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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att analysera förhållandet mellan tre inom detaljhandeln 

väsentliga områden; ledarskap, medarbetarskap och service. 

   En allt större konkurrens på den svenska detaljhandelsmarknaden tillsammans med utökade 

krav från konsumenterna, innebär stora påtryckningar på branschens butiker. De som i första 

hand möter de förändrade kraven är butikernas medarbetare, vilka således utsätts för allt 

större press från flera håll. För samtidigt som konsumenterna ställer högre krav på servicen 

som medarbetarna förmedlar, växer företagens interna krav på att göra butikerna så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Följderna blir då ofta en begränsad bemanning och färre 

arbetstimmar för butikerna, vilket skapar en paradoxal arbetssituation för butikernas 

medarbetare.  

   Forskning på området för service och servicekvalitet framhåller ett stort värde hos 

personalen i frontlinjen. Medarbetare bör ses som en förutsättning för att kunna erbjuda en 

hög servicekvalitet, varpå forskningen betonar vikten av att göra medarbetarna delaktiga i 

utformningen och utvecklingen av butikens servicearbete. Samtidigt visar emellertid flera 

studier från såväl Handelsanställdas förbund som Handelns utredningsinstitut att det råder en 

negativ utveckling vad gäller medarbetarnas arbetssituation i branschen. Den otrygghet och 

stress på grund av begränsad bemanning och högre interna krav som medarbetarna förmedlar, 

tyder på att forskningens övertygelse om medarbetarnas betydelse ännu inte har nått företagen 

på marknaden.  

   Med detta som underlag har jag genom en kvalitativ flerfallsstudie analyserat hur tre 

enskilda butiker arbetar med servicekvalitet och i vilken utsträckning detta görs med fokus på 

medarbetarskap och intern marknadsföring. Studien berör även de interna relationernas 

betydelse för att utveckla en bättre service, vilket enligt forskningen är en utgångspunkt för att 

skapa ett väl fungerande medarbetarskap. Uppsatsen bygger således på tre fallstudier vilka 

analyserats med utgångspunkt i två intervjuer per butik, med en butikschef och en 

medarbetare.  

De slutsatser som dragits efter att ha genomfört studien kan sammanfattas i tre områden: 

 Det finns ett starkt samband mellan motivationsnivån och viljan att utvecklas. 

 Butikschefer och medarbetare har lätt för att förlika sig med en rådande situation. 

 Butikschefernas roll är förändrad. 
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1. INLEDNING 

Detta inledande kapitel belyser bakgrunden till uppsatsen samt framhåller den 

problemdiskussion som studien tar sin grund i. Vidare introducerar jag även de 

frågeställningar samt syfte och avgränsningar som diskussionen mynnat ut i och som 

fastställer studiens ramverk.  

1.1 Bakgrund 

 

Detaljhandeln genomgår en dramatisk förvandling. Gamla spelregler gäller inte och 

spelplanen går knappt att känna igen. – (Handelns Utredningsinstitut, 2013-01-30) 

 

Att handla har för många människor i allt större utsträckning blivit ett intresse mer än ett 

behov och en tredjedel av vår totala konsumtion går i dagsläget till detaljhandelsvaror. 

Handeln är en välståndsfaktor, menar Handelns Utredningsinstitut som i sin studie ”Kampen 

om köpkraften” har kartlagt detaljhandelns utveckling, i syfte att sprida kunskap om viktiga 

trender och tendenser i branschen (HUI 2011).  

   Detaljhandeln har under en lång tid präglats av snabb strukturutveckling, inte minst genom 

e-handelns framväxt och en stark internationalisering. Trots denna framfart med en positiv 

påverkan på såväl landets ekonomi som befolkningens konsumtion, har sysselsättningen i 

branschen inte åtföljt den positiva utvecklingen, utan kännetecknas istället som svag. 

Orsakerna anses dels vara utbredningen av internationella lågprisföretag som pressar priserna 

på marknaden och tvingar företagen till besparingar och dels en ökad konkurrens, vilket leder 

till en högre strävan efter stordriftsfördelar såsom standardiserade koncept, samordnad 

marknadsföring och stora inköpskvantiteter. Dessa organisatoriska förändringar mot alltmer 

centraliserade verksamheter kan dock skapa svårigheter lokalt vad gäller att tillgodose 

kundernas allt mer individualiserade och sofistikerade krav, poängterar HUI (2011). Det är 

således viktigt för företagen att få en förståelse för hur de ska tillgodose dessa krav i 

framtiden.  

   En annan rapport från Handelns Utredningsinstitut från 2010 visar däremot tendenser på en 

utökad personalomsättning inom detaljhandeln. Mellan 1995-2008 ökade antalet anställda i 

branschen med 20 %. En stor del av dessa var dock deltidsanställningar och generellt sett 

inom hela detaljhandelssektorn är andelen heltids- respektive deltidsanställda relativt lika, 

dvs. 51% resp. 49%, vilket skiljer sig markant från det övriga näringslivet där 74 % av de 

anställda har en heltidstjänst. Anledningen till det låga antalet heltidsanställningar beror i 
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huvudsak på detaljhandelns behov av flexibilitet för att kunna möta variationer i kundernas 

efterfrågan under olika tidpunkter (HUI 2010). En studie gjord av Handelsanställdas förbund 

visar dock en negativ trend vad gäller de butiksanställdas arbetssituation, där otrygghet och 

stress i form av osäkra anställningsformer, högre tempo och krav i kombination med en 

limiterad bemanning, är de främsta orsakerna (Handelsanställdas förbund, 2012). Att antalet 

anställda i branschen ökar behöver således inte vara ett gott tecken, utan kan snarare vara en 

indikation på försämrade arbetssituationer för detaljhandelns anställda. Situationen kan 

således även anses vara en effekt av den negativa sysselsättningsutvecklingen, vilket i sin tur 

gör den till en viktig del i strävandet efter en förbättrad kundnöjdhet. 

   Förändringarna inom detaljhandeln påverkar också kundernas förväntningar på branschen 

och de företag som är verksamma i den. Enligt HUI (2010) finns det två faktorer som i 

framtiden kommer vara avgörande för att lyckas bli en lönsam butik; teknik och de 

möjligheter till effektivisering och globalisering som den ger, samt service. Även flera 

forskare menar att vi har nått ett paradigmskifte där kundinriktad service nu blir nyckeln till 

framgång för företagen inom detaljhandeln (Gummesson, 2008. Grönroos, 2008. Zeithaml, 

Bitner, Gremler & Wilson, 2008). Den funktionella, tekniska utvecklingen har redan 

förbättrats avsevärt genom satsningar på innovativa betalningssätt, interaktiva webbsidor, 

självutcheckningssystem etc. men den personliga servicen har inte alls samma positiva 

utvecklingsmönster. Jämfört med många andra länder har svensk detaljhandel dessutom en 

relativt låg servicegrad (HUI 2011). Men vad beror den låga servicegraden på och hur ska vi 

förbättra den?  

   När det inte längre är behoven som i första hand styr konsumenternas inköp utan helt andra 

faktorer som motiverar dem till att konsumera, anses service alltså vara en framtida ödesfråga.  

Förbättrad kundnöjdhet ställer krav på framför allt medarbetarna men även på företagens 

ledare. Heskett, Sasser och Schlesinger (1997) har genom sin modell The Service Profit Chain 

funnit ett samband mellan faktorerna personalledning, medarbetartillfredsställelse, 

kundnöjdhet och ett företags lönsamhet, vilket visar på vikten av att integrera och prioritera 

dessa faktorer även inom detaljhandeln. Relationen mellan personalledning, 

medarbetartillfredsställelse och kundnöjdhet kommer således att vara utgångspunkten i denna 

studie. 
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1.2 Problemdiskussion 

Att det råder stora förändringar i detaljhandeln är såväl forskare, som branschorganisationer 

och företagen själva överens om. Förändringarna tar sin grund i flera faktorer så som 

internationalisering och ökad konkurrens, och den tredje stora faktorn som påverkar dessa 

förändringar är alltså de nya och högre kraven från konsumenterna. David Jansson på 

tidningen Market menar att konsumenter fram till idag har varit beredda på att stå ut med 

brister i bemötandet och servicen så länge de kan handla sina produkter billigt. Den växande 

konkurrensen på marknaden sätter dock allt större press på aktörerna, tydliggör Jansson som 

vidare anser att den tidigare använda affärsmodellen inom en snar framtid kommer att vara 

otillräcklig för butikskedjorna. Trots att det har skett en viss förbättring i servicen hos några 

av aktörerna är riskerna för att inte hänga med i den snabba utvecklingen mycket stora. Idag 

är det endast 15 % av butikskedjorna inom svensk detaljhandel som når ett godkänt resultat i 

de mystery shopping-undersökningar som företaget Daymaker genomför årligen, allt sedan 

2009 (market.se). 

   Flera av butikskedjorna som finns med i Daymakers studie och som faktiskt förbättrat sin 

service finns etablerade i Norrköping, en medelstor stad i södra Sverige, med nära anknytning 

till större städer så som Linköping och Stockholm. Konkurrensen på detaljhandelsmarknaden 

i Norrköping är således stor redan idag, men kan förväntas bli ännu större genom byggandet 

av den nya Ostlänken, en expresståglinje som ska länka samman Norrköping ytterligare med 

Linköping och Stockholm (Ostlänken 2011). Samtidigt visar resultatet från studien med fokus 

på handelsanställdas psykosociala arbetsmiljö framställd av Handelsanställdas förbund, även 

att situationen i Östergötland ligger i linje med resultatet i övriga landet, vilket innebär att 

butiksmedarbetare i länet känner såväl otrygghet som stress på och efter jobbet (Handels 

2012).  

   Redan på 1980-talet myntade den svenske managementforskaren Richard Normann 

uttrycket ”sanningens ögonblick” och sedan dess hävdar ett flertal forskare att det är just i 

”sanningens ögonblick”, i mötet mellan personalen i frontlinjen och kunderna, som kvaliteten 

på ett företags service i första hand bedöms av kunderna (Normann 1983, Carlzon 1985, 

Grönroos 2008). Relationen mellan dessa båda parter är således väldigt stark och 

medarbetarnas trivsel anses ha ett nära samband med hur de sedan bemöter kunderna. 

”Research suggests that employees who feel they are treated fairly by their organizations will 

treat customers better, resulting in greater customer satisfaction”, poängterar Zeithaml et al. 
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(2008:273). För att kunna leverera bra service krävs således bra förutsättningar för 

medarbetarna. Den typen av förutsättningar kan bland annat skapas genom det Grönroos 

(2008) beskriver som intern marknadsföring, vilken syftar till att stärka personalens 

motivation och kundintresse för att i slutändan förbättra kundernas trivsel. Såväl Grönroos 

(2008) som Zeithaml et. al (2008) tydliggör emellertid att genom att utveckla och utbilda sina 

medarbetare är målet med intern marknadsföring inte bara nöjdare kunder, utan även att ge 

medarbetarna större frihet och ansvarkänsla. Den uppmärksammade problematiska 

arbetsmiljösituationen för de butiksanställda i Östergötland riskerar dock att begränsa 

möjligheterna att utveckla en bra personlig service genom intern marknadsföring.  

   Bernd Schmitt (2003) tydliggör att samspelet mellan frontlinjen och kunderna även är en 

dynamisk process, vilket innebär att den skiljer sig mellan olika kunder. Därför finns det i 

utvecklandet av bra service även ett behov av att förstå konsumenternas beteende och 

värderingar, något som enligt HUI (2010) till viss del kan hänföras till olika generationer. 

Linus Jonkman (2011) framhäver exempelvis Generation Y (personer födda 1982-2002) som 

en väldigt köpstark konsumentgrupp jämfört med tidigare generationer och hänvisar vidare till 

ledande varumärkesexperter som hävdar att Generation Y i större utsträckning baserar sin 

konsumtion på affekt än kognition, vilket innebär att de värderar service och upplevelser 

högre än vad tidigare generationer har gjort.  

   Samtidigt som det varnas för en negativ utvecklingstrend vad gäller arbetssituationen för 

medarbetarna inom detaljhandeln ställs alltså högre krav på förbättrad kundservice och 

köpupplevelser. Handelns utvecklingsråd poängterar att medvetenheten kring den funktionella 

servicen är hög men att den personliga servicen i form av kunskap om konsumenterna, deras 

beteende och värderingar samt ledarskap, medarbetarskap och kompetens fortfarande kantas 

av stora frågetecken (HUI 2010). Flertalet forskare framhäver relationen mellan 

medarbetartillfredsställelse och kundnöjdhet, frågan är dock om det finns en lika stor 

medvetenhet kring relationerna mellan dessa faktorer hos butikerna. I dagsläget råder en 

problematisk utveckling i Sverige och exempelvis Norrköping där butiksmedarbetarnas 

arbetssituation försämras i takt med att kraven på dem ökar. Jag ser därför ett behov av att 

analysera hur butikers relation till begreppet service ser ut idag och hur de anser sig kunna 

påverka och integrera medarbetartillfredsställelsen och kundnöjdheten för att utveckla 

servicen i framtiden. 
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1.3 Problemställning 

Utifrån den problemdiskussion som presenteras ovan har jag konstruerat tre forskningsfrågor 

vilka konkretiserar problemen som ligger till grund för denna studie. 

 Vilket värde har den interna marknadsföringen i utvecklandet av en högkvalitativ 

kundservice? 

o Hur påverkar förhållandet mellan butiksledningen och medarbetarna 

förbättringen av denna kundservice? 

o Vem bär därtill ansvaret för kundernas tillfredsställelse? 

1.4 Syfte 

Att utifrån ett butiksperspektiv analysera förhållandet mellan ledarskap, medarbetarskap och 

kundnöjdhet i tre enskilda fallstudier. Jag vill därmed utreda förhållandet mellan intern 

marknadsföring och kundservice, samt undersöka hur butikschefer och medarbetare 

tillsammans kan utveckla dessa. 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till tre butikskedjor inom sällanköpshandeln i Norrköping. Den 

kommer således inte att resultera i någon generalisering av den övergripande situationen inom 

svensk detaljhandel, utan kan istället ses som en analys baserad på tre unika förhållanden och 

bidra till eventuella utvecklingsmöjligheter inför framtiden. 
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2. METODIK 

I detta avsnitt anges uppsatsens forskningsmetod samt urvalet av och tillvägagångssättet för 

datainsamlingen, vilken ligger till grund för studiens vidare analys. Även urvalet av 

respondenter samt en kvalitetsbedömning utifrån studiens validitet och reliabilitet redogörs i 

kapitlet.  

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod, vilket Sharan B. Merriam (1994) 

tydliggör som en studie med inriktning på insikt, upptäckt och tolkning av en företeelse. Detta 

snarare än hypotesprövningar, vilket är fallet då ett kvantitativt perspektiv används. Forskaren 

poängterar vidare att syftet med ett kvalitativt angreppssätt är ”att förstå innebörden av en 

viss företeelse eller upplevelse” och ”…att förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en 

helhet” (Merriam, 1994:30). Tolkningen kan utan tvivel hänföras till syftet med denna studie, 

där delarna utgörs av ledarskap, medarbetarskap och service och målet är att få en förståelse 

för innebörden och betydelsen av dessa delar med hänvisning till butikernas framtida 

utveckling.  

   Den kvantitativa metoden beskrivs ofta som den ”traditionella” synen, där stora mängder 

fakta samlas in för att kunna beskriva och förstå världen utifrån en enda objektiv och konstant 

verklighet. En kvalitativ syn innebär istället att verkligheten ses som subjektiv, en funktion av 

samspelet med andra människor, vilken behöver tolkas utifrån uppfattningar och åsikter 

snarare än mätas utifrån kvantitativa siffror och data (Merriam, 1994). Då denna studie i 

mycket stor utsträckning syftar till att förstå människors påverkan på varandra var det därför 

viktigt att anta ett kvalitativt synsätt. Att kvalitativa studier dessutom ofta är småskaliga och 

präglas av ett djup är också viktiga parametrar för denna studie då den berör en viss företeelse 

med fokus på begreppet service samt har ett lokalt fokus. En kvantitativ studie som istället 

ofta är storskalig och syftar till att beskriva, förklara och bevisa samband snarare än att skapa 

förståelse (Merriam, 1994) hade således varit bättre lämpad i en mer omfattande och bred 

studie. 

2.1.2 Fallstudier 

I användandet av en kvalitativ forskningsmetod är närheten till fallstudier stor. Fallstudier kan 

beskrivas som ”en undersökning av en specifik företeelse”, menar Merriam (1994:24) som 

vidare anser att det är en metod som kan och gärna bör användas vid systematiska utredningar 

så som kvalitativa studier. Robert K. Yin (2008) definierar fallstudier som en 
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forskningsdesign där det inte går att skilja variablerna från kontexten i den företeelse som 

studeras, vilket kan jämföras med Merriams (1994) tolkning av en kvalitativ forskningsmetod. 

Närheten mellan de båda forskningsmetoderna är således mycket stor och denna studie har 

därmed utformats som en kvalitativ fallstudie.  

