarbetaren istället har samlat på sig flera negativa recensioner kan det leda 

till en varning och i vissa fall finns en risk att medarbetaren förlorar sitt jobb. De 

beskrivna tillvägagångssätten för uppföljning av online-recensioner och vad det 

leder till för konsekvenser för organisationens anställda stämmer överens med 

teori som finns tillgänglig för elektronisk övervakning. Det vill säga att statistiken 

kan användas för att bibehålla eller öka den anställdes arbetsprestationer, men 

även som beslutsunderlag för befordring eller uppsägning (OTA, 1987). 

 

4.2 Tar chefer hänsyn till den varierande tillförlitligheten i online-

recensioner?  

 
Gästens och medarbetarens olika uppfattningar - subjektiva recensioner 

Karlström påpekar att endast för att en kund inte är nöjd med besöket, betyder det 

inte per automatik att den anställda har gjort något fel. Det kan lika gärna vara 
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gästen som har haft fel angående situationen som leder till den negativa online-

recensionen. Karlström säger att han känner sin personal, och är bra på att känna 

av hur olika situationer ska hanteras. Om det däremot kommer in en negativ 

recension angående en anställd som har lite mycket skinn på näsan undersöker 

Karlström situationen och försöker se hur personen arbetar för att skaffa sig en 

tydligare uppfattning. Persson är också noga med att poängtera att endast för att 

en gäst ger en dålig recension måste det inte betyda att en anställd har gjort något 

fel, det finns alltid två sidor av myntet som en chef måste ta hänsyn till. Han anser 

att det är viktigt att inte döma personal eller gästen direkt, utan först ta reda på 

mer information om hur situationen har utspelat sig. Människor agerar, analyserar 

och reagerar olika i olika situationer, så om gästen ger en dålig recension för att 

han eller hon känner sig dåligt behandlad är det en känsla som han eller hon har. 

Den känslan kan inte vi inte bara ta bort, det är ju så gästen känner, förklarar 

Persson. Han fortsätter förklara att endast för att gästen känner så, betyder det inte 

att den anställda har gjort något fel. Det gäller att ha en fingertoppskänsla och 

analysera varje situation var för sig.  

 

Berg är hårdare i sin bedömning och menar att vissa gäster är omöjliga att 

tillfredsställa. Även om personalen gör allt rätt kan det fortfarande leda till en 

negativ recension, då något som är perfekt för en gäst inte nödvändigtvis är 

perfekt för en annan. Han förklarar att alla omdömen är personliga och därav 

subjektiva och ger ett exempel där de gratis hade uppgraderat en gäst till det 

finaste rummet som var tillgängligt för tillfället. Gästen hade trots uppgraderingen 

skrivit en negativ recension om hotellet, där det bland annat framgick att hotellets 

rum var för små. Berg menar att i liknande situationer finns det inte så mycket 

som hotellet kan göra, gästen kommer troligtvis aldrig att bli nöjd och därav är 

inte heller recensionen speciellt trovärdig. Lundin berättar att hon tar ganska lätt 

på recensioner som inte känns helt rättvisa och emellanåt tänker “jaja, vi har alla 

olika åsikter”. Fabian Bergstedt vill alltid tro på sin personal men menar att det är 

svårt att säga till en gäst att han eller hon ljuger. Vilken trovärdighet recensionen 
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får kan variera beroende på tidpunkt, samt vilken avdelning recensionen kommer 

ifrån. Bergstedt berättar att de exempelvis får mest negativa recensioner från 

gäster som besökt baren kvällstid och blivit nekade för att de har fått tillräckligt 

mycket att dricka, i sådana situationer blir recensionerna inte speciellt trovärdiga, 

och de låter oftast situationen passera.  

 

Även Klave berättar att han anser att en online-recension är subjektiv och bör 

analyseras från situation till situation. Bara för att det skrivs en negativ recension 

behöver det inte vara sant, det är något som du lär dig att läsa av säger han. När 

Klave känner att det är något som inte stämmer går de vidare med situationen, om 

de däremot anser att det inte alls var så här situationen utspelade sig låter de bara 

situationen passera. Klave ger oss ett exempel på en situation som utspelade sig 

någon vecka tidigare på restaurangen. En gäst i ett sällskap skrev en negativ 

recension om att hon blev matförgiftad av pilgrimsmusslorna som hon hade blivit 

serverad i restaurangen. Klave tog reda på vilken dag situationen utspelade sig, 

vilket gjorde att de kunde härleda batchen på musslorna och undersöka om några 

andra gäster hade blivit sjuka. Ingen annan gäst hade blivit sjuk vilket gjorde att 

de kunde konstatera att recension ej var tillförlitlig och kockarna hade inte 

misskött sitt jobb. Som de flesta av våra respondenter försöker även Klave ha en 

objektiv syn på situationen och varken ta gästen eller medarbetarens parti, utan 

istället utvärdera situationen och ta ett beslut när tillräckligt mycket fakta finns, 

och helt enkelt lita på magkänslan. 

 

Klave berättar att de är misstänksamma mot recensioner som är extrema och 

väldigt starka åsikter, oavsett om de är negativa eller positiva. Negativa 

recensioner som är skrivna med ett överdrivet språk hanteras alltid först genom att 

de går igenom dem tillsammans med personalen som arbetade den dagen, för att 

dubbelkolla om situationen verkligen utspelade sig på det sättet. Klave litar 

överlag på vad personalen säger, däremot kan han ta gästernas parti om en 

anställd har fått mycket negativa recensioner. Vid en sådan situation finns det en 
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risk att något inte stämmer och att han istället väljer att lita på gästen. Sjövall 

stämmer in på att misstänksamheten höjs mot recensioner med starka åsikter, men 

han backar alltid sina anställda tills han har fått situationen återberättad av alla 

berörda parter. Karlsson förklarar att om en anställd får en negativ recension och 

nekar till inblandning eller förklarar att situationen gick till på ett annat sätt hade 

hon låtit situationen passera. Om det däremot hade kommit in fler negativa 

recensioner så säger Petra att de självklart hade tagit gästens parti, då det är gästen 

som bestämmer och dem som vi är här för.  

 

Förekomsten av falska online-recensioner 

Berg nämner att han är medveten om förekommandet kring falska recensioner och 

att alla recensioner inte är trovärdiga. Han påpekar även, som vi tidigare nämnt, 

att vissa personer medvetet klagar för att erhålla någon form av kompensation. 

Om Bergs hotell erhåller en dålig recension söker de upp kunden i deras databas 

för att först kolla om personen har bott där. Det finns situationer när han har märkt 

att konkurrenter har recenserat deras hotell negativt, för att öka det egna hotellets 

beläggning. Han tar även i beaktning vart någonstans online-recension har 

skrivits, han anser att Tripadvisor.com väger tyngst. Han förklarar att på 

Tripadvisor krävs det att recensenten har registrerat en profil för att kunna skriva 

en recension, vilken enligt honom leder till att recensionen blir mer trovärdig. 

Även Bergstedt påpekar att det finns folk som vill dem illa och att gäster 

emellanåt kräver en kompensation för att de inte ska skriva en negativ recension 

om restaurangen. Persson kallar dessa recensioner spökrecensioner och berättar 

om ett exempel från i vintras när de valde att ha köttfria kvällar på restaurangen, 

och endast servera vegetarisk mat. De första veckorna mottog de ett antal negativa 

recensioner från människor som inte hade besökt restaurangen, utan som 

recenserade restaurangen negativt för att de inte gillade initiativet att endast 

servera vegetarisk mat. Trovärdigheten i ovan nämnda recensioner är låga. I 

Perssons fall har recensenterna inte erfarenhet av den specifika produkten, och i 

Berg och Bergstedts fall är recensionerna ej sanningsenligt grundade eftersom 
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gästerna recenserar negativt för egen vinning och ej utefter upplevelsen i sig. 

Samtliga respondenter förklarar att de inte är speciellt oroliga över att potentiella 

gäster ska läsa de falska recensionerna, och välja bort deras restaurang eller hotell.  