   Fördelen med fallstudier är framför allt det unika fokus som finns på studiens frågeställning 

och dess förhållande till slutresultatet. Enligt såväl Merriam (1994) som Yin (2008) är 

fallstudier mer relevanta om studien i likhet med denna, bygger på frågor som ”hur” eller 

”vilket”, vilka syftar till att djupgående förklara en viss företeelse. För att en lyckosam studie 

uteslutande ska kunna grundas i en fallstudie och inte i någon annan forskningsmetod så som 

ett experiment eller en historik, måste studien även omfatta moderna och samtida företeelser 

där forskaren har mycket lite eller ingen kontroll (Yin, 2008). Då jag i rollen som analytiker 

står utanför de empiriska resultaten i användandet av kvalitativa intervjuer, anser jag mig ha 

mycket lite kontroll över respondenternas uppfattning av det förhållande beträffande 

ledarskap, medarbetarskap och service som denna studie behandlar. Vidare är de kunskaper 

som en fallstudie ger ofta konkreta och levande och blir dessutom i många fall mer utvecklade 

genom forskarens tolkning (Merriam, 1994). Att bygga studien på en kvalitativ fallstudie har 

således gett mig en stor möjlighet att reflektera över och tolka det resultat som studien ger. Att 

jag som analytiker av studiens material har en stor betydelse för resultatet i fallstudien är 

otvivelaktigt och jag har valt att se det som en möjlighet till reflektion, trots att det alltid finns 

en risk att objektiviteten i en sådan studie brister.  

   Vidare beskriver Yin (2008) fyra olika typer av fallstudier baserade på två premisser; 

enfalls- eller flerfallsstudier, samt en eller flera analysenheter. Fördelarna med en 

enfallsstudie är dess begränsade omfattning, en flerfallsstudie kräver ofta att stora resurser tas 

i anspråk. Däremot ger flerfallsstudier många gånger ett mer övergripande och övertygande 

resultat. Oavsett om studien görs som en enfalls- eller en flerfallsstudie kan den även bygga 

på en eller flera analysenheter. Fördelen med flera analysenheter är att de ger möjlighet till en 

jämförande analys baserad på olika enheter, nackdelen är att det är mer resurskrävande än att 

använda en analysenhet. Jag har valt att genomföra en flerfallsstudie baserad på en 

analysenhet. Tack vare möjligheten att hitta likheter och skillnader mellan de olika fallen ger 

en flerfallsstudie bättre förutsättningar för att få en övergripande förståelse av butikerna, 

samtidigt förbättras möjligheterna att hitta framtida utvecklingsmöjligheter avsevärt. Den 

analysenhet som studien baseras på är således de enskilda butikerna. För att förstå butikerna 

utifrån de begrepp som studien bygger på, används en butikschef och en medarbetare som 
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representanter för varje enskild butik. På så vis förbättras förutsättningarna för en djupgående 

analys baserad på flera perspektiv. Studien kan således ses som en begränsad flerfallsstudie 

där den sociala kontextens relation till begreppen ledarskap, medarbetarskap och personlig 

service hjälper till att avgränsa företeelsens omfattning och därmed bidrar till dess fakticitet.  

2.2 Forskningsansats 

För att en studie ska anses vara vetenskapligt förankrad krävs att den bygger på en 

vetenskaplig metodik. Generellt sett bygger kvalitativa studier på en induktiv 

forskningsansats, medan kvantitativa studier tar sin grund i en deduktiv ansats, menar 

Merriam (1994). Anna Dubois och Lars-Erik Gadde (2002) beskriver den deduktiva ansatsen 

som en teoretiskt baserad metod, vilken syftar till att framställa hypoteser utifrån den 

befintliga teorin för att därefter testa dessa i verkligheten. En deduktiv ansats kräver därmed 

ofta en bred informationsbas varför det finns ett nära samband till den kvantitativa 

forskningsmetoden. Den induktiva forskningsansatsen syftar istället till att framställa nya 

teorier utifrån insamlad empirisk data och kan således anses ha en mer verklighetsbaserad 

grund. Induktiv forskning kräver dessutom i likhet med den kvalitativa forskningsmetoden 

djupgående information och sambandet mellan dessa är därför mycket stort.   

   Denna studie bygger på en tredje ansats kallad abduktion. Dubois och Gadde (2002) 

tydliggör begreppet abduktion som en systematisk kombination eller en process där teorier, 

empiri och fallstudier utvecklas samtidigt. Den abduktiva ansatsen står närmre den induktiva 

än den deduktiva då de båda har till syfte att utveckla teorier, snarare än att bekräfta befintliga 

sådana. Den abduktiva ansatsen bygger dock snarare på förädling av befintliga teorier än att 

skapa helt nya, vilket även varit utgångspunkten för denna studie då den har en närhet till 

tidigare forskning inom service och medarbetarskap. Dubois och Gadde (2002) poängterar 

även att samspelet mellan empiriska observationer och teorier har en klart större betoning i en 

abduktiv än en induktiv ansats. Det som framför allt särskiljer den abduktiva 

forskningsansatsen är det faktum att studiens ramverk successivt förändras, som en följd av 

nya lärdomar och teoretiska insikter under studiens gång. Genom att använda en abduktiv 

ansats i denna studie har möjligheten att hitta nya och bättre vägar för att kunna nå ett 

trovärdigt och tillförlitligt resultat ökat avsevärt.  
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2.3 Datainsamling 

Till skillnad från andra forskningsmetoder begränsas fallstudier inte till någon särskild form 

av datainsamling. Om fallstudien som i det här fallet, har ett kvalitativt fokus är det dock 

viktigt att använda datainsamlings- och analysmetoder inom kvalitativ forskning, så som 

intervjuer, observationer och dokument (M. Q. Patton, 1980 se Merriam, 1994).  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata utgörs av förstahandsinformation där forskaren går direkt till avsändaren av 

informationen, vilken vanligtvis samlas in direkt genom intervjuer eller observationer. Den 

kan dock även utvinnas på distans i form av enkäter, via telefon eller mail (Remenyi, 

Williams, Money & Swartz, 1998). Då problemet i denna uppsats har undersökts på en 

operativ nivå med ett fokus på individers personliga uppfattningar, har intervjuer valts som 

huvudsaklig informationskälla. Intervjuer ger möjlighet till reflektion och tolkning av det 

insamlade resultatet på ett sätt som inte hade varit möjligt vid ett användande av till exempel 

observationer. För att få en bred informationsgrund och möjliggöra reflektion utifrån olika 

perspektiv, har intervjuer gjorts med såväl butikschefer som butikssäljare i de olika butikerna. 

Genom att analysera butikernas förhållande till och arbete med service utifrån flera 

perspektiv, har jag fått en större förståelse för sambandet mellan ledarskap, medarbetarskap 

och service i den dagliga verksamheten. 

2.3.2 Sekundärdata 

En sekundär informationskälla bidrar med information som redan tidigare publicerats och 

gjorts tillgänglig. Den kan utgöras av dokument så som artiklar eller övrig litteratur, 

årsredovisningar etc. (Remenyi et al. 1998). Yin (2008) anser att sekundär information spelar 

en tydlig roll för datainsamlingen i alla fallstudier. Den största fördelen i kvalitativa 

fallstudier är att den sekundära information kan ge den empiriska undersökningen en grund 

beträffande studiens kontext. Samtidigt finns en risk för att sekundära dokument är 

ofullständiga ur forskningssynpunkt, det vill säga att de inte är representativa för den 

nuvarande forskningen (Merriam, 1994). För att begränsa riskerna för låg tillförlitlighet i det 

sekundära materialet bygger referensramen till denna studie på såväl väl etablerad forskning 

som utvecklade och nytillkomna teorier, vilka sammanvävts i en diskussion.  

   De sekundära informationskällorna omfattar framför allt litteratur som berör service 

management, intern marknadsföring, motivationsskapande och medarbetarskap. Välkänd 

forskning i form av artiklar och böcker, framtaget av såväl Grönroos (1996, 2008) och 
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Gummesson (2008) som Zeithaml, Bitner och Gremler (2009), Parasuraman, Zeithaml och 

Berry (1985) Deci och Ryan (2000, 2008) med flera, har ställts emot nytillkommna teorier av 

såväl Echeverri och Edvardsson (2012) som Kopelman, Gardberg och Brandwein-Cohen 

(2011) och Svensson (2004). En del av referenslitteraturen har jag med mig från tidigare 

kurser inom tjänstelogik, konsumentbeteende och ledarskap. Det övriga materialet har jag 

sökt fram med hjälp av databaserna One Search och Google Scholar via 

universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet, samt hittat i väletablerad litteratur på 

forskningsområdet för studien. Materialet har därefter värderats utifrån studiens 

huvudområden; ledarskap, medarbetarskap och service. Tillsammans skapar litteraturen i 

studiens referensram och det empiriska intervjumaterialet, grunden för vidare analyser och 

slutsatser. 

   Utöver ovanstående litteratur har även tidigare studier på området samt aktuella 

undersökningar och rapporter studerats. Detta för att kunna framhäva studiens relevans och 

betydelse inför framtiden.  

2.4 Kvalitativa intervjuer 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer anses av flertalet forskare vara den viktigaste 

metoden för insamling av data i användandet av en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994, 

Kvale, 1996, Yin, 2008). I denna studie har intervjuer gjorts med sex personer som på olika 

sätt påverkar de tre fallstudiernas relation till och arbete med service. Merriam (1994) 

beskriver tre olika intervjumetoder; strukturerade intervjuer, delvis strukturerade intervjuer 

samt ostrukturerade intervjuer, där de två sistnämna betonas som bäst lämpade för kvalitativa 

fallstudier. ”Interviews are powerful tools for obtaining knowledge about human experience 

and behavior, and this knowledge is at the disposal of power and money”, poängterar Kvale 

(1996:72) som även betonar att styrkan i kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. En 

ostrukturerad, kvalitativ intervju har inga regler eller standardiserade tekniker som begränsar 

den. Att genomföra en ostrukturerad intervju utan färdigformulerade frågor kräver dock en 

mycket erfaren forskare. Intervjuerna i denna studie har därför utformats som delvis 

strukturerade, eller semistrukturerade som Merriam (1994) rubricerar dem, vilket innebär att 

det funnits framställda frågor (se bilaga 1 och 2) som syftat till att styra intervjun i rätt 

riktning. Samtidigt har en stor öppenhet för förändring av ordningsföljden och intervjuns 

riktning funnits för att kunna fånga upp och utveckla viktiga spår som eventuellt uppkommit 

under intervjuns gång.  
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   Den kvalitativa intervjun bygger dock bara delvis på vad som sägs, det är även viktigt att 

lyssna till hur det sägs och hur stämningen är under samtalet, tydliggör Kvale (1996). 

Intervjuerna i studien har således genomförts via personliga möten tillsammans med de olika 

svarspersonerna. De har därtill ägt rum i anknytning till butikernas lokaler, för att på så vis 

kunna skapa en så avslappnad och bekväm stämning som möjligt för svarspersonerna som då 

kan känna sig trygga i en miljö där de vanligtvis har övertaget. Genom dessa förutsättningar 

gavs möjlighet att analysera inte bara svaren utan även kroppsspråket, omgivningen och andra 

faktorer som kan ha betydelse för hur respondenterna väljer att uttrycka sig. Kvale (1996) 

betonar även svårigheten i att skapa ett förtroende till svarspersoner under en kort 

intervjusituation, något som är av mycket stor vikt för att få motparten att slappna av och vilja 

prata fritt om sina känslor och erfarenheter. Yin (2008) poängterar betydelsen av att ställa bra 

frågor och att vara en god lyssnare för att kunna skapa ett sådant förtroende. Det är således 

viktigt att ge svarspersonen goda förutsättningar att ge ärliga och personliga svar (Kvale, 

1996). Min avsikt har varit att ställa så enkla och öppna frågor som möjligt och jag har inlett 

varje intervju med att beskriva syftet med och betydelsen av intervjun, samt låtit 

respondenterna ställa egna frågor. På så vis hoppas jag ha skapat ett förtroende till dem som 

gjort att de svarat på frågorna med eftertanke.    

2.4.1 Urval 

Enligt såväl Kvale (1996) som Yin (2008) är det vid kvalitativa fallstudier viktigt att ha ett 

representativt urval av svarspersoner. Då syftet med denna studie är att analysera relationen 

till begreppet service hos butiker tillhörande sällanköpshandeln samt att finna 

utvecklingsmöjligheter inför framtiden, har jag valt att använda tre enskilda butiker inom 

området. Det främsta kriteriet vid urvalet var således att hitta butiker inom olika delar av 

sällanköpshandeln för att på så vis få dels en bredare studie, men även en möjlighet att hitta 

likheter och skillnader mellan de olika butikskategorierna. Hur urvalet av svarspersoner sker 

kan dock skilja sig på många sätt. Alan Bryman och Emma Bell (2005) tydliggör framför allt 

två typer av icke-sannolikhetsurval som ofta används vid kvalitativa studier; snöbollsurval 

och bekvämlighetsurval. Snöbollsurvalet bygger på att få kontakt med ett antal människor 

som har en betydande roll för studien, vilka därefter används för att få kontakt med ytterligare 

personer som kan delta i undersökningen. Urvalet till denna studie grundar sig däremot i det 

s.k. bekvämlighetsurvalet, vilket enligt Bryman och Bell (2005) innebär att svarspersoner som 

för tillfället finns tillgängliga för den aktuella studien används. Metoden ger ofta mycket 

intressanta svar men nackdelen anses vara att inga direkta, generella slutsatser kan dras utifrån 
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resultatet. Då syftet med denna studie inte är att framställa några sådana generella slutsatser, 

har ett bekvämlighetsurval ändå upplevts som den bästa metoden för studien. Representanter 

som själva sett ett intresse i att delta har då fått då möjlighet att ge sin personliga bild av hur 

han/hon upplever situationen i sin butik. I praktiken skedde således urvalet genom 

förfrågningar till de olika butikernas chefer, där jag inledde med att beskriva studien och dess 

syfte. De tillfrågade butikerna var Stadium, JC och Cervera och samtliga tre butiker tackade ja 

till att delta. Stadium lämnade senare återbud på grund av en omfattande kampanj som 

begränsade deltagandet varpå Skopunkten tillfrågades och tackade ja. Butikscheferna fick 

sedan på egen hand välja de medarbetare som förutom dem själva, deltog i intervjustudien. 

   Vidare menar Kvale (1996) att fokus på ett mindre antal intervjuer ofta ger bättre 

förutsättningar att i detalj undersöka och förstå förhållandet mellan ett visst beteende och dess 

sammanhang. Att jag då valde att begränsa min studie till sex svarspersoner som representerar 

tre butiker var ett medvetet val för att dels begränsa studiens omfattning och ge mer tid till 

reflektion och analys kring de enskilda fallstudierna. För att respondenterna ska känna sig 

trygga och ge så sanningsenliga svar som möjligt har samtliga av dem anonymiserats i 

studien. På så vis anser jag att tillförlitligheten i studien kan styrkas i större utsträckning än 

om respondenterna namngivits.  

2.4.2 Presentation av i fallstudierna representerade butikskedjor 

 JC- I över 50 års tid har JC levererat jeans till en stor del av de svenska hemmen. JC 

ägs av företaget Retail N Brands och ungefär hälften av butikerna är ägda av RNB 

medan resterande är franchiseägda. Det är jeans som är utgångspunkt i verksamheten 

och kompetensen kring jeansen är därför mycket stor hos personalen (jc.se). 

 Cervera- Målet är att Cervera ska vara det självklara valet vid köp av porslin, 

husgeråd, glas samt presenter och det är således tillagningen och umgänget kring mat 

och dryck som avgränsar företagets marknadsområde. Cervera lyfter fram 

kompetensen kring butikernas produkter och menar därmed att det inte bara är fysiska 

produkter som säljs i butikerna (cervera.se). 

 Skopunkten- Som en del av företaget NilsonGroup AB erbjuder Skopunkten skor 

utifrån ett modernt lågpriskoncept, där kunder ges möjlighet att köpa flera par skor till 

låga priser. Butikerna riktar sig till hela familjen och ledordet är att det ska vara enkelt 

att handla på Skopunkten (putfeetfirst.com). 

 



18 

 

2.5 Dataanalys 

Yin (2008) framhåller fyra olika tekniker för att genomföra en analys; Mönstermatchning 

vilket innebär att det empiriska materialet jämförs med tidigare framtaget material, vilket 

resulterar i en stärkt validitet i studien, förklaringsbyggande som bygger på iterativa 

jämförelser där resultatet jämförs med flertalet fallstudier, samt tidsserieanalys och 

programlogisk teknik vilka också tar sin grund i mönstermatchning men under längre perioder 

vilket kräver att studien har ett långt tidsperspektiv. Då denna studie har en begränsad 

tidsomfattning och endast kommer att undersöka den aktuella situationen och 

framtidsutsikterna i tre separata fall, förkastas såväl tidsserieanalysen som den 

programlogiska tekniken. Även den förklaringsbyggande tekniken är olämplig då den är 

iterativ och syftar till att ge mer generella förklaringar än vad en studie med endast tre 

separata fall kan ge. Det är därmed en mönstermatchande analysteknik som passar analysen i 

denna jämförande studie bäst. Analysen kompletteras även med en crosscase-analys, vilket 

innebär att enskilda fallstudier jämförs med varandra utifrån olika termer, för att hitta likheter 

eller skillnader mellan dessa (Yin, 2008). Det innebär att de enskilda fallstudiernas 

förhållande till ledarskap, medarbetarskap och service även kommer att jämföras med 

varandra. Genom jämförelser mellan såväl de olika fallen som med den teoretiska 

referensramen, är förhoppningen således att erhålla såväl ett tillförlitlig som ett trovärdigt 

resultat.  