 

Delslutsats och analys 

Inledningsvis undersökte vi hur viktigt arbetsgivarna ansåg att det var att följa upp 

online-recensioner, för att därefter kunna ta reda på om de tog hänsyn till den 

varierande tillförlitligheten i dem. Enligt Zhaoa, Stylianoua & Cheng (2017) läser 

minst 90 procent av konsumenter en recension innan de fattar ett köpbeslut. Det 

höga frekvensen speglade av sig i respondenternas svar gällande vikten av att följa 

upp online-recensioner, samtliga svarade att de var noggranna med att följa upp 

online-recensionerna eftersom de hade så pass stor inverkan på verksamheten. De 

utvecklade det med att förklara att de såg online-recensionerna som ett verktyg för 

att bygga en verksamhet som var mer attraktiv hos gästerna eftersom det resulterar 

i en högre omsättning för dem. Det resonemanget går att koppla till Grönroos 

(2008) syn på tvåvägskommunikationen som kan uppstå i samband med en 

online-recension, eftersom både arbetsgivaren och konsumenten kan gynnas av 

responsen. 

 

Definitionen av en trovärdig recension är att den är sanningsenlig samt skriven av 

en konsument som har erfarenhet av den specifika produkten (Filieri, 2016). Alla 

recensioner är enligt Luca & Zervas (2013) dock inte trovärdiga då deras studie 

visar att 16 procent av online-recensioner är falska, vilket tre av respondenterna 

tar hänsyn till. Respondenterna fortsätter resonemanget med att berätta för oss att 

de har varit med om att företag i branschen har både har skrivit positiva 

recensioner om sig själva och negativa recensioner om konkurrenter. Problemet 

har uppmärksammats av López & Sicilia (2014) som hävdar att det på grund av 

anonymiteten på internet är möjligt för företag att åta sig rollen som recensent och 

sedan skriva omdömen om ens egna produkter. Till en början försöker de hantera 

online-recensionernas tillförlitlighet objektivt. Respondenterna samlar sedan in 
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information kring situationen från bägge parter som varit inblandade för att 

avgöra tillförlitligheten. Hur den avvägningen sker, ter sig dock vara högst 

subjektivt och grundar sig i alla av fallen på en magkänsla hos den ansvarige. Alla 

våra respondenter anser att det är en avvägning och att det får hanteras från 

situation till situation. Däremot berättar samtliga respondenter att ett flertal 

negativa recensioner om en specifik händelse eller person leder till en mer 

trovärdig recension, vilket även stöds av Bansal & Voyer (2000) som skriver att ju 

fler recensioner med liknande åsikter, desto högre anses tillförlitligheten att vara. 

För att läsaren ska ifrågasätta en recensions trovärdighet behöver recensionen vara 

skriven entusiastiskt eller innehålla starka åsikter (Filieri, 2016), vilket stämmer in 

på respondenterna då samtliga ifrågasätter recensioner som är skrivna på det viset. 

Vid en misstanke om recensionens tillförlitlighet kontrollerar läsaren profilen 

bakom recensionen (Filieri, 2016), vilket stämmer in på majoriteten av 

respondenterna. Exempelvis har en av respondenterna som regel i den mån det är 

möjligt, gå igenom hotellets databas för att undersöka om recensenten har bott på 

hotellet. Det vanligaste är dock att endast prata med personalen som arbetade den 

givna dagen. Varför en konsument väljer att recensera en tjänst kan skilja sig, 

Henning-Thurau et al, (2004) tar upp två olika faktorer som kan härledas till 

varför konsumenter har recenserat våra respondenters tjänster. Den första är 

ångestminskning som skrivs för att få utlopp för frustration, ilska och ångest, 

vilket två av respondenterna nämner. De berättar att gäster kan begära 

kompensation för någonting, och när respondenterna ansett att kompensation ej är 

nödvändigt, har gästen blivit frustrerad och arg, vilket i vissa fall har lett till en 

negativ recension. Den andra faktorn för att en gäst ska skriva en recension 

handlar om hämnd, vilket en av respondenterna förklarar händer emellanåt, och då 

som oftast när gästen är påverkad av alkohol och blir avvisad får restaurangen.  
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4.3 Använder chefer online-recensioner som underlag för feedback till 

anställda? 

 
Karlström tittar som regel över online-recensioner gällande deras företag en gång 

per dag. Han förklarar att om han kan härleda en recension till en specifik person, 

visar han recensionen för personen vid första bästa tillfälle. Om det inte går att 

utläsa vem recensionen handlar om försöker han lista ut det, antingen ensam eller 

tillsammans med andra personer som arbetade den dagen. Han är noga med att 

visa sina anställda recensioner när de är positiva då han upplever att hans 

anställda motiveras av att läsa positiva recensioner. Karlström har ett gemensamt 

möte med alla anställda en gång i månaden, under mötet pratar de igenom de 

väsentligaste recensionerna som kommit in under månaden, positiva som 

negativa. Har det kommit in någon speciell recension som behöver hanteras direkt 

kan de hålla ett extra möte. Karlsson anser att all feedback är bra feedback, att det 

kan motivera hennes anställda och att de arbetar mycket för att fler kunder ska 

lämna ett omdöme, vare sig det är positivt eller negativt. För att få fler kunder att 

recensera deras restaurang lämnar de vanligtvis en mindre pappersbit med 

information och liknande för hur gästerna lättast lämnar ett omdöme. Utöver att 

dela ut information uppmanar hon även sina anställda att upplysa gästerna om att 

gärna lämna ett omdöme.  

 

Lundin startar nästan varje arbetsdag med att läsa det automatiska mailet som 

skickats till henne med en sammanställning av alla gårdagens online-recensioner. 

Hon läser igenom alla recensioner och plockar sedan ut det väsentliga. Positiva 

recensioner brukar hon samla i ett separat dokument, som hon sedan mailar ut till 

personalen, då hon anser att de motiveras av att få läsa recensioner från gäster. 

Klave är också noga med att personalen får läsa de positiva recensionerna, han 

skriver istället ut de positiva recensionerna och sätter upp dem på anslagstavlan i 

personalrummet. Även Bergstedt berättar att han använder recensioner som ett 

motivationsmedel, framförallt till anställda som i vanliga fall inte får speciellt 
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mycket externt beröm. Exempelvis anser Bergstedt att kockar ofta kan få mycket 

externt beröm från gäster, medan städpersonal sällan får höra att rummet var fint 

städat. I dessa fall kan recensioner vara väldigt användbara som 

motivationsfaktorer för städpersonalen, genom att visa dem recensioner som 

berömmer städningen. Även Sjövall pratar om hur viktigt det är att motivera all 

personal, och framförallt visa personalen som i vanliga fall inte mottar något 

externt beröm, att deras arbete faktiskt speglar av sig i recensionerna. Sjövall 

använder recensioner som den huvudsakliga motivationsfaktorn, och anser att det 

är ett väldigt användbart styrinstrument. Varje månad jämförs recensioner med 

övriga hotell i hotellkedjan. Medarbetarna kan då se vilket hotell, i vilken stad och 

region, som har det bästa snittomdömet. Hotellen ser det som en tävling och 

motivation för att bli bättre, och förra månaden vann Sjövalls hotell, vilket firades 

med en stor fest för hela personalen.   

 

Persson berättar att recensioner är ett bra verktyg för att stärka organisationen och 

något de använder som bränsle för att motivera sina anställda. Han anser att det 

inte endast räcker med att han som chef ger de anställda beröm, utan det behövs 

även bekräftelse i extern form, och då är online-recensioner ett väldigt användbart 

verktyg. Då alla i personalen sällan är samlade har vi nästan aldrig några möten 

säger Persson, istället kommunicerar de genom en applikation. Applikationen är 

obligatorisk för alla anställda, och det är där som alla positiva och negativa 

recensioner publiceras. Persson berättar att de anställda kan granskas av många 

gäster under en kväll. För att minska risken att de anställda kan uppleva stress av 

granskningen berättar han att det därför är viktigt att klargöra möjligheterna med 

recensionerna, att det är ett verktyg som kan användas till att förbättra sig själv.  

 

De negativa recensionerna tar Lundin upp på det dagliga mötet med 

avdelningscheferna, som sedan tar vidare de negativa recensionerna till de berörda 

anställda vid behov. Om de negativa recensionerna kan härledas till en specifik 

person tar de det separat med den anställde, går det inte att härledas tar de det 
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däremot inför en grupp. Lundin fortsätter att berätta att det är viktigt för anställda 

att känna att de är en del av organisationskedjan, det är då lättare för de anställda 

att ta emot feedback. Är en anställd inte orsaken till en negativ recension, ska den 

inte heller behöva känna att det är sitt eget fel. Lundin anser dock att alla kan 

arbeta bättre, så är det negativa recensioner om någons arbete tar hon nästan alltid 

upp det med dem berörda. 