2.6 Kvalitetsbedömning 

2.6.1 Validitet 

Bedömningen av vetenskapliga studier bygger i mycket stor utsträckning på studiens validitet 

och reliabilitet. Validitet avser huruvida en studies teoretiska ramverk är empiriskt förankrat, 

det vill säga i vilket utsträckning teori och empiri motsvarar varandra. Enligt Dubois och 

Gadde (2002) bör bra teori präglas av ett logiskt sammanhang till forskningsprocessen och 

den empiriska grunden. Det teoretiska ramverket måste således utgöra en relevant 

representation av de empiriska resultaten och läsaren måste ges möjlighet att utvärdera  i 

vilken utsträckning studiens resultat stämmer överens med verkligheten (Yin, 2008). Vidare 

framhålls tre olika validitetskriterier som hjälper till att mäta validiteten i en studie; 

begreppskvalitet, intern- samt extern validitet.  

   Begreppsvaliditeten syftar till att mäta hur väl operationaliseringen i studien stämmer 

överens med den teoretiska ansatsen och kan stärkas genom användandet av multipla 
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beviskällor, samt genom att låta studiens informanter ta del av resultatet för att kontrollera att 

informationen stämmer (Remenyi et al. 1998). Då jag genom att ha intervjuat såväl 

butikschefer som medarbetare i samtliga fall stärker dessa multipla beviskällor 

begreppsvaliditeten i studien. Den interna validiteten bedöms i huvudsak i förklarande och 

kausala undersökningar där syftet är att fastställa förhållandet mellan olika variabler. I 

användandet av fallstudier kan vikten av den interna validiteten dock generaliseras till 

förmågan att dra välgrundade slutsatser (Yin, 2008). De relevanta teorier som ligger till grund 

för analysen i denna studie är väl etablerade i forskarvärlden och flera perspektiv på de 

utmärkande teoretiska begrepp som används har framställts för att öka den interna validiteten 

mellan det teoretiska ramverket och den empiriska resultatet. 

   Vidare kan validiteten i en studie även värderas externt, vilket syftar till huruvida studiens 

resultat är generaliserbart även i andra situationer än det specifika fallet (Merriam, 1994). 

Kritiker hävdar att mätningen av extern validitet utgör ett hinder för fallstudier, då enskilda 

fall inte anses utgöra tillräcklig grund för statisk generaliserbarhet. Yin (20008) hävdar dock 

att fallstudier grundar sig i analytiska snarare än statistiska generaliseringar, vilka enligt Kvale 

(1996) baseras på slumpmässigt utvalda individer. Den statistiska generaliseringen är dock 

sällan helt representativt då urvalet sällan är helt slumpmässigt. Analytisk generalisering utgår 

istället från en välgrundad bedömning om i vilken utsträckning resultatet från en studie kan 

användas som vägledning i andra situationer och bygger på en analys av likheter och 

skillnader i olika situationer. En tydlig och välgrundad argumentation utifrån de bevis som en 

studies resultat bygger på kan således ge en analytisk generaliserbarhet (Kvale, 1996). 

Användandet av flerfallsstudier möjliggör således en analytisk generaliserbarhet även i detta 

fall och trots att syftet med studien inte i grunden är att framställa generella slutsatser för hela 

branschen, kan resultatet förhoppningsvis ge indikationer på hur ett fortsatt arbete kan se ut.   

2.6.2 Reliabilitet 

Ytterligare en metod för kvalitetsmätning är studiens reliabilitet, vilken enligt Merriam (1994)  

motsvarar resultatets tillförlitlighet. En studie är reliabel om samma studie senare upprepas 

och ger identiska resultat och slutsatser. Syftet är således att fastställa pålitligheten i resultatet 

och begränsa fel i studien. I användandet av en flerfallsstudie med en social kontext som 

utgångspunkt begränsas reliabiliteten dock eftersom resultatet bygger på deltagarnas 

upplevelse av den aktuella situationen. Merriam (1994) anser att tillförlitligheten i sådana 

studier istället kan fastställas utifrån hur väl de teoretiska och empiriska resultaten stämmer 

överens med den insamlade datan. Yin (2008) framhåller dokumentation av studien som ett 
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sätt att öka reliabiliteten i resultatet då utomstående kan följa dess utveckling. Genom att 

framställa intervjuguider och utföra transkription av studiens intervjuer tydliggörs den 

empiriska informationen i denna studie och risken för opartiskhet minskar avsevärt, vilket 

även resulterar i en ökad reliabilitet. Vidare har framställandet av bakomliggande teorier 

konstruerats genom grundliga studier och omfattar till stor del såväl traditionella som 

moderna aspekter.  

   Ett hot mot reliabiliteten i en studie är enligt Kvale (1996) användandet av ledande frågor i 

ett intervjusammanhang. Jag har genom användandet av testintervjuer  med såväl en 

butikschef som en medarbetare i ett företag tillhörande en detaljhandelskedja, kunnat 

begränsa användandet av ledande frågor. Mottagandet av feedback från svarspersonerna gav 

mig möjlighet att utveckla och förbättra intervjuguiden ytterligare, samt undvika ledande 

frågor under senare intervjuer.    
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3. TEORETISK BAKGRUND 

Kapitlet redogör för de teorier inom området för service, medarbetarskap och ledarskap, 

vilka tillsammans skapar den referensram som används i studien. Avsikten med 

referensramen är att ge en inblick i det ämne studien omfattar, samt att framhålla tidigare 

forskningsresultat på området för att således kunna styrka uppsatsens undersökning och 

slutsatser. Kapitlet avslutas med en egen modell där teorierna kopplas samman.  

3.1 Serviceprocessen 

3.1.1 The service profit chain 

Heskett, Jones, Loveman, Sasser och Schlesinger (1994) har utvecklat modellen ”The service 

profit chain”, vilken syftar till att med utgångspunkt i serviceprocessen förbättra lönsamheten 

i ett företag. Modellen verkar således som ett hjälpmedel för ledare att utveckla service- och 

tillfredsställelsenivåerna för att maximalt kunna öka konkurrensfördelarna till sina 

konkurrenter. ”Organizations that achieve both market and operating focus is nearly 

unbeatable” poängterar Heskett et al.  (1997:8) och menar vidare att förhållandet mellan 

kundnöjdhet och medarbetartillfredsställelse är en symbios som skapar grunden till ett 

företags framgång. Genom användandet av The Service Profit Chain fokuserar arbetet till en 

början på att öka lönsamheten genom ökad kundlojalitet för att sedan sträcka sig bakåt i 

kedjan i strävan efter kundnöjdhet, ökat servicevärde, medarbetarproduktivitet, -lojalitet, -

nöjdhet och – kapacitet (se figur 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 The Service Profit Chain (Heskett et al. 1997)  
 

The Service Profit Chain tydliggörs genom en speciell form av ledarskap som betonar vikten 

av varje enskild medarbetare och konsument. Vidare tydlig gör Heskett et al. (1997) att 

konsumenter varken köper produkter eller tjänster, de köper resultat. Den typ av resultat som 
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serviceledare bör sträva efter är dock inte uteslutande finansiella mål så som vinster och 

tillväxt utan framför allt kundnöjdhet och lojalitet, vilket skapas genom värdet på den service 

som levereras till kunderna. Därför är kvaliteten på processen för att leverera dessa resultat av 

mycket stor vikt. En kvalitet som framför allt kan uppnås genom nöjda, lojala och produktiva 

medarbetare i frontlinjen då de besitter en mycket stor förmåga att leverera värde till kunderna 

(Heskett et al. 1997).  

3.1.2 Service Marketing Triangle 

Såväl Grönroos (1996) som Gummesson (1995) och senare även Stephen L. Vargo och 

Robert F. Lush (2004) samt Christopher Lovelock (2004) menar att vi inom 

marknadsföringen nått ett paradigmskifte där den traditionella transaktionsbaserade 

marknadsföringen inte längre anses konkurrenskraftig. Istället anses relationer, nätverk och 

interaktioner vara grunden för en framgångsrik relationsbaserad marknadsföring. Därmed blir 

relationer och interaktion såväl internt i företag som externt mot kunden, allt viktigare för att 

skapa en hög kundnöjdhet. Även Mary Jo Bitner (1995) poängterar vikten av den 

relationsbaserade marknadsföringen och beskriver den som en samling löftesbaserade 

aktiviteter där den externa marknadsföringen skapar löften, den interna marknadsföringen 

möjliggör dessa löften och den interaktiva marknadsföringen håller löftena. I figur 3.2 

illustreras relationen mellan de olika parterna samt vikten av såväl intern, extern som 

interaktiv marknadsföring genom den s.k. Service Marketing Triangle. Zeithaml, Bitner och 

Gremler (2009) beskriver triangeln som tre sammanlänkade grupper vilka tillsammans måste 

arbeta för att kunna utveckla, främja och leverera en hög servicenivå.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Service Marketing Triangle (Zeithaml et al. 2009) 
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Grönroos (1996) menar att den alltmer resursorienterade marknadssituationen som växer fram 

utifrån en relationsbaserad marknadsföring, kräver att företagen på bättre sätt kan hantera sina 

nyckelresurser. Detta för att till kund kunna leverera ett framgångsrikt, komplett erbjudande 

vilket i allt större utsträckning innefattar servicespecifika, snarare än produktspecifika 

egenskaper. Personal, kunskap och tid är därmed några av de resurser som anses kunna 

påverka ett företags kundservice genom det direkta mötet mellan frontlinje och kund. Att sätta 

fokus på detta interaktiva möte gör det möjligt för företagen att se kunden som en 

relationspartner där det finns ett långsiktigt fokus på att vidhålla relationen, snarare än ett 

kortsiktigt utbyte av resurser. Att utveckla och förbättra de servicespecifika resurserna och 

relationerna kräver ett stort fokus på intern marknadsföring, vilket innebär interna aktiviteter 

med syfte att hos personalen utveckla serviceinriktningen och intresset för kunden. Läs mer 

om intern marknadsföring i kap. 3.5.2.   

3.2 Servicekvalitet  

En allmän definition bland forskare angående hur kvaliteten på service kan fastställas, är att 

kvaliteten är vad kunden upplever att den är. Definitionen tydliggörs av Parasuraman, 

Zeithaml och Berry (1985) som menar att servicekvalitet är resultatet av en jämförelse mellan 

förväntad och upplevd service. Svårigheten att definiera kvaliteten på service har till följd av 

detta länge varit ett hinder i kvalitetsförbättringen bland många företag. Grönroos (2008) 

hävdar att interaktionen mellan två parter är kärnan i skapandet av kvalitet och värde och 

poängterar därmed vikten av att få en ökad förståelse för servicekvalitet och hur den värderas 

utifrån kundens perspektiv. Detta då han menar att servicekvaliteten blir en allt större del av 

kundernas totala kvalitetsmätning. Echeverri och Edvardsson (2012) vidareutvecklar tesen 

och menar att en konkretisering av servicen ökar möjligheten att skapa tydliga och realistiska 

kundförväntningar. På så vis kan kunderna lättare förstå servicens mervärde och kvaliteten 

kan i större utsträckning mätas av företagen. 

   En modell framtagen av Parasuraman et al. (1985) visar hur viktig en likartad förståelse 

mellan företag och konsumenter är för kvaliteten på service. En oförenlig förståelse kan 

begränsa möjligheterna för en förbättrad upplevd servicekvalitet. GAP-modellen omfattar två 

delar; en övre som berör kundrelaterade faktorer och en nedre vilken berör faktorer förenade 

med serviceleverantören (se figur 3.3). Mellan de framställda faktorerna kan det enligt 

Parasuraman et al. (1985) uppstå s.k. kvalitetsgap, vilka bör åtgärdas för att säkerställa en hög 

servicekvalitet. Dessa är; (1) gapet mellan konsumenternas förväntningar och ledningens 

uppfattning av dessa, (2) gapet mellan ledningens och interna kunders uppfattning av 
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kvalitetsspecifikationerna, (3) gapet mellan framtagna kvalitetsspecifikationerna och den 

faktiska serviceleveransen, (4) gapet mellan den levererade servicen och den externa 

marknadsföringen samt det tidigare nämnda (5) gapet mellan konsumentens förväntade och 

upplevda servicekvalitet. Det tredje gapet, även kallat ”The Service Performance Gap” 

betonas av Zeithaml et al. (2009) som mycket viktigt att begränsa för att kunna säkerställa en 

högkvalitativ service. Det arbete som krävs för att begränsa ”The Service Performance Gap” 

har en nära relation till intern marknadsföring och kräver tydliga personalstrategier, vilka 

forskarna anser tar sin grund i utvecklandet av en sann servicekultur i organisationen.  

 

 

Figur 3.3 GAP-modellen (Parasuraman et al. 1985) 
 

I samband med framtagandet av GAP-modellen framhöll Parasuraman et al (1985) tio 

nyckelkategorier för hur kunder värderar servicekvalitet. Utifrån dessa kategorier formades 

senare fem dimensioner som representerar avgörande faktorer för bedömningen av 

servicekvaliteten, utifrån förhållandet mellan förväntad och upplevd service. Dimensionerna 

tydliggörs av Zeithaml et al. (2009) som; tillförlitlighet vilket motsvarar förmågan att leva 

upp till utlovad service pålitligt och korrekt, lyhördhet som representerar viljan att hjälpa 

kunder och ge service, säkerhet vilket motsvarar medarbetarnas kunskap och förmåga att inge 
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förtroende, empati det vill säga förmågan att inge omtänksamhet och individuell 

uppmärksamhet, samt de fysiska aspekterna i form av medarbetarnas utseende, andra kunder, 

och fysiska anordningar. Beroende på i vilken utsträckning företag kan leva upp till 

förväntningarna på dessa dimensioner, kan kundens upplevelse av servicekvaliteten till stor 

del fastställas. Även Heskett et al. (1997) menar att hanteringen av kundernas förväntningar 

på servicen är minst lika viktig som att fokusera på den levererade servicen. Forskarna 

poängterar även att kundernas uppfattning av kvalitet är relativ, vilket innebär att servicen 

måste kunna anpassas utifrån individuella behov. Det mest kostnadseffektiva sättet för denna 

anpassning är genom prioritering av personalen i frontlinjen, vilka kan känna igen och bemöta 

olika behov och önskemål (Heskett et al. 1997). 

3.3 Servicefronten 

3.3.1 Frontlinjen 

Som en definition av mötet mellan frontlinjen och kunden myntade Normann (1983) tidigt 

uttrycket ”sanningens ögonblick”. Idag är uttrycket väl etablerat inom forskarvärlden och 

används gång på gång för att framhäva vikten av det interaktiva mötet. Zeithaml et al. (2009) 

framhäver frontlinjens roll i serviceprocessen som mycket stor och menar att de i många fall 

personifierar företaget i kundernas ögon. Frontlinjen bär därmed ett mycket stort ansvar i 

strävan efter nöjda kunder, samtidigt anses även nöjda kunder kunna förstärka frontlinjens 

arbetstillfredsställelse. Per Echeverri och Bo Edvardsson (2012) menar att istället för att se 

personalen i frontlinjen som en resurs, bör de betraktas som den avgörande faktorn för att 

kunden ska uppleva att han/hon får service av rätt kvalitet. Teknik, rutiner och system bör 

därför anpassas efter medarbetarnas naturliga arbetssätt. Så även om det är kundmötet mellan 

personalen i frontlinjen och kunderna som är i centrum för sanningens ögonblick, är det 

viktigt att förbättra kvaliteten även i den bidragande omgivningen. Uppfattningen delas av 

Ballantyne, Christopher och Payne (1995) som anser att ansträngningar för att förbättra 

frontlinjens serviceresultat genererar mer kostnader än intäkter såvida inte arbetsuppgifterna, 

servicemiljön och arbetsprocessen också kvalitetsförbättras. Göran Svensson (2004) hävdar 

istället att den interaktiva servicekvaliteten vilket mötet mellan frontlinjen och kunden utgör, 

snarare beror på förhållandet mellan kundernas och frontlinjens förväntningar på 

servicemötet. Företag bör därmed inte nöja sig med att skapa en balanserad uppfattning av 

kvaliteten mellan parterna, utan sträva efter att frontlinjens förväntningar på ett servicemöte är 

högre än kundernas, på så vis anses servicemötet mellan frontlinjen och kunderna kunna 

förbättras avsevärt (Svensson, 2004). För att kunna utveckla mer högkvalitativa servicemöten 



26 

 

är det viktigt att ett företags mål och visioner är tydliga för samtliga inom organisationen, 

även personalen i frontlinjen och Zeithaml et al. (2009) betonar vikten av kommunikation och 

dialoger inom en organisation för att kunna leverera den service som eftersträvas.  

3.3.2 Emotionellt arbete och konflikter 

Förutom det stora ansvar som personalen i frontlinjen bär genom sin närhet till kunderna, 

förväntas de även axla ett mycket stort emotionellt arbete. Att leverera leenden, skapa 

ögonkontakt, visa genuint intresse och engagera sig i konversationer med okända människor 

är en självklar del i frontlinjens arbete, men det kräver också att personalen ibland 

undertrycker sina verkliga känslor, menar Zeithaml et al. (2009). Den här typen av konflikt 

mellan krav från företaget och den egna självbilden, kan påverka personalen i frontlinjen 

negativt genom ökad frustration, stress och risk för utbrändhet. Som ännu vanligare konflikter 

beskrivs de mellan frontlinjens två ”chefer”; organisationen och kunden, eller när flera kunder 

ställer olika krav samtidigt. Generellt sett belönas servicemedarbetare när de följer regler och 

riktlinjer och oftast är dessa även formade utifrån kundens bästa. Men när kunden ställer krav 

utanför ramarna måste personalen i frontlinjen, enligt Zeithaml et al. (2009) välja mellan att 

göra kunden nöjd eller att följa reglerna. 

   En studie gjord av Jagdip Sing (2000) visar en framträdande paradox där vikten av 

frontlinjens effektivitet är obestridd av såväl forskare som ledare, men att forskning samtidigt 

visar att de som arbetar i frontlinjen är underbetalda, otränade, överarbetar och är mycket 

stressade. Frontlinjen är fångad mellan kundernas krav på uppmärksamhet och service och 

organisationernas krav på effektivitet och produktivitet, anser Sing (2000). När frontlinjen 

hamnar i situationer som kräver självreglering är de mindre benägna att förändra 

produktiviteten då den ofta är mätbar och en underlåtenhet att prioritera produktiviteten kan 

påverka lön eller arbetsförhållanden negativt. Kvaliteten är däremot mindre mätbar och 

minskningarna syns inte lika tydligt, varför det är vanligare att motivationen för att 

upprätthålla kvaliteten då minskar. Forskaren menar att större uppgiftsansvar och chefsstöd 

kan göra att frontlinjen uppfattar sin roll som mindre stressande, samtidigt som det antas öka 

deras engagemang och åtaganden gentemot företaget (Sing, 2000). 

3.4 Medarbetarskap 

3.4.1 Medarbetarskapshjulet 

”Hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet”, så 

definierar Freddy Hällstén och Stefan Tengblad (2006:10) begreppet medarbetarskap. 
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Forskarna förklarar  vidare att formuleringen ”det egna arbetet” berör medarbetarnas grad av 

såväl ansvarstagande, ledning av sig själv, gränsdragning mellan arbete och privatliv samt 

medarbetarens förhållningssätt till sin chef, andra medarbetare och övriga intressenter.  

   Hällstén och Tengblad (2006) kallar ett väl fungerande medarbetarskap för ”det myndiga 

medarbetarskapet” och anser att dess framgång härrör från fyra teoretiska inspirationskällor. 

Förhållandet mellan dessa tydliggörs genom fyra begreppspar i det s.k. 

Medarbetarskapshjulet, se figur 3.4. Begreppspar nummer ett berör förhållandet mellan 

förtroende och öppenhet och behandlar huruvida medarbetare och chefer har ett ömsesidigt 

förtroende för varandra samt en ärlig och öppen dialog. Förhållandet mellan nästa 

begreppspar; gemenskap och samarbete, berör medarbetarnas känsla av trivsel och 

tillhörighet, såväl till varandra som till övriga personer i företaget. Förhållandet kan stärkas 

genom exempelvis gemensamma aktiviteter mellan personalen och cheferna. Det tredje 

begreppsparet; engagemang och meningsfullhet avser medarbetarnas uppfattning av sitt arbete 

och sina arbetsuppgifter. För att stärka förhållandet måste medarbetarna känna stolthet över 

att tillhöra företaget. Det är därmed viktigt att cheferna vet vad de enskilda medarbetarna 

upplever som engagerande och meningsfullt. Det sista begreppsparet berör ansvarstagande 

och initiativförmåga och omfattar medarbetarnas förmåga att ta ansvar för sitt eget arbete och 

resultat. Det är dock ledningens ansvar att ta reda på i vilken omfattning enskilda medarbetare 

vill och kan ta ansvar, ge dem förmågan att ta ansvar och även befogenheter för det. Hällstén 

och Tengblad (2006) betonar att medarbetarutveckling därmed inte bara kräver anpassning av 

den enskilda individen utan även att arbetsgivaren tar ansvar i frågan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Medarbetarskapshjulet (Hällstén & Tengblad, 2006) 
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3.4.2 Motivation  

Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) är faktorer så som arbetets innehåll, 

prestationsersättning, karriärmöjligheter, relationen mellan medarbetare och till närmsta chef 

samt kunderna som skapar, alternativt hämmar personalens motivation i arbetet. Om ett 

attraktivt arbete samt en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö kan utformas i ett företag, 

anses det vara viktiga kvalitetsdrivare för såväl den interna som den externa 

serviceutvecklingen i organisationen.   

Hertzbergs tvåfaktorsteori 

En av de första och mest omtalade motivationsteorierna som utvecklats med hänsyn till 

motivation i arbetslivet och som även lagt grunden för dagens forskning inom området, är 

Hertzbergs (1968) tvåfaktorsteori. Teorin omfattar två sorters behov vilka påverkar 

arbetsmotivationen och tillfredsställelsen hos människan; hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna härrör från människans djuriska natur och utgörs i 

arbetslivet av bland annat den fysiska arbetsmiljön, anställningstryggheten och lönen. 

Motivationsfaktorerna har istället sitt ursprung i människans unika egenskaper så som 

personlig utveckling, självförverkligande och framgång. Hertzberg (1968) hävdade att 

företagsutveckling inte bör baseras på rationaliseringar och ökad effektivitet utan på ett mer 

effektivt utnyttjande av personalen, att fokus bör ligga på att berika arbetet snarare än utvidga 

det. Hygienfaktorerna utgör således endast en grundläggande trygghet för individen och för 

att skapa motivation bör ledningen istället koncentrera sig på motivationsfaktorerna och att ge 

personalen uppskattning och möjlighet till personlig utveckling (Hertzberg, 1968).  

Inre och yttre motivation 

Genom framställningen av hygien- och motivationsfaktorerna, var Hertzberg delaktig i 

grundandet av forskningen kring inre och yttre motivation, ett begreppspar som senare har 

utvecklats till den vanligaste klassificeringen av motivation. Yttre motivation hänvisar till ett 

agerande som resulterar i yttre belöningar, vilket ofta även innebär att motivationen försvinner 

efter det att en belöning har erhållits. Yttre motivation beskrivs därför ofta som en kortvarig 

känsla hos individen. Inre motivation hänvisar istället till ett agerande utifrån intresse eller 

personlig tillfredsställelse, där belöningen finns inom individen i form av självförverkligande 

eller personlig utveckling (Augner, 2009). Total motivation, vilket utgör en kombination av 

inre och yttre motivation har tidigare framhållits som ett framgångskoncept i strävan efter 

förbättrad motivation. Edward Deci och Richard Ryan (2008) poängterar dock att yttre 

belöningar i form av pengar eller utmärkelser tenderar att underminera den inre motivationen 
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och total motivation anses således inte längre vara en trovärdig indikator av kvaliteten på 

människors agerande. 

3.4.3 Self-Determination Theory 

”To be motivated is to be moved to do something”, poängterar Deci och Ryan (2000:54), som 

vidare anser att motivation handlar om att få människor att agera, tänka och utvecklas. Vad 

som motiverar en människa är således mycket individuellt och forskarna menar att det i stor 

utsträckning är den sociokulturella omgivningen som särskiljer människors motivation. Under 

1980-talet utvecklade Deci och Ryan (2000) Self-Determination Theory (SDT), en 

motivationsteori som särskiljer olika typer av motivation beroende på de individuella skäl 

eller mål som ger upphov till en handling. SDT härrör till stor del från klassificeringen mellan 

inre och yttre motivation, men forskarna har vidareutvecklat forskningen och beskriver yttre 

motivation som en begränsande, kontrollerad motivation medan den inre tydliggörs som en 

mer stimulerande, självständig motivation.  Enligt Deci, Ryan och Bard (2004) har människan 

tre medfödda, inre psykologiska behov; behovet av kompetens, att nå önskade resultat och 

lyckas med optimalt utmanande arbetsuppgifter; behovet av autonomi, att som initiativtagare 

känna valfrihet för ens egna handlingar; samt behovet av släktskap, att upprätta en känsla av 

ömsesidighet och tillit till andra människor. Uppfyllandet av dessa inre behov anses inverka 

positivt på en individs prestationer och personliga utveckling och forskarna menar att om 

dessa behov är uppfyllda växer känslan av lycka och trivsel och såväl produktiviteten som 

motivationen ökar. SDT utgår från att människan av naturen är aktiv, nyfiken, intresserad och 

ivrig att lyckas då framgång i sig är personligt tillfredsställande. Tillfredsställelsen av dessa 

behov och därmed trivseln och motivationen hos medarbetarna, beror därmed till stor del på 

ledningens förmåga att låta medarbetarna själva få kontrollera sitt arbete. I vilken utsträckning 

en individ själv har möjlighet att självständigt påverka sina val och handlingar har således stor 

inverkan på individens motivation och drivkraft (Deci & Ryan, 2008). 

3.5 Service Management 

3.5.1 Servicekultur 

Begreppet företagskultur beskrivs av Grönroos (2008) som en uppsättning gemensamma 

normer och värderingar, vilka delas av ett företags anställda. När de viktigaste normerna och 

värderingarna utgörs av service och kundnöjdhet anses företaget således ha skapat en 

servicekultur i organisationen. En servicekultur kan därmed tydliggöras som ”en kultur där 

man värdesätter god service och där det bland alla anställda upplevs som naturligt och 

självklart att förse såväl interna som slutgiltiga, externa kunder med god service; där detta 
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utgör en av de viktigaste värderingarna” (Grönroos, 2008:395). Även Zeithaml et al. (2009) 

poängterar det faktum att det i en servicekultur inte är tillräckligt att endast ge bra service till 

de externa kunderna, utan att förutsättningarna för att kunna skapa en servicekultur är att det 

även finns ett fokus på intern marknadsföring. Beroende på i vilket utsträckning värderingarna 

lyckas etableras i en organisation kan kulturen vara svag eller stark. Grönroos (2008) betonar 

att en svag kultur ofta resulterar i oflexibelt och osäkert beteende hos personalen, medan en 

stark kultur ger personalen förutsättningar att agera konsekvent och säkert. En sådan situation 

där de anställda identifierar sig med företagets värderingar är mycket eftersträvansvärd, då 

den många gånger medför en låg personalomsättning och nöjdare kunder.  

   Kulturen i ett företag är enligt Grönroos (2008) en strategisk fråga som kräver att ledningen 

säkerställer samtliga interna förutsättningar för att åstadkomma den kultur som eftersträvas. 

Det innefattar därmed såväl den organisatoriska strukturen och ledningsmetoderna som 

organisationens mål och visioner, dessutom kräver implementeringen av strategin att företaget 

har tillgång till personal som drivs av och värdesätter en sådan strategi.  

3.5.2 Intern marknadsföring 

Att behandla personalen som interna kunder och att forma arbetet till att passa de mänskliga 

behoven, så beskriver Berry och Parasuraman (1992) filosofin med intern marknadsföring. 

Det bästa sättet att motivera, attrahera och utveckla förstklassiga medarbetare är att 

marknadsföra jobb som är värda att ”köpa”. ”A service company can be only as good as its 

people”, poängterar Berry och Parasuraman (1992:25) och tydliggör därmed vikten av att 

anställa rätt medarbetare och utrusta dem med kompetenser och kunskap som gör att de kan 

prestera exceptionellt i det interaktiva mötet med kunden. En studie gjord av Tsai och Tang 

(2008) visar även att intern marknadsföring inte bara ger bättre förutsättningar för att kunna 

leverera en hög servicekvalitet utan även skapar en vilja hos personalen att ge förstklassig 

service, vilket därmed ger en direkt förbättrad påverkan på servicekvaliteten. Zeithaml et al. 

(2009) utvecklar och beskriver intern marknadsföring som en rad strategier vilka tillsammans 

ska försäkra att servicefronten är motiverad till, vill och kan leverera kvalitativ service.  

   Enligt Grönroos (2008) är intern marknadsföring en ledningsstrategi med närhet till 

kulturskapande, vars mål är att behandla personalen som kunder. Förutsättningen för att 

lyckas med den interna marknadsföringen kräver därmed ett aktivt stöd från ledningen, med 

syfte att säkerställa att samtliga i organisationen upplever en miljö som främjar 

kundmedvetenhet, samt att skapa motivation och förbereda de anställda på ett serviceinriktat 
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agerande. Att ge service till andra människor är dock alltför krävande och frustrerande för att 

göras bra varje dag utan att det finns ett syfte eller mål, betonar Berry och Parasuraman 

(1992) som vidare menar att företagets mål och visioner därför måste kommuniceras 

personligen till medarbetarna så att de vet att deras arbete bidrar till organisationens 

utveckling. Att arbeta med intern marknadsföring kan även begränsa behovet av regler, då bra 

intern marknadsföring innebär att kunna ge frontlinjen möjlighet att själv få åstadkomma 

värde för sina kunder (Berry & Parasuraman, 1992). Att ge frontlinjen frihet att i större 

utsträckning agera på eget initiativ och att kunna göra vissa anpassningar utifrån kundernas 

önskemål och direkt hitta lösningar på uppstådda problem, har i studier visat positiva resultat i 

form av minskad stress och en mer positiv attityd hos personalen samt nöjdare och gladare 

kunder, poängterar Zeithaml et al. (2009). 

3.5.3 Operativ intern marknadsföring 

Flertalet forskare är överens om att lärande och utbildning av personalen är en av de viktigaste 

arbetsmetoderna inom intern marknadsföring. Berry och Parasuraman (1992) menar att 

servicemedarbetare ofta är dåligt införstådda med vad servicerollen innebär och även om de 

har tränat på hur de ska agera, så vet de ofta inte varför de ska agera på ett visst sätt. 

Servicemedarbetare måste därmed få kontinuerlig utbildning så att lärandet blir en pågående 

process med ett långsiktigt mål. Lärandet kan på så vis även förbättra personalens 

självförtroende och självkänsla samt blir en stor motivationskälla, vilket är ett steg i 

utvecklingen mot bättre service. Echeverri och Edvardsson (2012) anser att lärandet om den 

egna organisationen är en förutsättning för att hos medarbetarna skapa entusiasm för 

arbetsplatsen och de varor som säljs, något som krävs för att även kunna entusiasmera 

kunderna. Vidare menar dock forskarna att kunskap och kompetens är otillräckliga 

förutsättningar för att förbättra servicekvaliteten i ett företag och betonar att det också krävs 

motivation och arbetsglädje (Echeverri & Edvardsson, 2012).  

   En annan arbetsmetod inom intern marknadsföring som är en förutsättning för att skapa 

effektiva medarbetare, är erkännande och återkoppling. Såväl Berry och Parasuraman (1992) 

som resultatet av en studie gjord av Koperman, Gardberg och Brandwein (2011) visar att 

erkännande och belöning genom tilldelning av utmärkelser kan vara ett sätt att förbättra 

servicen inom en organisation. Även Echeverri och Edvardsson (2012)  poängterar vikten av 

att belöna personalen utifrån kundtillfredsställelse och betonar att återkoppling på 

medarbetarnas insatser i företaget är av mycket stor vikt för att göra dem mer effektiva. 

Ballantyne et al. (1995) hävdar dock att återkoppling av prestationer inte alls är lika viktigt 
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som det de väljer att kalla ”framkoppling”. Att driva fram personalengagemang och lagarbete 

till problemlösning och utvecklingsmöjligheter är det som istället bör prioriteras i ledningens 

interna marknadsföring.   

3.6 Teoretisk modell 

Service är något som på ett eller annat sätt genomsyrar varje enskild butik och gemensamt för 

de säljande företagen är att det finns en strävan efter ekonomisk lönsamhet och gynnsamma 

resultat. Kundservicen har under den senaste tiden blivit av allt större betydelse för butikerna 

och för att kunna erbjuda en hög servicenivå och skapa en långsiktig lönsamhet krävs mer av 

företagen inom detaljhandeln. Min tolkning är att bra service bygger på starka och engagerade 

medarbetare, vilket ställer stora krav på branschens ledare, inte minst butikscheferna. För att 

skapa trygghet och långsiktigt välbefinnande i en butik inom den svenska detaljhandeln måste 

såväl de interna som de externa servicenivåerna stärkas och för att lyckas med det krävs såväl 

ansvarstagande och engagemang som motivation, hos såväl ledare som medarbetare. 

Förhållandet mellan dessa faktorer är absolut och avvikelser i en del kan begränsa en hel 

organisations utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Teoretisk modell (Egen) 
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4. RESULTATREDOVISNING 

Detta följande kapitel redogör för det empiriska material som samlats in genom intervjuer 

med de sex personer, medarbetare och butikschefer, som representerar de tre fallstudierna. 

Strukturen i kapitlet bygger på tre delar som skildrar de enskilda fallstudierna. Dessa är 

därtill indelade i fyra områden; service, medarbetarskap, ledarskap och intern 

marknadsföring.  

4.1 Fallstudie A 

4.1.1 Service 

Uppfattningen om bra service är enad i butiken i fallstudie A. Att vara trevlig och framför allt 

glad är återkommande beskrivningar och även att hjälpa alla kunder uttalas som en del i 

skapandet av god service. Bra service är ”när du hinner prata med kunden, hjälpa kunden”, 

betonar respondent 1, men uttrycker vidare att ett ”hej” ofta kan vara tillräckligt för att visa att 

kunden är uppmärksammad. Vidare är en kombination av att vara hel och ren samt trevlig, 

viktiga egenskaper hos någon som arbetar i frontlinjen. Respondent 2 anser att 

förutsättningarna för att leverera bra service finns i dagsläget, medan respondent 1 uttrycker 

en önskan om att synas mer. Vidare framställs en egen tro på produkterna som säljs som en 

bidragande förutsättning i skapandet av bra service. ”Tror du inte själv på det du säljer då 

kommer inte kunden tro på dig heller”, tydliggör respondent 2 och förklarar vidare att 

personalens service och rekommendationer kan stärkas ytterligare genom att testa de 

produkter som butiken säljer.     