 

Alla respondenter berättar att de använder kundrecensioner som underlag för 

feedback och de anser att det är ett användbart verktyg för att motivera sin 

personal. De försöker att ge feedback i så nära anslutning till situationerna som 

möjligt. I situationer gällande feedback på grund av en positiv online-recension, 

brukar de flesta av cheferna försöka ge feedback inför flera kollegor, för att på så 

sätt försöka skapa en kedjereaktion med syftet att fler ska motiveras av 

recensioner. Ingen av våra respondenter vill hänga ut en anställd eller genomföra 

en kollektiv avrättning som Persson benämnde det. I situationerna när en negativ 

recension går att härleda till en specifik person försöker våra respondenter alltid 

att prata med den inblandade individen enskilt. När det skrivs en negativ 

recension, var sig den går att härleda eller inte, tar alla respondenter upp 

recensionen med de anställda. Går recensionen att härleda tas den dock endast upp 

med de inblandade. Något som skiljer sig åt bland respondenterna är att hälften 

uppmanar sina anställda till att läsa negativa recensioner, medan andra hälften inte 

gör det. Exempelvis använder sig Sjövall och Persson av en kommunikationskanal 

som är obligatorisk för anställda att använda, och på så sätt tvingar de sina 

anställda att läsa alla recensioner som de väljer att publicera, positiva som 

negativa.  

 

Delslutsats och analys 

Elektronisk övervakning kan användas för att kartlägga anställdas prestationer 

inom en organisation, statistiken kan sedan användas som underlag för feedback 

(OTA,1987). Det visade sig att samtliga respondenter använder online-recensioner 
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för att kartlägga de anställdas prestationer, hur ofta och på vilket sätt de använder 

sig av statistiken ter sig dock vara annorlunda. Vidare används feedback som ett 

verktyg för att ta reda på hur något som sagts eller gjorts blivit mottaget (Nilsson 

& Waldermason, 2016). Utifrån vår studie kan vi konstatera att samtliga 

arbetsgivare använder online-recensioner som ett feedback-verktyg, eftersom de 

försöker härleda både positiva och negativa online-recensioner till en specifik 

anställd i syfte att dela innehållet i dem. Arbetsgivarna förklarar att online-

recensioner av positiv karaktär används för att motivera de anställda, vilket enligt 

Tata (2002) är ett av syftena med feedback. Två av respondenterna skickar ut 

recensioner de anser var nödvändiga via kommunikationskanaler till de anställda. 

Dessa kommunikationskanaler är obligatoriska för de anställda och på så sätt 

skapar arbetsgivarna feedback som är påtvingad och enligt Nilsson & 

Waldemarson (2016) inte lika effektiv som en efterfrågad. Vidare bör en feedback 

vara prövande och beskrivande (Nilsson & Waldemarson, 2016), samt bidra till 

någons utveckling (Gunnarsson, 2015), vilket vi anser att online-recensioner inte 

alltid är och därav borde cheferna vara försiktiga i vilka recensioner som de 

anställda tvingas att läsa. Feedback blir i den granskade studien en form av 

övervakning. Övervakning kan leda till stress hos medarbetare (OTA,1987; Aielo 

& Kolv, 1996), Tata, 2002) nämner även att feedback kan leda till stress, i studien 

är det endast en respondent som nämner kopplingen mellan online- recensionerna 

och stress.  
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5 Slutsats 
I det här kapitlet inleder vi med att diskutera de mest intressanta resultaten av vår 

genomförda studie. Därefter summerar vi de olika delslutsatserna samt besvarar 

studiens syfte. Utifrån diskussionen och de olika delslutsatserna kommer vi 

avslutningsvis att redogöra för våra bidrag till framtida forskning.  

 

5.1 Utmaningen för arbetsgivaren att använda online-recensioner som ett 

verktyg för att utveckla organisationens anställda  
 

Som vi presenterade i empirin och delsutsatsen visar vår studie på att samtliga 

medverkande arbetsgivare utövar övervakning av sina anställda genom 

kundrecensioner. Recensionerna beskrivs som ett verktyg för att för att utveckla 

organisationen. Syftet med utvecklingsarbetet är att bli mer attraktiva för gästerna 

och på sätt också mer konkurrenskraftiga på marknaden. Med vår studie riktade vi 

in oss på hur uppföljningsarbetet kom att beröra organisationernas anställda. 