   Vad gäller kundernas förväntningar på servicen i butiken beskrivs de som olika mellan olika 

kunder, men generellt sett anses de vara låga. Butiken är enligt respondent 1 uppbyggd på så 

vis att kunderna i stor utsträckning på egen hand genomför sitt köp, något som gör att 

förväntningarna på servicen hålls nere. Samtidigt anses butikens storlek i förhållande till dess 

låga bemanning begränsa möjligheten att leverera bra service, då tiden inte alltid kan avvaras 

till varje kund i den utsträckning som önskas. Servicen i den egna butiken anses dock inte 

skilja sig nämnvärt från konkurrenterna, enligt respondent 2. 

   Den känsla som respondenterna önskar finns hos kunderna när de lämnar butiken är att de 

ska vara nöjda. Respondent 2 framhäver en önskan om att de även ska känna att de blivit bra 

bemötta samt en vilja att komma tillbaka, något som kräver att besöket resulterat i en mer 

personlig kontakt med kunden.  
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4.1.2 Medarbetarskap 

Samarbetet mellan personalen i butiken fungerar bra enligt båda respondenterna. Respondent 

1 tydliggör att arbetet är mer teambaserat än individuellt och att samtliga medarbetare hjälps 

åt för att se till att saker blir gjorda. Upplevelsen av vad som är viktigt för att en medarbetare 

ska trivas i rollen som butikssäljare skiljer sig dock något mellan respondenterna. Respondent 

1 betonar tryggheten i att ha en anställning som den viktigaste faktorn, medan respondent 2 

istället anser att det är relationen till medarbetare och butikschef och att kunna handskas med 

konflikter som tillsammans med att ha roligt, är viktigast för att trivas på en arbetsplats. 

Vidare finns det en enig uppfattning om att medarbetarnas trivsel har en stor påverkan på 

kundernas tillfredsställelse. ”Om inte personalen mår bra är det ingen som mår bra tillslut”, 

poängterar respondent 1 och klargör att medarbetarnas trivsel är A och O. Respondent 2 

menar att ”om medarbetarna trivs påverkas kunderna positivt” och anser att en motsatt 

situation istället skulle ha en negativ inverkan på kunderna. Stress framhålls som en faktor 

vilken stundtals inverkar negativt på arbetssituationen i butiken. De stressiga situationerna 

anses i första hand bero på för låg bemanning, menar respondent 2, som vidare förklarar att 

arbete ensam i situationer med mycket kunder i butiken är den vanligaste stressutlösaren.  

   Vad gäller motivationens roll i arbetet är positiv feedback från kunderna den viktigaste 

motivationskällan, menar respondent 2, men beskriver även utmaningar så som att omvända 

sura kunder som motivationshöjare i det dagliga arbetet. Den metod som framför allt används 

för att motivera medarbetarna är tävlingar. ”Vi brukar ha individuella små tävlingar, men 

egentligen tävlar vi nog hela tiden lite mot varandra. Men det är bara en rolig grej och så kan 

någon få en klubba som pris”, framhåller respondent 1. Även tävlingar mellan butikerna sker 

emellanåt och utgörs en eventuell vinst av trivselpengar, något som respondenten anser är 

väldigt bra. Vidare anses det av respondenterna vara viktigt att som medarbetare ta del av 

ansvaret i butiken. Respondent 2 poängterar vikten av att varje medarbetare får ha en åsikt 

och tycka till om saker, detta för att alla ska känna sig värdefulla för butiken. I huvudsak är 

det dock butikschefen som tar initiativ till att lägga mer ansvar på medarbetarna än att 

medarbetarna själva efterfrågar det, förklarar respondenten. Vad gäller medarbetarnas 

möjligheter och förutsättningar till personlig utveckling, framhåller respondent 1 en stor 

försämring. Tidigare har medarbetarna inom koncernen kunnat erbjudas utbyte mellan olika 

butiker. ”Genom att välja att åka till en annan butik och jobba ges stora 

utvecklingsmöjligheter”, poängterar respondent 1, men förklarar att alla sådana möjligheter 

blivit indragna på grund av besparingar uppifrån organisationen. Trots dessa begränsningar 
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upplevs engagemanget hos medarbetarna vara mycket stort, framför allt vad gäller att nå 

ekonomiska mål och att marknadsföra butikens varor. Enligt respondent 1 är dock 

delaktigheten i butikens utvecklingsarbete splittrad.  

4.1.3 Ledarskap 

Bilden av butikschefen i den berörda butiken är mycket god och känslan är att det inte går att 

få en bättre chef än den som finns idag. Samtidigt beskrivs bilden av vad en butikschef 

egentligen är som mycket försämrad. ”Just nu har man svårt att brinna för det man gör och 

det tycker jag avspeglar hela branschen”, poängterar respondent 1 och förklarar vidare att 

butikschefer idag inte är butikschefer utan snarare arbetar som allt-i-allor i butikerna. ”En 

butikschef ska jobba förebyggande för att personalen ska kunna utföra sitt arbete och så ser 

inte arbetet ut idag”, framhåller respondenten vidare. Den främsta orsaken beskrivs vara 

besparingar och att butikernas ledare blir bakbundna av företagen.  

   För att vara en bra ledare i rollen som butikschef bör egenskaper så som självständig, 

flexibel, lyhörd och stresstålig finnas hos personen i fråga, tydliggör respondent 1. Det är 

dock viktigt att en ledare inte är alltför snäll och ensam tar på sig större delen av 

arbetsuppgifterna, då detta begränsar lärandeutvecklingen hos butikens medarbetare. 

Utvärderingen av det dagliga arbetet i butiken sker bland annat genom kundrundor där 

butikschefen ensam eller tillsammans med någon medarbetare går igenom butiken i rollen 

som kund. ”Då ser man vad som ska göras, vad som inte har gjorts samt vad som behövs 

förbättras”, förklarar respondent 1. Vidare anser respondenten att butikschefen ibland måste 

påminna medarbetarna om att fokusera på omhändertagandet av kunder framför andra 

arbetsuppgifter och stundtals ifrågasätts även medarbetarnas ansträngningar för att nå 

butikens snittmål. Samtidigt ställs det vissa krav på medarbetarna, ”eftersom vi oftast bara är 

två som jobbar samtidigt och vi har en stor butik så är de som arbetar beroende av varandra 

och därför måste alla orka och vilja jobba”, förklarar respondent 1. Medarbetarna förväntas 

därmed alltid ge 100 % när de arbetar i butiken. I situationer då ny personal ska rekryteras är 

butikschefens möjligheter att påverka mycket begränsad. Respondent 1 förklarar att det inom 

koncernen finns ett rekryteringssystem, vilket innebär att det ofta är någon som står på tur till 

tjänsten. Det är därmed en intern turlista som i de allra flesta fall styr rekryteringen av ny 

personal.  

   Vad gäller huruvida det finns en kultur som genomsyrar butiken finns det ett ledord som 

utformar ett antal kärnvärden, vilka präglar samtliga butiker inom koncernen. Respondent 1 
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förklarar KENT; ”Vi tänker på Kunden, vi tänker Enkelt, vi tänker Nytt, vi tänker och visar 

Tillit”. Respondent 2 upplever att värderingarna som skapar kulturen i butiken istället är att 

vara glad, hjälpsam och positiv, samt att ta hand om alla kunder. Uppfattningen om vem som 

bär ansvaret för att kunderna blir nöjda är dock enad, det gör såväl medarbetare som 

butikschefen tillsammans. Respondent 2 betonar att alla har ett eget ansvar för att göra 

kunderna nöjda, men menar att butikschefen har huvudansvaret för att medarbetarna 

behandlar kunderna så som kunderna ska behandlas.  

   Bilden av butikens mål skiljer sig mellan de båda respondenterna. Samtidigt som respondent 

2 tydliggör en mycket begränsad medvetenhet kring butikens mål, beskriver respondent 1 ett 

mål om att omforma butiken till att bättre passa det aktuella butiksläget. Vidare poängterar 

respondent 1 att butikens utvecklingsmöjligheter begränsas mycket genom att vara så 

bakbunden. En viss förbättring har skett vad gäller friheten att påverka utformningen av 

butiken men ”möjligheten att ge det där lilla, lilla extra till medarbetarna är väldigt 

begränsad”, poängterar respondenten.   

4.1.4 Intern marknadsföring 

Kommunikationen mellan butikschefen och medarbetarna skiljer sig, enligt respondenterna 

beroende på vilken typ av frågor samtalen berör. ”Handlar det om ändringar i butiken eller 

frågor som inte är alltför privata så sker samtalen ute i butiken under dagen, men handlar det 

om väldigt privata saker så tar vi det öga mot öga när det bara är vi två”,  tydliggör 

respondent 2. Vid frågor som berör hela butiken anordnas ett obligatoriskt morgonmöte där 

samtliga sätter sig ner och diskuterar, förklarar respondent 1. Det finns därmed inte någon 

regelbundenhet i mötena utan dessa anordnas när de är nödvändiga. ”Det händer nya grejer 

hela, hela, hela tiden och det är svårt att få alla informerade när vi inte är här samtidigt”, 

förklarar respondenten vidare. 

   Förutom morgonmöten används även utvecklingssamtal för att kommunicera information 

till medarbetarna. De får då ”svara på en massa frågor, vad man är bra på, vad man är 

mindre bra på, vad man ska förbättra och vad man vill bli bättre på”, förklarar respondent 2. 

I dagsläget räcker inte tiden till för att genomföra dessa samtal, betonar  respondenten men 

anser att samtalen är viktiga för den personliga utvecklingen. Beträffande de metoder som 

tillämpas för att utbilda och engagera medarbetarna till att göra ett bättre jobb används bland 

annat säljutbildningar. Enligt respondent 1 är de ett återkommande inslag för medarbetarna, 

under 2012 hölls två säljutbildningar som anordnades av gallerian butiken är etablerad i och 
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under 2013 kommer minst en intern utbildning från den egna koncernen att hållas. 

Respondent 2 betonar vikten av dessa utbildningar och förklarar att ”man lär sig väldigt 

mycket när man är på såna utbildningar, det är väldigt viktigt”. En tredje metod som används 

för att förbättra effektiviteten hos medarbetarna är tavlan ”ett ord om dagen”, vilken avspeglar 

hur medarbetarna mår varje dag. Respondent 1 förklarar att syftet med tavlan dels är att skriva 

av sig negativa känslor, men även att lyfta fram positiva känslor som kan påverka arbetet 

under dagen. ”En ny dag är nya möjligheter”, betonar respondenten och klargör att tavlan 

även har blivit ett roligt inslag i det dagliga arbetet.  

   Vad gäller strukturen av det dagliga arbetet menar respondent 1 att det är väldigt strikt. ”Det 

finns en rutinhandbok som ska följas till punkt och pricka och den ska följas av alla”, 

tydliggör respondenten och förklarar vidare att handboken uppdateras tre till fyra gånger per 

år. Den måste därmed läsas om och läras in kontinuerligt av samtliga medarbetare. Samtidigt 

anses det ändå finnas en frihet att bestämma över arbetet i butiken. ”Rutinerna handlar om 

hur jag ska sköta reklamationer eller sätta priser och såna grejer. Sen har vi ju en frihet att 

bygga om, hitta på saker och göra kul saker i butiken...”, poängterar respondenten, men 

hänvisar återigen till vissa begränsningar vad gäller att hålla sig till kampanjer och dylikt. 

Respondent 2 anser dock att ramarna och reglerna inskränker på det fria handlandet i vissa 

situationer. Både vad gäller att inte kunna neka kunder men även när det finns en önskan att 

skicka med något extra, menar respondenten. Ett för generöst agerandet anses dock vara 

ohållbart om det sker alltför ofta, då företaget förlorar på det ur ett ekonomiskt perspektiv.   

4.2 Fallstudie B 

4.2.1 Service 

Respondent 1 anser att bra service har levererats när kunden kommer tillbaka, att bra service 

innebär ”att få kunden att känna att den har fått mer än vad den hade förväntat sig”. Det 

kräver utöver att vara glad och hjälpsam, även en öppenhet från personalen och att kunna 

känna av kunden. Respondent 2 betonar att varje kund har olika förväntningar och att bra 

service är att se varje kund och ta sig tid för varje kund. ”Ett genuint intresse för ditt behov” 

och ”att börja se sig själv som service istället för säljare”, tydliggör respondent 2 därmed som 

de viktigaste egenskaperna hos personer som arbetar som butikssäljare. Vidare finns en 

enighet beträffande kunskap som en viktig, bidragande förutsättning för att leverera bra 

service. ”Att kunna berätta om varorna som säljs och svara på kundernas frågor är jätte 

viktigt”, anser respondent 1 och poängterar dessutom vikten av att själv prova produkterna 
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som säljs. För att kunna ge ännu bättre service finns även en gemensam önskan om mer tid. 

”Om flera aktiviteter och kampanjer sker samtidigt kan inte allt arbete göras lika bra och i 

slutändan tror jag att det är kundbemötandet som blir lidande”, menar respondent 1. 

Respondent 2 tror att en större tillgänglighet i form av mer personal skulle kunna ge mer tid 

att prata med och sälja till kunderna.  

   Respondenterna i fallstudie B vill att kunderna när de går ut ur butiken ska vara glada och 

nöjda med det de har köpt. Respondent 1 framhäver även en strävan efter att skapa glädje och 

nöjdhet över servicen som levererats och menar att det kan åstadkommas genom att ge lite 

mer än vad kunderna har tänkt sig. I användandet av mystery-shopper
1
 för att förbättra 

servicen i butikskedjan tydliggörs detta enligt respondent 2, som ”att ge något mer än ett 

vanligt hejdå”. Det illustreras ytterligare som en strävan efter att ta sig tid att småprata och 

engagera sig i kunden. Respondent 1 anser att förutsättningarna för att ge bra service finns 

idag och att den största begränsningen är ett dåligt humör. ”Man tar ju på sig en roll när man 

går ut i butiken”, tydliggör respondenten och menar därmed att det är viktigt att kunna lämna 

ett dåligt humör utanför butiken. Det kan dock ibland inverka negativt på den fria tiden efter 

att en arbetsdag är slut.  

4.2.2 Medarbetarskap 

Samarbetet mellan personalen i butiken fungerar väldigt bra, anser såväl respondent 1 som 

respondent 2. Medarbetarna har trevligt tillsammans och skrattar mycket, vilket uppskattas av 

kunderna. Enligt respondent 1 är det ingen som tar på sig ledarrollen i situationer då 

butikschefen är borta, utan ”alla har sina sysslor men samarbetar och diskuterar”. Samtidigt 

tydliggörs en risk för att flexibiliteten begränsas då arbetet i stor utsträckning är individuellt 

och fokus ofta hamnar på det egna arbetet som görs här och nu, förklarar respondent 2.   

   Det viktigaste för att trivas på en arbetsplats anses av båda respondenterna vara 

samhörigheten till arbetskamraterna, ”att jag är en del av laget liksom och att jag tillför saker 

och ting”, tydliggör respondent 2. Även att tycka om sina arbetsuppgifter betonas som en 

viktig faktor för att trivas på sin arbetsplats och respondent 1 anser vidare att medarbetarnas 

trivsel i mycket stor utveckling påverkar kundnöjdheten. Om personalen har trevligt och är 

glada tillsammans gör det många gånger att kunderna kommer tillbaka, betonar respondenten. 

Vad gäller huruvida trivseln kan förbättras ytterligare för medarbetarna i butiken framhålls 

                                                           
1
 Mystery shopper är ett verktyg för att mäta kvaliteten i olika typer av kundserviceprocesser. Arbetet 

genomförs av utbildade personer som i rollen som kund studerar och rapporterar sina erfarenheter från de 
företag som köpt in tjänsten. (betterbusiness.se, 2011) 
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mer timmar som en viktig faktor av respondent 2. Samtidigt anser respondent 1 att det egna 

humöret är den avgörande faktorn för i vilken utsträckning man som medarbetare trivs.  

   Vidare har respondenterna olika syn på vad som motiverar medarbetare till att göra ett bättre 

jobb och leverera bättre service. Respondent 2 betonar uppföljning och feedback i form av 

såväl praktiska, mätbara mål och positiv återkoppling som de främsta motivationsfaktorerna, 

medan respondent 1 ser glädjen i att sälja och bemöta kunder som den viktigaste 

motivationsfaktorn. Ekonomiska belöningar framhålls som en trevlig bonus, men bedöms inte 

vara en lika viktig motivationsfaktor, enligt respondenten. De metoder som idag används för 

att förbättra medarbetarnas motivation och engagemang är dels tävlingar, i synnerhet 

säljtävlingar mellan butikerna, men till viss del även interna värvningstävlingar, förklarar 

respondent 2. Uppfattningen av hur användbara tävlingarna är som motivationsmedel skiljer 

sig mellan respondenterna. Respondent 1 anser att tävlingar mellan butikerna kan innebära ett 

alltför stort fokus på tävlingen hos medarbetarna. ”En tävling kan dra bort fokuset från det 

andra som är viktigt också, att ta vara på kundens behov istället för att bara försöka sälja”, 

tydliggör respondenten. Interna tävlingarna anses ännu sämre då tävlingsinstinkten mellan 

medarbetarna kan bli för stor. Respondent 2 upplever istället att säljtävlingar är ett bra 

motivationsmedel för vissa personligheter, men att det inte fungerar för alla. Samtidigt 

framhålls vikten av ett eget intresse och att ta egna initiativ som en grund för att nå personlig 

utveckling, faktorer som av respondent 2 även anses vara avgörande vad gäller medarbetares 

engagemang i att bidra till en butiks utveckling.        

4.2.3 Ledarskap 

En bra ledare bör enligt respondent 2 vara lite auktoritär och ha kunskaper som gör att 

medarbetarna känner sig trygga. ”Det är viktigt att inte vara för snäll och låta medarbetarna 

göra lite som de vill. Det ska ändå vara chefens ord som gäller”, förklarar respondenten, men 

tydliggör samtidigt att det måste finnas ett förtroende så att medarbetarna ges möjlighet att 

fatta beslut på egen hand. Det finns en enighet om att butikschefen i fallstudie B har ett 

mycket stort kontrollbehov och det kan enligt respondent 1 ibland innebära att medarbetarna 

begränsas från att fatta egna beslut. Ett annat sätt varpå ledarskapet skulle kunna förbättras är 

genom mer personalmöten, något som respondent 2 anser skulle kräva att mer timmar 

tilldelades uppifrån organisationen. På så sätt skulle samtliga medarbetare i större 

utsträckning kunna få samma viktiga information. Idag är dock intresset för informationen 

begränsat från medarbetarnas sida, enligt respondent 2, vilket gör att all information inte alltid 

delges dem. 
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   Respondent 2 beskriver en butikschefs ansvar i butik som mycket olikt andra chefers ansvar. 

Detta på grund av att arbetsuppgifterna utöver de chefsspecifika är desamma som butikens 

övriga medarbetare har. ”Det försvårar arbetet att vara chef  i och med att man måste funka 

rent socialt hela tiden”, poängterar respondenten och förklarar vidare att ”det är viktigt att 

man har en bra dialog hela tiden, en öppen dialog och högt till tak. För samtidigt måste en 

butikschef kunna säga ifrån”. Respondent 1 framhåller relationen mellan parterna i butiken 

som mycket bra och tajt, vilket gör det viktigt att vid nyanställningar hitta rätt person som 

passar i gruppen. En säljande personlighet anses vara den viktigaste egenskapen för att bli 

rekryterad till butiken. ”Produktkunskap kan man få men social förmåga är mycket svårare 

att lära ut”, betonar respondent 2 och förklarar vidare att ”jag önskar att vi bara tog in folk 

med utbildning för att höja statusen på yrket”.  

   Beträffande en eventuell kultur i butiken är respondenterna tveksamma. ”Kunden är ju alltid 

i centrum och vi försöker va glada och trevliga mot varandra och mot kunder”, förklarar 

respondent 1 trevande. Respondent 2 anser att det inte finns någon uttalad kultur men att 

arbetet bygger på policys, affärsidén, visioner och missioner. Service beskrivs som en viktig 

del men inte något som präglar hela verksamheten, framför allt då det någonstans även ska 

tjänas pengar. I fråga om ansvarsfördelningen i butiken anser respondent 2 att det 

övergripande ansvaret alltid ligger på butikschefen, men ansvaret för att göra kunderna nöjda 

tydliggörs som gemensamt. ”Butikschefen kan ju inte vara där ute hela tiden, utan det måste 

någonstans förmedlas att det här är viktigt”, poängterar respondenten. Respondent 1 menar 

istället att ansvaret är individuellt och att butikschefens ansvar i första hand är att tillgodose 

medarbetarnas behov för att kunna ge bra service och då framför allt ett behov av tid. ”Tiden 

är det som avgör hur bra man kan ta hand om kunderna”, klargör respondenten. De krav som 

butikschefen har på medarbetarna i rollen som butikssäljare är framför allt att alltid göra sitt 

bästa. ”Man är en del av showen och alla måste spela sin roll för att det ska bli en bra 

föreställning”, poängterar respondent 2.    

   Vad gäller de mål som finns för butiken inför framtiden framhävs förutom de ekonomiska 

målen även ett välmående hos personalen som en prioritet, enligt båda respondenterna. 

”Välbefinnandet; att vi mår bra och har kul, är ju mycket lättare när vi har siffrorna med 

oss”, poängterar dock respondent 2. Respondent 1 anser att medarbetarna och butikschefen 

arbetar efter samma mål, medan respondent 2 istället tror att det finns en viss skillnad då 

medarbetarna inte alltid erhåller samma information som butikschefen. 
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4.2.4 Intern marknadsföring 

Enligt respondent 2 är personalmöten något som genomförs väldigt sällan och butikschefens 

kommunikation till medarbetarna sker till stor del genom informationsbrev, butikens säljtavla 

samt genom informationsspridning direkt i butiken. Säljtavlan används för att utvärdera 

arbetet i butiken och kommunicerar försäljningsmålen till medarbetarna, förtydligar 

respondenten. Även direkt kommunikation med medarbetarna för att diskutera när situationer 

inte når önskat resultat lyfts fram. ”Att försöka ta det direkt gör att man förstår vad det är 

man har gjort fel”, förklarar respondent 2. Förklaringar kring varför butikschefen ibland gör 

justeringar av medarbetarnas arbete anses också vara av stor vikt, då medarbetarna kan ta med 

sig den nya kunskapen i sitt framtida arbete. Det finns dock inget aktivt arbete vad gäller att 

förbättra den interna servicen. ”Jag känner inte att det finns ett behov av att få mer 

samhörighet än den vi faktiskt har i vår yrkesrelation i butiken”, tydliggör respondent 2.  

   Generellt sett styrs arbetet hårt av rutiner och syftet är att butikschefen måste kunna känna 

fullt förtroende för sina medarbetare. ”Vill du fuska eller stjäla kan du hitta vägar om du är 

lite smart, därför måste det finnas en grundtillit till varandra”, betonar respondenten och 

förklarar att ”goda rutiner medför färre tillfällen att göra galet”. De regler och ramar som 

finns anses dock inte begränsa medarbetarna och respondent 1 menar att det i vissa 

situationer, om någonting har gjort att kunden inte är riktigt nöjd, finns en frihet att agera 

inom de uppsatta ramarna. ”Om man känner att det här mötet med kunden inte har blivit 

riktigt som det ska, då kan man skicka med något litet extra”, säger respondenten men 

framhåller även att det inte är något som vill göras bara för att vara snäll, då det medför att 

företagets ekonomi påverkas negativt.  

   För att utveckla kompetensen hos medarbetarna i fallstudie B används framför allt 

utbildningar från butikens leverantörer, feedback och någon gång om året även 

utvecklingssamtal, vilka syftar till att utvärdera såväl arbetssituationen i butiken och som 

medarbetarnas enskilda arbetsförhållanden, förklarar respondent 2. Respondent 1 poängterar 

att utbildningarna är viktiga inslag som ger inspiration till att förbättra det dagliga arbetet och 

förklarar vidare att det i butiken ges positiv feedback i relativt god utsträckning men att även 

konstruktiv kritik ges vid behov. ”Om man gör någonting fel vill man ju veta det för att lära 

sig”, framhåller respondenten och förklarar vidare att även om kundernas feedback är den 

som känns bäst, är det viktigt att även få den från butikschefen och sina medarbetare. 

Respondent 2 poängterar avslutningsvis att ”lärande handlar om att det hos medarbetaren 
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finns ett eget intresse”, att som medarbetare själv tala om när det finns en önskan om att 

utvecklas.  

4.3 Fallstudie C 

4.3.1 Service 

”Att bli sedd”, så beskriver respondent 1 bra service, utifrån ett kundperspektiv. Även att göra 

kunden nöjd och glad genom att lyssna på den enskilda individens behov och att med små 

medel överträffa kunden, tydliggörs som vägar till att åstadkomma en hög servicekvalitet. 

Respondent 2 betonar ett bra välkomnande i kombination med stor kunskap och att snabbt 

hjälpa kunden, som viktiga faktorer för att leverera en bra service. ”Att man känns trovärdig 

och inte att man bara är ute efter att sälja” framhåller respondent 2 även som en viktig del i 

trygghetsskapandet av servicen. ”De ska känna att de har fått ett jättetrevligt bemötande, att 

de har hittat det de vill ha, att de känner att de kommer att trivas med produkten och att de 

vill komma tillbaka”, tydliggör respondenten med hänvisning till en önskan vad gäller 

kundernas känslor när de lämnar butiken. Det viktigaste för att leverera bra service beskrivs 

därmed vara att kunna prioritera och veta vad som är viktigt. ”Det är så lätt att säga att vi 

alltid prioriterar kunden i första hand, men så är det ju tyvärr inte alltid”, förklarar 

respondent 1 och tydliggör vidare vikten av att alltid fokusera på kunden i första hand.  

   I strävan efter att förbättra servicen ytterligare betonar respondenterna en starkare kunskap 

om produkterna, dess hantering och ursprung som ett viktigt förbättringssteg. Det finns även 

en enad önskan om att på egen hand få genomföra inköpen till butiken. Respondent 1 

tydliggör dock att ”allt som underlättar så att man kan vara mer i butiken gynnar servicen” 

och exemplifierar därtill butikens aktuella inköpsmetod i form av efterfrågestyrd försäljning, 

som ett sätt varpå mer tid kan ägnas åt kunderna. En annan metod för att förbättra servicen är 

användandet av mystery-shoppers, vilket är etablerat i hela butikskedjan. Arbetet har skapat 

mycket bättre säljrutiner hos butiken, anser respondent 2.  

   Huruvida servicen hos butiken i fallstudie C skiljer sig från konkurrenterna på samma 

marknad, anser respondent 1 att de till skillnad från andra butiker ser sina kunder. ”Vi är lite 

lagom på” och ”kunderna vet att de får bra hjälp här”, poängterar respondenten. Respondent 

2 menar att det är kundernas lovord som visar på skillnaden mellan servicen, att personalen 

ofta får höra att de ger bra hjälp och service, bland annat i form av produktrelaterade 

kundanpassningar. Detta tillsammans med att personalen alltid är väldigt glad mot kunderna 

gör således att de utmärker sig från sina konkurrenter.  
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4.3.2 Medarbetarskap 

Samarbetet mellan medarbetarna i butiken fungerar mycket bra enligt båda respondenterna. 

Respondent 2 anser att det råder en bra balans mellan medarbetarna, både vad gäller ålder och 

vanan av arbetet i butiken. Anledningen till att samarbetet fungerar så bra menar respondenten 

är att ”vi lyssnar på varandra och tar hand om varandra, ställer upp för varandra”. 

Respondent 1 menar att verksamheten inte skulle fungera om medarbetarna var osams. Under 

tidigare situationer då det varit fler anställda har det dock funnits en större irritation i gruppen. 

   Den viktigaste faktorn för att trivas på en arbetsplats beskrivs av respondent 1 vara en 

känsla av meningsfullhet. Att det finns en ansvarskänsla för de egna arbetsuppgifterna och att 

varje medarbetare känner sig viktig. På så vis det blir mycket roligare att gå till jobbet, 

framhåller respondenten. Respondent 2 betonar istället arbetskamraterna som den viktigaste 

faktorn, att ha kul och att inte ha alltför strikta regler då det begränsar känslan av att ha roligt 

på jobbet. Medarbetarnas trivsel anses även kunna påverka kundernas trivsel i stor 

utsträckning. ”Trivs man så är man ju mycket gladare och det sprider ju säkert med sig ut till 

kunderna också”, anser respondent 2. Trots att trivseln upplevs som bra i dagsläget finns det 

faktorer som skulle kunna förbättra den ytterligare. Bland annat genom att få mer inflytande 

över det som sker i butiken och en större medvetenhet om vad som händer inom företaget i 

stort. Samtidigt framhålls en känsla av stress bland medarbetarna under olika perioder. 

Respondent 2 poängterar att ”det är aldrig lagom mycket att göra i butiken utan det är 

antingen väldigt lugnt eller väldigt mycket”. Oftast är det en låg bemanning som är orsaken 

till stresskänslan, detta på grund av att företaget drar ner på antalet timmar och medarbetare i 

butiken. Vidare finns det en känsla av att medarbetarna inte i nämnvärd utsträckning 

prioriteras av företaget utan att fokus endast ligger på kunderna och att sälja. Butikschefens 

intresse för medarbetarna beskrivs dock som högt men det övergripande företaget förmedlar 

alltså inget större medarbetarintresse, klargör respondent 2.   

   Vad gäller motivationens betydelse för prestationerna hos medarbetarna, tydliggör 

respondent 2 en kombination av känslan att göra kunderna glada och att få uppskattning från 

företaget som viktiga motivationsfaktorer. ”Det känns så himla roligt när det är bra tryck och 

man kan göra kunderna glada, då blir man verkligen motiverad”, betonar respondenten men 

menar även att den bonus som delas ut när försäljningen överstiger budget är motiverande. 

Bonussystemet infördes i september 2012 och bygger på den gemensamma försäljningen, 

förklarar respondent 1. Systemet resulterar således i högre lön för samtliga i personalen om 

försäljningen når över den uppsatta budgeten. Som ytterligare ett motivationsmedel beskriver 
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respondenten en årlig pottpeng, vilken butiken erhåller genom sitt avtal med 

Handelsanställdas förbund. Fördelningen till medarbetarna har sin grund i vilken utsträckning 

de uppfyller för året uppsatta kriterier. Slutligen poängterar respondent 2 även vikten av att 

som medarbetare få feedback, framför allt av sin butikschef men även från kunderna. 

”Feedback är nog viktigare från butikschefen, för en kund kan man ha gjort ett bra jobb till 

utan att de uppskattar det särskilt mycket”, förklarar respondenten men betonar att kundens 

feedback när den väl ges, är minst lika viktig.  

4.3.3 Ledarskap  

Den gemensamma bilden av butikschefen är inte en typisk chef. Respondent 2 beskriver 

istället butikschefen som seriös men avslappnad och rolig. Enligt respondent 1 strävar 

butikschefen efter att skapa förståelse för innebörden av arbetet, snarare än att tjata på och 

pressa medarbetarna. Att främja medarbetarnas ansvarskänsla för sina uppgifter och att de 

känner sig viktiga för butiken. ”Om medarbetarna har idéer så uppskattas det av 

butikschefen”, poängterar respondenten som även uttrycker att ”genom att låta medarbetarna 

bestämma lite ibland är chansen större att de har roligt på jobbet”. För att en butikschef ska 

vara en bra ledare måste den lyssna på och ta åt sig av det personalen säger, tydliggör 

respondent 1 och förklarar vidare att ”medarbetare och butikschef måste arbeta tillsammans 

för att en butik ska bli framgångsrik”. En förutsättning för att kunna göra det är att anställa 

rätt personer, menar respondenten vidare. Av den anledningen får alltid arbetssökande utöver 

en intervju även provjobba i butiken innan en anställning är säkrad. Respondent 1 menar att 

det i en intervju kan framhållas jätte bra egenskaper som är viktiga för arbete i butik, men det 

är alltså minst lika viktigt att kunna arbeta tillsammans. Beträffande butikschefens möjligheter 

att utveckla sitt ledarskap, framhåller respondent 2 dels en önskan om mer tydlighet då saker 

ibland glöms bort, men även att butikschefen i större utsträckning föregår med gott exempel. 

”Det butikschefen säger åt medarbetarna att göra, gör han inte alltid själv och man tar ju 

efter honom”, poängterar respondenten. Vidare klargör respondent 1 bättre planering, ett mer 

långsiktigt tänkande och strukturerat arbete som faktorer vilka ytterligare skulle kunna 

förbättra butikschefens ledarskap. 

   Såväl respondent 2 som respondent 1 betonar vikten av att prioritera servicen till kunderna 

som en riktlinje för butikens kultur, men menar samtidigt att det egentligen inte finns något 

aktivt arbete vad gäller kultur- eller värderingsstrategier. Tidigare har värderingsetableringar 

gjorts i butiken men idag är det flera år sen, vilket innebär att två av fyra medarbetare inte har 

tagit del av dessa. Respondent 1 poängterar dock att ”den personliga servicen sitter i 
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ryggmärgen och kommer fortsätta finnas i butiken även framöver”. Vidare skiljer sig 

åsikterna något vad gäller vem som bär ansvaret för att göra kunderna nöjda. Respondent 2 

menar att alla bär ansvaret och att samtliga i butiken arbetar som ett team för att göra 

kunderna nöjda. ”Sen har väl butikschefen det där ansvaret att verkligen visa för sin personal 

hur man ska göra”, framhåller respondenten vidare. Respondent 1 anser dock att ansvaret i 

mycket större utsträckning är butikschefens, då denne bär det yttersta ansvaret för kundernas 

tillfredsställelse. ”Men det är klart att medarbetarna också har ansvar. De har ju ansvar för 

att den här butiken ska gå runt, lika mycket som butikschefen”, tydliggör respondenten och 

förklarar att det även ställs vissa krav på medarbetarna. Samtliga medarbetare har individuella 

ansvarsområden som kräver ett stort engagemang. Respondent 1 betonar dock att ”det 

behöver inte vara så himla krångligt. Ha skoj och kör på!”.  