Online-recensionerna beskrevs som sagt som ett verktyg och till stor del som ett 

verktyg för feedback. Vi ser en otrolig möjlighet i hur online-recensioner kan 

användas för feedback till de anställda, något som även våra respondenter ser. 

Samtliga respondenter beskriver hur deras personal motiveras av positiv feedback, 

grundad i innehållet i online-recensioner. En respondent säger till och med att hon 

tror att de anställda motiveras oavsett om kritiken är positiv eller negativ. Det är 

positivt att arbetsgivare blir försedda med effektiva verktyg för att kunna utveckla 

organisationen. Det är också positivt att arbetsgivarna tror sig kunna motivera 

anställda genom den feedback som grundas i innehållet i online-recensionerna. 

Vad som dock är mindre positivt, och till och med oroande, är att endast en 

arbetsgivare nämner kopplingen till stress, trots att det som tidigare presenterat 

finns studier där det framgår en tydlig koppling mellan stress och övervakning. 

Eftersom vi inte har hittat någon forskning på kopplingen mellan övervakningen 

genom online-recensioner och stress kan vi inte konstatera att medarbetarna blir 
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stressade. Vi anser dock att det är högst sannolikt att ett sådant samband finns 

eftersom känslan av att vara konstant övervakad, likt en fånge i panopticon, 

riskerar att infinna sig så fort en gäst är närvarande. Medarbetaren vet aldrig om 

en gäst har för avsikt att skriva en recension eller inte vilket gör att medarbetaren 

får ta det säkra före det osäkra och utgå ifrån att kunden ska skriva en recension, 

vi anser att det kan vara en av anledningarna till att online-recensioner är ett 

effektivt verktyg för arbetsgivaren. På grund av den här känslan att vara konstant 

övervakad bör också arbetsgivarna vara medvetna om riskerna. Skulle en framtida 

studie visa att det inte finns något samband mellan övervakningen genom online-

recensioner och stress, kvarstår ändå faktumet att den komplexa direkta 

övervakningen, i flera av fallen, övergick i en simpel direkt övervakning. Den mer 

traditionella simpla direkta övervakningsformen kopplats till stress och 

arbetsgivarna bör således vara medvetna om kopplingen mellan övervakning och 

stress.  

 

En del av forskningen vi hänvisar till i teoridelen pekar på att övervakning av 

enklare icke-kvalificerade yrken leder till en prestationsförbättring hos 

medarbetarna, medan övervakning av kvalificerade yrken får ett motsatt resultat. 

Nu är förvisso oftast inte serviceyrken inom hotell och restaurang klassade som 

kvalificerade yrken men vi anser ändå att det finns komplexa inslag i de 

situationer en hotell- eller restauranganställd kan ställas inför. Det blir ytterligare 

ett argument för att anställda inom serviceyrken upplever en stress kopplad till 

online-recensioner. En reflektion vi har gjort är att en medarbetare riskerar att bli 

uthängd om det går att härleda negativa recensioner till honom eller henne. Utöver 

att medarbetaren blir uthäng finns det en stor risk att hela företaget får ett lågt 

omdöme vilket gör att medarbetaren är ytterst ansvarig för det låga omdömet, 

åtminstone om läsaren av recensionen väljer att lita på recensenten. Vi tror att det 

här kan vara en stark bidragande orsak till stress och det är ytterligare en 

anledning till att arbetsgivare bör vara medvetna om kopplingen mellan 

övervakning och stress. Om medvetenheten finns kan de arbeta både proaktivt och 
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reaktivt med övervakningens konsekvenser på organisationens anställda. Vi anser 

att anställda tar emot på feedback på olika sätt, vilket även våra respondenter 

vittnade om. Utmaningen för arbetsgivaren blir att maximera de positiva 

recensionernas bidrag till en höjd motivation hos de anställda, samtidigt som de 

måste försöka minimera skadan som de negativa recensionerna riskerar att föra 

med sig. Med skada syftar vi på medarbetarnas upplevda känsla av att vara 

övervakade vilket riskerar att leda till stress och ohälsa. Det här är verkligen en 

utmaning och det krävs en fingertoppskänsla för att lyckas bemästra arbetet med 

feedback, därför tror vi att arbetsgivarna skulle kunna gynnas av att vara utbildade 

inom feedback-hantering. Av studien att döma är det ingen av arbetsgivarna som 

misslyckas i det här arbetet men vi anser att det kan utvecklas till att bli mer 

effektivt, samt att arbetet kan bli mer proaktivt för att minimera risken för den 

stress som vi har uppmärksammat. Vi är medvetna om att studien har en viss 

begränsning eftersom vi endast undersöker hur arbetsgivarna själv anser att de 

arbetar med återkopplingen av online-recensioner. Vi vill dock göra en 

återkoppling till den rådande integritetsdebatten bara för att klargöra att de 

anställda inte endast besitter rättigheter i frågan. Det ska som sagt inte behöva 

vara stressade och må psykiskt dåligt på grund av den övervakning som online-

recensionerna tillför, men samtidigt måste det vägas mot arbetsgivarens intresse 

som är att övervaka de anställdas prestation för att säkerställa att de sköter arbetet 

på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Vi anser därför att övervakningen alltid 

kommer att vara nödvändig i viss mån, men det är upp till arbetsgivarna att få de 

anställda att förstå varför de tillämpar övervakningen. De kan exempelvis bidra 

till en ökad förståelse genom att förklara att övervakningen kan leda till att både 

gästerna, arbetsgivarna och de anställda gynnas. Gästerna gynnas eftersom de får 

sin röst hörd, arbetsgivarna för att verksamheten blir mer attraktiv gentemot 

kunderna och de anställda genom att få konstruktiv kritik med syfte att utveckla 

dem i sina yrkesroller.  
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5.2 Recensionens tillförlitlighet - En gästs subjektiva bedömning om den 

anställdes arbetsinsats  
 

Samtliga respondenter är medvetna om att vissa recensioner inte är sanningsenligt 

grundade och att varje online-recension bör hanteras objektivt. Recensionernas 

tillförlitlighet blir dock subjektiv då alla hanterar recensioner olika från situation 

till situation, beroende på deras egna magkänsla. Som vi nämnde i inledningen 

finns det en debatt kring övervakning av anställda, debatten berör bland annat 

integriteten samt kopplingen mellan övervakning och stress. Däremot förekommer 

det ingen kritik gentemot online-recensioner som en övervakningsmetod, varken 

från våra respondenter eller inom forskning, trots att det bör kunna påverka en 

anställd negativt. Övervakning med kamera eller inspelning av telefonsamtal sker 

alltid objektivt, vilket betyder att den anställde inte riskerar att bedömas orättvist 

eller på felaktiga grunder då chefen kan analysera situationen med ett objektivt 

verktyg. När en anställd däremot övervakas med online-recensioner som verktyg 

sker den övervakningen högst subjektivt, eftersom en gäst övervakar och bedömer 

den anställde utefter sina egna känslor, erfarenheter och tankar. Materialet som 

chefen sedan bedömer är insamlat subjektivitet, av en person som i vissa fall helt 

kan sakna yrkeserfarenhet och förståelsen för arbetsuppgiften. Samtidigt som det 

insamlade materialet är subjektivt kommer det även att bedömas och granskas 

subjektivt av chefen, eftersom chefen också uppfattar situationer utefter sina egna 

preferenser. Bedömningen av chefen grundas på den egna magkänslan, och kan 

variera beroende på vilken anställd recensionen syftar till, attityd och tidigare 

skrivna recensioner om den anställda påverkar chefens bedömning. När en 

anställd däremot blir övervakad av en kamera, samt sköter sitt arbete kommer han 

eller hon aldrig behöva oroa sig över att bli ifrågasatt, huruvida arbetet har skötts, 

då det finns material som är insamlat objektivt. Om däremot en anställd blir 

övervakad med online-recensioner som verktyg, kan arbetsinsatsen, trots ett 

klanderfritt utfört arbete bli ifrågasatt, då informationen är insamlad subjektivt.  
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Som tidigare nämnt, kan positiva recensioner leda till fördelar för en anställd, 

exempelvis genom möjligheten till fler timmar eller befordring, medan negativa 

recensioner istället kan leda till varningar samt uppsägning. Online-recensioner är 

till stor del skrivna anonymt, vilket anställda kan utnyttja genom att skriva 

positiva recensioner om sig själv, samt negativa om en annan. Om den anställde 

skriver tillräckligt många recensioner med liknande åsikter samt utan starka 

åsikter eller språk som väcker misstänksamhet, kan en anställd i teorin, och 

förmodligen även i praktiken, öka sina egna chanser till en förmånligare 

anställning, samt försämra en kollegas. Tillvägagångssättet kan likställas med de 

fejkade recensioner som företag har ertappats med att skriva, för att höja det egna 

företaget samt sänka konkurrenter.   