4.3.4 Intern marknadsföring 

Kommunikationen mellan butikschefen och medarbetarna sker enligt respondenterna många 

gånger direkt som en del i det dagliga arbetet. Diskussioner som rör planering av arbetet sker 

dock oftast under återkommande månadsmöten. ”Hur vi ligger till, hur mycket vi har kvar 

sista veckan, vad vi ska göra i helgen”, tydliggör respondent 1 som typiska frågor vilka berörs 

vid ett sådant månadsmöte. Enligt respondent 2 lyssnar butikschefen alltid på medarbetarnas 

idéer, men tydliggör även att ”allt är lite striktare sedan vi blev centralägda”, vilket leder till 

att friheten i arbetet i butiken begränsas. Vidare har såväl utvecklingssamtal som lönesamtal 

blivit nya inslag i butiken med start 2013, förklarar respondent 1 och menar att ”förut var det 

bara fokus på försäljning och service mot kund egentligen, nu så får man med personal också 

och det medarbetarna har rätt till”. Respondenten tydliggör dock att dessa samtal inte är 

särskilt väl planerade eller förberedda i dagsläget.  

   Angående de ramar och regler som styr personalen anser respondent 1 att försäljningen inte 

alls är uppstyrd utan att egna beslut av medarbetarna uppskattas av butikschefen. ”Vi vill ju att 

kunden ska va nöjd, även om den inte alltid har rätt”, betonar respondenten men tydliggör 

samtidigt att inga rabatter får ges. Enligt respondent 2 begränsas dock medarbetarna av ramar 

och regler i butiken. ”Det känns ju alltid kul att kunna ge nåt litet extra till en kund som 

handlar mycket eller som man vet brukar komma tillbaka till butiken”, poängterar 

respondenten och menar att det är jobbigt att inte kunna ge detta. Respondent 2 anser till 

skillnad från respondent 1 även att det inte finns några friheter hos medarbetarna, förutom i 

situationer då produkterna är trasiga eller dylikt.  
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   De verktyg som finns för personlig utveckling och med syfte att engagera medarbetarna i 

butikens arbete är säljutbildningar och utbildningar via webb. Respondent 2 tycker att 

utbildningar är väldigt viktiga och även om de ofta upprepar information som medarbetarna 

redan känner till ger de en nytändning. Respondent 1 menar dock att medarbetare bär ett eget 

ansvar i genomförandet av dessa. ”Om man vill utvecklas så får man ta tag i det själv. 

Butikschefens uppgift är att försöka få medarbetarna att vara öppna med om de vill lära sig 

mer och i så fall låta dem göra det”, klargör respondenten. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel förenas det empiriska och det teoretiska materialet som tagits fram i tidigare 

kapitel. Det inhämtade intervjumaterialet och tidigare framtagna teorier ställs således emot 

varandra i en kritisk, djupgående analys. Strukturen är densamma som för ovanstående 

kapitel, men avslutas med en crosscaseanalys mellan de tre fallstudierna.  

5.1 Fallstudie A 

5.1.1 Service 

Respondenterna i fallstudie A tydliggör vikten av den personliga kontakten med kunderna för 

att leverera bra service. I linje med Echeverri och Edvardssons (2012) teori om att skapa 

realistiska kundförväntningar, konkretiserar respondent 1 servicen genom att betona det 

enskilda samtalet samt medarbetarnas klädsel och utseende som förutsättningar för att nå en 

hög servicekvalitet. Grönroos (2008) poängterar dock vikten av att även förstå kundernas 

förväntningar på och upplevelsen av en bra servicekvalitet, för att kunna leverera detta. Denna 

förståelse uppfattar jag inte att respondenterna kan tydliggöra fullt ut. För trots att 

respondenterna menar att förväntningarna på servicen skiljer sig mellan olika kunder, vilket 

överensstämmer med Heskett et al:s (1997) teori att kunders uppfattning av service är relativt, 

framhålls inga konkreta förväntningar från kunderna. Det intryck respondenterna förmedlar är 

endast att förväntningarna är låga, vilket jag anser är otillräckligt för att kunna få en förståelse 

för dessa. Jag tycker mig således kunna urskilja en medvetenhet gällande frontlinjens 

betydelse för att leverera bra service, men anser att uppfattningen om hur detta arbete bör se 

ut är mindre tydlig. Min uppfattning är att synen på vad bra service är och hur den kan 

förbättras därmed till stor del är förenklad i fallstudie A. För att få en större förståelse för 

servicens betydelse, skulle en ökad förståelse av kundernas förväntningar således kunna vara 

ett viktigt steg på vägen. Trots att tron på de egna produkterna framhålls som en bidragande 

förutsättning för att skapa bra service, krävs således även en förståelse för vilka förväntningar 

kunderna har på exempelvis produkterna och dess egenskaper.  

   Det tydliggörs ytterligare i en jämförelse till de fem servicedimensioner som Zeithaml et al 

(2009) tagit fram för bedömning av servicekvaliteten utifrån ett kundperspektiv. Jag tycker 

mig kunna urskilja att respondenterna framhåller fyra av dessa; empati genom vikten att ge 

individuell uppmärksamhet till varje kund, fysiska aspekter i form av medarbetarnas klädsel, 

lyhördhet genom en vilja att hjälpa kunderna, samt säkerhet genom att framhäva vikten av att 

inge förtroende. Det finns därmed en stark vilja hos personalen vad gäller att ge en bra service 

till sina kunder. Det som kan begränsa förmågan att faktiskt leverera det i det dagliga arbetet, 
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anser jag dock vara en större kunskap om vad kunderna egentligen vill ha, vilket flertalet 

forskare uttrycker som resultatet mellan förväntad och upplevd service. Med hänvisning till de 

fyra dimensionerna ovan kan detta tydliggöras som hur den individuella uppmärksamheten 

önskas vara utformad, hur butikens medarbetare och omgivning ser ut och hur de på bästa sätt 

kan hjälpa en kund att hitta det den söker. Min uppfattning är således att bristen på kunskap 

skulle kunna vara en bidragande orsak till att den femte dimensionen tillförlitlighet, det vill 

säga förmågan att leva upp till den utlovade servicen, inte framhävts som lika central av 

respondenterna.    

5.1.2 Medarbetarskap 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) är gemenskap och samarbete en viktig förutsättning för 

att som medarbetare känna trivsel, men det är även en utgångspunkt för att kunna utveckla ett 

väl fungerande medarbetarskap. Respondent 2 framhåller relationen mellan såväl medarbetare 

som butikschefen som den viktigaste förutsättningen för att trivas på en arbetsplats och båda 

respondenterna anser i likhet med såväl Heskett et al. (1997) som Echeverri och Edvardsson 

(2012) samt Ballantyne et al. (1995) att medarbetarnas trivsel har en stor påverkan på 

kundnöjdheten. En otrivsamhet hos medarbetarna kan därmed inverka mycket negativt på 

kundernas tillfredsställelse. Min uppfattning är att medvetenheten kring samarbetets och 

gemenskapens betydelse är mycket stor i butiken. Samtidigt framhåller respondent 2 en låg 

bemanning som den främsta orsaken till stress, något som stundtals även begränsar 

möjligheten att leverera bra service. Det operativa arbetet för att omvandla gemenskapen och 

samarbetet till ett starkt medarbetarskap anser jag således kunna hämmas av den limiterade 

bemanningen. Orsaken är att ett medarbetarskap även kräver ansvarstagande och 

initiativtagande (Hällstén & Tengblad, 2006), faktorer som kan begränsas av den stress som 

en låg bemanning genererar.  

   Respondenterna betonar dock vikten av att medarbetare tar del av ansvaret i butiken. Trots 

det är det i dagsläget oftast butikschefen som tar initiativ till att öka medarbetarnas ansvar, 

enligt respondent 2. Samtidigt framhålls stora försämringar vad gäller medarbetarnas 

möjligheter till personlig utveckling och respondent 1 menar att även delaktigheten i butikens 

utvecklingsarbete är splittrad hos medarbetarna. Att den personliga utvecklingen 

bortprioriterats av företaget och att medarbetarna inte själva eftersträvar ett större ansvar och 

en större delaktighet, ser jag som ett varningstecken inför framtiden. Detta då ansvarstagandet 

återigen framhålls som bristfälligt och den här gången hos såväl medarbetarna som hos 

butikschefen, vilken ansvarar för att prioritera medarbetarnas utveckling. Enligt Hällstén och 
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Tengblad (2006) bär en ledare ansvaret för att ta reda på i vilken utsträckning medarbetarna 

vill och kan ta ansvar, men medarbetarna ansvarar själva för att ställa krav och sätta upp mål 

för att ett väl fungerande medarbetarskap ska kunna etableras. I dagsläget upplever jag således 

att medarbetarna i fallstudie A varken ställer krav eller sätter upp önskemål för att utveckla 

sin arbetssituation. Att respondenterna framhåller ansvarstagande som en viktig del av arbetet 

utan att göra några egna ansträngningar för att erhålla detta, uppfattar jag som att en 

bekvämlighet har etablerats, vilken gör att medarbetarna inte strävar efter någon betydande 

personlig utveckling.    

   Av flertalet forskare anses även motivationen hos medarbetarna utgöra en viktig roll för den 

personliga utvecklingen. Enligt Self-Determination Theory bygger motivation på tre inre 

psykologiska behov; kompetens, autonomi och släktskap (Deci et al. 2004). Respondent 2 

tydliggör positiv feedback från kunderna som den viktigaste motivationskällan, vilken 

generellt sett tolkas som en yttre motivationsfaktor i forskningen. Detta då den utgör en 

bekräftelse från kunderna. Samtidigt framhålls utmaningen att omvända missnöjda kunder 

som en viktig motivationshöjare, vilken snarare kan ses som ett inre psykologiskt behov av 

kompetens, det vill säga att lyckas med utmanande arbetsuppgifter. Den personliga 

utmaningen kan även kopplas till behovet av autonomi, vilket innebär att själv vara 

initiativtagare till sina handlingar. Min uppfattning är dock att även den positiva feedbacken 

kan relateras till de inre psykologiska behoven som en form av släktskap. Detta då behovet av 

släktskap handlar om att upprätta en känsla av tillit till andra människor och positiv feedback 

kan ses som en möjlighet att upprätta denna känsla. Det skulle då innebära att Deci et al:s 

(2004) teori om att uppfyllandet av de inre psykologiska behoven inverkar positivt på 

motivationen hos medarbetare, stämmer överens med respondent 2 i fallstudie A.  

   Att ett av de främsta medel som används för att motivera medarbetarna är säljtävlingar, 

anser jag därför inte ha något samband med motivationsbeskrivningen ovan. Respondent 1 

framhåller såväl individuella tävlingar som mest fungerar som en rolig grej, som tävlingar 

mellan butikerna där vinsten oftast utgörs av trivselpengar. Närheten mellan den här typen av 

tävlingar och en inre motivation är mycket liten och min uppfattning är i likhet med Deci och 

Ryan (2008) att individuella tävlingar riskerar att underminera den inre motivationen hos 

medarbetaren, något som således kan inverka negativt på frontlinjens agerande. Samtidigt 

riskerar de individuella säljtävlingarna att hämma gemenskapen i en grupp. Visserligen 

begränsas risken i den aktuella situationen då det inte finns någon direkt belöning vid dessa 

tävlingar. Av samma anledning ser jag dock inte att tävlingarna nödvändigtvis resulterar i 
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några större ansträngningar hos medarbetarna. De gemensamma tävlingarna mellan butikerna 

skulle i så fall kunna vara en större motivationskälla, de kräver dock att det finns en önskan 

om att vinna tävlingarna, det vill säga en vilja att utveckla gemenskapen i gruppen med hjälp 

av de trivselpengar som vinsten utgör. 

5.1.3 Ledarskap 

Enligt respondent 1 är butikschefers arbete idag inte utformat på samma sätt som det varit 

tidigare, utan de verkar i större utsträckning som allt-i-allor i butikerna, än vad de arbetar 

förebyggande för att medarbetarna ska kunna genomföra sitt jobb på bästa sätt. Hällstén och 

Tengblad (2006) understryker dock chefers roll i skapandet av ett gynnsamt medarbetarskap. 

Utifrån situationen i fallstudie A där butikschefens frihet att själv styra sitt arbete och sin 

butik begränsats, är min tolkning att det i utvecklandet av ett starkt medarbetarskap är ännu 

viktigare för butikschefen att inta rollen som ledare. Detta för dels försöka behålla det egna 

engagemanget för butikens utveckling, men även att engagera medarbetarna i detta arbete och 

skapa förutsättningar för att vända den negativa trenden.    

   En ledare i rollen som butikschef bör enligt respondent 1 vara självständig, flexibel och 

stresstålig. Med hänvisning till respondentens tidigare uttalande om butikschefers arbete idag, 

anser jag beskrivningen till stor del syfta till rollen som allt-i-allo, snarare än rollen som 

ledare för sina medarbetare. Respondenten tydliggör vidare att medarbetarna förväntas ge 100 

% när de arbetar men att butikschefen ibland måste ifrågasätta dem angående försämrade 

resultat, samt påminna om att prioritera omhändertagandet av kunderna. Detta anser jag  tyda 

på en bristande motivation hos butikens medarbetare då de bevisligen inte orkar ge 100 % 

varje dag. Sing (2000) hävdar att ett ledarskap som syftar till större ansvarsfrihet hos 

medarbetarna kan öka deras engagemang och åtaganden gentemot företaget. Ett större 

förtroende till medarbetarna, vad gäller deras arbete i butiken, skulle således kunna leda till att 

medarbetarna faktiskt orkar och vill ge allt när de är på jobbet.  

   Enligt Berry och Parasuraman (1992) är det alltför krävande att ge service till andra 

människor varje dag om det inte finns ett syfte eller mål med arbetet. I den aktuella 

situationen tydliggör respondent 2 en mycket begränsad medvetenhet kring butikens mål, 

vilket således kan vara  en orsak till det bristande engagemanget som beskrivs ovan. Såväl 

Zeithaml et al. (2009) som Berry och Parasuraman (1992) betonar även vikten av att som 

ledare kommunicera företagets mål och visioner till medarbetarna. Detta för att skapa en 

medvetenhet om att deras arbete bidrar till och är betydelsefullt för organisationens 
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utveckling. Enligt Hällstén och Tengblad (2006) bär en ledare även ansvaret för att fastställa 

varje, enskild medarbetares förutsättningar för att utveckla sitt medarbetarskap. Min tolkning 

är således att butikschefen i fallstudie A antingen brister i sin förmåga att kommunicera 

medarbetarnas betydelse för butikens resultat eller att motivationsmedlen som används inte är 

anpassade utifrån de enskilda medarbetarnas behov, alternativt en kombination av dessa. Jag 

bedömer vidare att butikschefens känsla av att vara bakbunden av organisationens 

begränsningar, kan inverka negativt på såväl kommunikationen som samspelet med 

medarbetarna. Samtidigt anser jag alltså att butikschefen bär ett stort om inte större, 

ledningsansvar för medarbetarna vad gäller att öka motivationen, trots företagets 

åtstramningar. 

   Respondent 1 förklarar att rekryteringen av ny personal i de allra flesta fall sker genom ett 

internt rekryteringssystem. Butikschefen har därmed mycket lite att säga till om vid 

rekryteringen av ny personal. Grönroos (2008) anser att det är av stor vikt att företag har 

tillgång till personal som värdesätter och drivs av den strategi som verksamheten arbetar efter. 

Jag tolkar den interna rekryteringsstrategin som en möjlighet till stor trygghet vad gäller att 

säkerställa medarbetarnas identifiering med företagets värderingar. Möjligheten kan dock 

anses vara mycket begränsad då situationen förutsätter att det finns en stark kultur i hela 

koncernen, vilken genomsyrar samtliga butiksverksamheter. I annat fall kan den interna 

rekryteringen snarare begränsa utvecklingsmöjligheterna för en bättre servicekvalitet och 

ökad kundnöjdhet, om butiken inte ges möjlighet att rekrytera medarbetare utifrån. Enligt 

respondenterna i fallstudie A finns det idag en stark kultur i företaget, de beskriver den dock 

utifrån relativt skilda begrepp och båda respondenterna använder sig av fysiska hjälpmedel för 

att uttrycka dessa, vilket tyder på att kulturen inte är helt etablerad ens i den egna butiken. 

Risken för att den interna rekryteringen snarare begränsar än utvecklar butiken, anser jag 

således vara mycket stor. 

   Att kundbemötandet tydliggörs i beskrivningarna av kulturen tyder ändå på att service utgör 

en viktig del av organisationens kultur. Men med hänvisning till respondenternas skilda 

uppfattningar av kulturen tillsammans med dess begränsade utbredning i butiken, är min 

uppfattning att den kultur som idag präglar butiken är relativt svag. Enligt Grönroos (2008) 

resulterar en svag kultur ofta i oflexibelt och osäkert beteende hos personalen, vilket jag med 

hänvisning till ovanstående analys anser vara en konsekvens även i fallstudie A. Samtidigt 

tycker jag mig kunna urskilja en stark oenighet mellan hur butikschefen själv önskar driva 
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butiken och hur den faktiska situationen ser ut idag. Det kan således undertrycka 

butikschefens egen motivation och drivkraft och sedermera även medarbetarnas. 