 

Arbetsgivarna säger att de har lärt sig att känna av om en recension är tillförlitlig 

eller inte. Om vi väljer att tro på dem och de skulle lyckas se igenom alla falska 

recensioner kvarstår dock fortfarande faktumet att gästen och organisationens 

medarbetare har olika perspektiv på situationer. En medarbetare kan anse att han 

eller hon har agerat korrekt, medan gästen ser situationen på ett annat sätt. Vi tror 

att de olika perspektiven grundar sig i att olika gäster har olika förväntningar på 

produkten/upplevelsen och dessa förväntningar är inte alltid tydligt för 

medarbetarna. Med det sagt, kvarstår dilemmat med att online-recensioner är 

subjektiva trots att de rent utav falska recensionerna är bortsorterade och det är 

något arbetsgivarna måste lära sig att förhålla sig till.  

 

5.3 Besvarande av studiens problemformulering    

En studie som omfattar åtta organisationer är för liten för att dra några generella 

slutsatser kring hela Sveriges hotell- och restaurang-bransch, men studien är 

tillräckligt talande för att konstatera att fenomenet vi har undersökt förekommer 

och är värt att fortsätta undersöka. Utöver att bekräfta en befintlig koppling 

mellan övervakning och online-recensioner har vi även upptäckt att arbetsgivare 
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använder online-recensioner som grund för feedback och beslutsunderlag gällande 

organisationens anställda. Utöver det är arbetsgivarna också medvetna om den 

varierande tillförlitligheten i online-recensioner. Utifrån det upptäckte vi sedan att 

många arbetsgivare är medvetna om kopplingen mellan feedback och motivation, 

däremot är det endast en av deltagarna i studien som belyser kopplingen mellan 

övervakning och stress.  Vi anser att makten i övervakningen är synlig eftersom 

den anställde ständigt ser gästen och okontrollerbar eftersom den anställde inte är 

medveten om gästen kommer recensera den anställdes arbetsprestation eller inte. 

Det leder till att övervakningen är konstant så fort en gäst är närvarande, vilket 

medför en risk att den anställde upplever en känsla av att vara konstant övervakad, 

precis som fången i panopticion.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning  

Utifrån vår studie kunde vi se tendenser på skillnader i uppföljningsarbetet mellan 

hotell och restauranger.  Vi anser dock att vårt underlag är för klent för att dra 

några generella slutsatser men vi skulle vilja se att framtida studier isolerade 

fenomenet inom en bransch för att på så sätt ta reda på om det skiljer sig mellan 

hotell- och restaurangbranschen. 

 

Det ansvariga som deltog i vår studie tillhörde alla mindre organisationer där alla 

ansåg sig ha en nära förhållandevis nära relation till sina anställda. I stora 

organisationer kan det däremot vara svårt att skapa sig en helhetsbild av 

verksamheten genom fysisk närvaro och då kan online-recensioner vara ett 

effektivt verktyg för att försöka få en samlad bild av medarbetarnas 

arbetsprestationer.  Därför anser vi att ett första steg i en framtida forskning är att 

undersöka stora organisationer, då vi tror att de kan bidra med andra perspektiv på 

fenomenet. Vi ser gärna även att framtida studier är mer omfattande, både när det 

kommer till antalet organisationer, men även deras geografiska spridning. Vi 

anser att det skulle ge underlag för att dra mer generella slutsatser kring 
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fenomenet och inom hotell & restaurang. Nästa steg i den framtida forskningen är 

att undersöka fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. Det för att undersöka om 

övervakningen genom online-recensioner påverkar dem i sitt arbete. Det vore, för 

det första, intressant att få reda på om de upplever uppföljningen av online-

recensionerna som att de blir övervakade. Sedan vore det intressant att undersöka 

hur det påverkar dem, blir de stressade, motiverade eller är de likgiltiga inför 

faktumet att de arbetar under förhållanden som kan liknas vid panopticon.  
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