5.1.4 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring är ett led i att utveckla och förbättra ett företags servicespecifika 

resurser, vilka Grönroos (1996) tydliggör som personal, kunskap och tid. Detta genom interna 

aktiviteter som syftar till att utveckla intresset för kunden och medarbetarnas 

serviceinriktning. I fallstudie A finns enligt respondenterna en ambition om att genomföra 

såväl utvecklingssamtal som kontinuerliga morgonmöten med syfte att förbättra 

medarbetarnas serviceinriktade agerande samt diskutera frågor som berör arbetet i butiken. 

Att det idag inte finns någon regelbundenhet i dessa möten, beror dock på det begränsade 

antalet timmar som butiken har att tillgå. Enligt Berry och Parasuraman (1992) är personlig 

kommunikation mellan en butikschef och dess medarbetare en mycket viktig del av den 

interna marknadsföringen och jag anser därför att bristen på morgonmöten och 

utvecklingssamtal innebär stora riskerar för butikens utveckling. Framför allt då respondent 1 

även betonar en svårighet att redan idag få alla i butiken informerade då det händer så mycket 

hela tiden. Min uppfattning är att utan en personlig och planerad kommunikation riskerar 

serviceintresset hos medarbetarna därför snarare att undertryckas än att främjas. Dels för att 

en gemensam målbild mellan medarbetare och butikschef blir svår att upprätta, men även för 

att medarbetarnas betydelse för och delaktighet i butikens utveckling blir svår att framhålla på 

ett öppet och jämlikt sätt.   

   Vidare är enligt flertalet forskare kunskap och utbildning en av de viktigaste metoderna för 

att förbättra den interna marknadsföringen. Ett kontinuerligt lärande kan även förbättra 

medarbetarnas självförtroende och bli en motivationskälla som bidrar till en bättre service och 

därmed en ökad kundnöjdhet (Berry & Parasuraman, 1992). Enligt respondent 1 är 

säljutbildningar ett återkommande inslag för medarbetarna i butiken och respondent 2 anser 

att utbildningarna bidrar till ett stort lärande hos medarbetarna. Min uppfattning är att butiken 

i stor utsträckning prioriterar att delta i erbjudna utbildningar då de bidrar till att förbättra 

kundbemötandet och öka försäljningen. Jag uppmärksammar dock att samtliga utbildningar är 

inriktade på sälj, vilket tydliggör ett starkt försäljningsfokus i såväl gallerian där butiken är 

etablerad som i den egna koncernen, vilka anordnar utbildningarna. Echeverri och Edvardsson 

(2012) betonar lärandet om den egna organisationen som en förutsättning för att entusiasmera 

medarbetarna, något som jag inte alls anser prioriteras av organisationen idag. Att det är ett 

stort säljfokus som ligger till grund för de utbildningar som tillhandahålls för medarbetarna, 
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anser jag tyder på att det fortfarande är en starkt transaktionsbaserad (snarare än 

relationsbaserad) strategi som styr arbetet på såväl butiks- som ledningsnivå.  

   För att förbättra effektiviteten hos och kundbemötandet av medarbetarna används även 

tavlan ”ett ord om dagen”, betonar respondent 1. Tavlans syfte är att ge medarbetarna en 

förutsättning att se varje dag som nya möjligheter och jag anser att den därmed kan ses som 

ett medel för att hos medarbetarna skapa såväl en vilja att leverera kvalitativ service, som att 

möjliggöra detta arbete psykiskt. Faktorerna tydliggörs av Zeithaml et al. (2009) som en del i 

utvecklandet av intern marknadsföring och jag tolkar dem som viktiga grundläggande 

förutsättningar för att öka servicekvaliteten i en butik. För att lyckas fullt ut krävs dock mer än 

goda förutsättningar, det krävs motivation, engagemang, ansvarstagande och delaktighet, 

faktorer som ännu inte prioriteras fullt ut i företaget eller butiken. 

   Enligt forskningen kan användandet av intern marknadsföring bidra till att begränsa behovet 

av regler då syftet är att ge medarbetarna möjlighet att själva åstadkomma värde för sina 

kunder. Ett större uppgiftsansvar antas även öka medarbetarnas engagemang och lojalitet 

gentemot företaget samt bidra till att medarbetarna uppfattar sin roll i butiken som mindre 

stressande (Berry & Parasuraman, 1992). Respondent 1 tydliggör att arbetet i butiken är 

väldigt strikt men att det såvida det inte är kampanjer, finns en viss frihet att bygga om och 

hitta på roliga saker i butiken. Min uppfattning är dock att arbetet i butiken är väldigt styrt av 

regler och ramar, och att den frihet som finns inte är tillräcklig för att utveckla medarbetarnas 

engagemang. Respondent 2 anser att kundanpassningar ur ett långsiktigt perspektiv skulle 

påverka företagets ekonomi negativt, vilket jag anser kan ses som ytterligare en indikator på 

att en transaktionsbaserad strategi i grunden präglar butikens arbete. Utöver en mer 

relationsbaserad och serviceinriktad kultur i butiken och organisationen i stort, anser jag att 

det för att medarbetare enskilt ska kunna åstadkomma värde för kunderna, krävs ett större 

förtroende mellan butikschefen och medarbetarna i butiken.       

5.2 Fallstudie B 

5.2.1 Service 

Enligt respondent 1 är bra service när kunden känner att den har fått mer än vad den hade 

förväntat sig, vilket kan jämföras med Parasuraman et al:s (1985) teori om att servicekvalitet 

är resultatet mellan förväntad och upplevd service. Respondent 2 förklarar vidare att alla 

kunder har olika förväntningar och betonar vikten av att se och ta sig tid för varje kund. Även 

detta tankemönster kan likställas med forskningen då Heskett et al. (1997) klargör att 
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kundernas uppfattning av kvalitet är relativ. Min uppfattning är att det i butiken finns en 

medvetenhet kring begreppet service och att servicen även utgör en viktig del av det dagliga 

arbetet. Detta tydliggörs framför allt genom respondent 1:s tydliggörande att en av de 

viktigaste egenskaperna hos en butikssäljare är ”att börja se sig själv som service istället för 

säljare”. Enligt respondenterna är även ett genuint intresse för kunden och kunskap 

nödvändiga förutsättningar för att kunna leverera bra service. Med hänvisning till de fem 

dimensionerna beträffande bedömning av servicekvalitet (Zeithaml et al. 2009) anser jag 

respondenterna vara väl medvetna om förväntningarna på såväl lyhördhet, säkerhet, empati 

och de fysiska aspekterna som framhålls i kapitel 3.2. Beträffande kännedomen kring 

kundernas förväntningar på tillförlitligheten och därmed förmågan att leva upp till utlovad 

service, anser jag det finnas en risk för att denna är mer begränsad. Respondenterna tydliggör 

en brist på tillgänglighet och arbetstimmar att fördela på personalen och hävdar att en större 

närvaro skulle kunna möjliggöra ett större kundengagemang. Jag tolkar därför bristen på 

tillgängligheten som en riskfaktor vad gäller att kunna tillgodose kundernas förväntningar på 

tillförlitligheten av servicen i butiken. Att bristen på tid riskerar att inverka negativt på 

kundbemötandet, enligt respondent 1, uppfattar jag som en stor medvetenhet kring 

kundbemötandets betydelse för butiken. Jag anser därmed att en strävan efter nya vägar att 

effektivisera arbetet för att kunna ägna mer tid åt kunderna, är ett viktigt steg mot såväl en 

förbättrad arbetsmiljö som en utvecklad servicekvalitet och i sin tur även en ökad 

kundnöjdhet. 

   Respondent 1 anser att förutsättningarna för att leverera bra service finns idag och att det 

största hindret är ett dåligt humör. ”Man tar ju på sig en roll när man går ut i butiken”, 

betonar respondenten vidare och förklarar att ett dåligt humör måste kunna lämnas utanför 

arbetsplatsen. Det finns således en stor medvetenhet om frontlinjens betydelse för att kunna 

leverera bra kundservice. Echeverri och Edvardsson (2012) menar dock att personalen i 

frontlinjen bör ses som den avgörande faktorn för att kunden ska uppleva att den får service 

av rätt kvalitet. Jag tolkar användandet av mystery-shopper som ett sätt att varpå kvaliteten på 

servicen försöker säkerställas genom frontlinjens agerande. Jag anser dock inte att metoden 

nödvändigtvis främjar intresset för servicen i samma utsträckning som den syftar till att öka 

servicekvaliteten. Det krävs således ett komplement till metoden för att även främja 

serviceintresset hos medarbetarna. Metoden kan dock ses som ett sätt att höja medarbetarnas 

förväntningar på servicemötet, vilket enligt Svensson (2004) beskrivs som ytterligare ett sätt 
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varpå kvaliteten i servicemötet kan förbättras. Det förutsätter dock att frontlinjens 

förväntningar överträffar kundernas förväntningar, vilka inte framgår i denna studie.   

5.2.2 Medarbetarskap 

Samarbetet i fallstudie B anses fungera bra och medarbetarna trivs och har roligt tillsammans, 

menar respondenterna som även betonar att en samhörighet till arbetskamraterna är det 

viktigaste för att trivas på en arbetsplats. Respondent 2 anser även att känslan av delaktighet 

och att man som medarbetare tillför något till butiken är av stor vikt för att känna trivsel. 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) är som tidigare nämnts såväl gemenskap och samarbete 

som meningsfullhet viktiga förutsättningar för att utveckla ett väl fungerande medarbetarskap. 

Att respondenterna framhåller vikten av dessa förutsättningar gör att jag ser goda 

förutsättningar för att utveckla ett långsiktigt medarbetarskap i butiken. Det krävs dock även 

att medarbetarna förmår ta ansvar för sitt arbete och initiativ till att utvecklas och att det finns 

ett ömsesidigt förtroende mellan enskilda medarbetare och deras chef för att ett väl 

fungerande medarbetarskap ska kunna utvecklas (Hällstén & Tengblad, 2006). Idag råder 

emellertid begränsningar i framför allt initiativförmågan hos medarbetarna och flexibiliteten i 

arbetet i fallstudie B, därav tycker jag mig kunna urskilja att en känsla av nöjdhet har infunnit 

sig hos medarbetarna. Att de känner en väldigt stor trivsel vad gäller arbetet och den service 

som kundbemötandet innebär, kan således ha hämmat en drivkraft och incitament att 

utvecklas och öka ansvars- och initiativtagandet hos de enskilda individerna.  

   Enligt respondenterna råder det skilda uppfattningar om vad som motiverar medarbetare till 

att arbeta mer effektivt och förbättra servicen ut mot kund. Respondent 2 poängterar 

uppföljning och feedback som de främsta motivationsfaktorerna, vilka kan jämföras med de 

yttre belöningar som Augner (2009) beskriver. Respondent 1 framhåller istället bemötandet 

av kunder och glädjen i att sälja, vilket kan likställas med inre belöningar och därmed även en 

inre motivation. Att åsikterna skiljer sig mellan respondenterna visar på de individuella 

förutsättningar inom motivationsarbete som Deci och Ryan (2000) framhåller i 

motivationsteorin SDT. Min uppfattning är att de olika motivationsfaktorer som ligger till 

grund för ett förbättrat arbete i sin tur även kan kräva olika, individanpassade 

motivationsmedel.  

   Idag används säljtävlingar som det främsta medlet för att öka motivationen, något som 

ogillas av respondent 1 då det riskerar att ta fokus från viktiga aspekter så som kundernas 

individuella behov och önskemål. Jag anser således att det finns en bristande kommunikation i 
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företaget vad gäller att motivera medarbetarna till att göra ett bättre jobb. En stor del av de 

tävlingar som genomförs idag är styrda uppifrån organisationen och sker mellan olika butiker, 

att de dessutom formas som säljtävlingar tyder på ett stort säljfokus, snarare än ett 

servicefokus i organisationen. Min tolkning är att när medarbetare inte själva anses motiveras 

av de aktiviteter som används i en butik, finns det inga långsiktiga fördelar att hämta. Hällstén 

och Tengblad (2006) anser att ledningen bär ett ansvar i utvecklandet av ett gynnsamt 

medarbetarskap och jag anser att det därmed är butikschefen som bär ansvaret för att rätt 

metoder används för att motivera och engagera medarbetarna till att göra ett bättre jobb. 

Dessutom anser jag att syftet med att motivera butikssäljare i en butik där det finns en strävan 

efter service snarare än sälj, bör vara att förbättra servicen och kundnöjdheten i större 

utsträckning än att pressa försäljningen. 

5.2.3 Ledarskap 

Hård med rättvis, så beskriver respondent 2 en bra ledare och betonar även vikten av att det 

finns ett förtroende mellan en butikschef och dess medarbetare för att de ska kunna ges 

möjlighet att fatta egna beslut. Tankesättet kan jämföras med Sing:s (2000) forskning vilken 

framhäver att ett större uppgiftsansvar på medarbetarna kan främja deras engagemang 

gentemot företaget. Samtidigt förklarar respondenterna att butikens chef har ett stort 

kontrollbehov, vilket ibland kan innebära att beslutsfattandet hos medarbetarna begränsas. Jag 

anser att det därmed finns en medvetenhet om hur en ledare bör vara, men att butikschefens 

agerande i dagsläget inte stämmer överens med detta fullt ut. Ett starkt kontrollbehov kan 

innebära att det önskade förtroende till medarbetarna omedvetet begränsas, vilket i sin tur 

även kan hämma medarbetarnas initiativförmåga. Respondent 2 förklarar att medarbetarnas 

intresse vad gäller att ta del av ny information idag är relativt begränsat, något som således 

skulle kunna vara en eventuell konsekvens av butikschefens kontrollbehov. Min uppfattning 

är att när medarbetarnas handlingsfrihet begränsas snarare än vidgas, finns risken för att 

engagemanget och initiativförmågan hämmas. 

   Respondent 2 anser att butikschefers ansvar till stor del skiljer sig från andra chefer då en 

stor del av arbetsuppgifterna delas med de övriga medarbetarna och det anses därför vara 

viktigt att ha en öppen dialog och högt i tak på arbetsplatsen. Hällstén och Tengblad (2006) 

menar att en öppen och ärlig dialog mellan medarbetare och chefer är en viktig förutsättning 

för att skapa ett gynnsamt medarbetarskap. Jag anser därför att prioriterandet av en öppen 

dialog i fallstudie B kan bli en stor fördel för butiken i framtiden. För att dialogen ska bli en 

styrka ur ett långsiktigt perspektiv krävs dock att den förblir öppen och ärlig i alla situationer 
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och att kommunikationen får en större plats i butiken. Att information idag inte delges 

medarbetarna i full utsträckning kan således ses som ett hot mot den tillfredsställande dialog 

som faktiskt ändå råder idag.   

   Enligt respondent 2 är vikten av att vid nyanställningar rekrytera rätt personal mycket stor, 

då relationen och samspelet mellan personalen i butiken är mycket god. En ambition om att 

prioritera utbildad personal hoppas även kunna bidra till att höja statusen på yrket. Enligt 

Berry och Parasuraman (1992) är det bästa sättet att utveckla förstklassiga medarbetare att 

anställa rätt personal. Grönroos (2008) betonar samtidigt att en situation där medarbetarna 

identifierar sig med företagets värderingar är mycket fördelaktigt i skapandet av en stark 

butiks-/förtagskultur. Ambitionen om att endast anställa utbildad personal kan således ses som 

ett stort steg mot att stärka serviceinriktningen i butiken och jag uppfattar även en önskan om 

att göra detta hos respondenterna, vilket talar för att servicen är av stor vikt för butiken.  

   Ändå finns det enligt respondenterna ingen kultur i butiken idag men kunderna är av central 

betydelse i det dagliga arbetet. Service anses således vara en viktig del av arbetet även om det 

inte är något som genomsyrar hela verksamheten då det, enligt respondent 2 även måste tjänas 

pengar. En kultur formas genom gemensamma normer och värderingar i en organisation 

(Grönroos, 2008) och en servicekultur kräver såväl intern som extern service (Zeithaml et al. 

2009). Min uppfattning är att det i dagsläget finns ett relativt stort fokus på den externa 

servicen i fallstudie B, men ser inte att den interna servicen prioriteras i dagsläget. Jag tycker 

mig istället kunna urskilja vissa hinder för den interna servicen, så som en begränsad 

informationsspridning och ett otillräckligt förtroende mellan butikschefen och medarbetarna. 

Vidare upplever jag inte heller att butiken delar forskarnas uppfattning om en hög 

servicekvalitet som en möjlighet till långsiktig lönsamhet. Det är istället den direkta 

försäljningen som i mycket stor utsträckning ligger till fokus för de strategier som används så 

väl uppifrån i organisationen, som i det dagliga arbetet i butiken. Jag anser således att den 

traditionella transaktionsbaserade marknadsföringsstrategin i stor utsträckning präglar 

butikens arbete, och även om det samtidigt finns ett relativt stort fokus även på service så är 

relationsskapande något som butiken (eller företaget i stort) inte tagit till sig fullt ut.  

   För att kunna skapa en kultur i ett företag måste ledningen säkerställa att samtliga interna 

förutsättningar finns (Grönroos, 2008).  En av dessa förutsättningar är organisationens mål 

och visioner vilka i fallstudie B inte anses vara liktydiga för butikschefen och dess 

medarbetare. Min tolkning är trots det att butikschefens ledarskap i butiken fungerar relativt 



58 

 

bra i dagsläget, samtidigt tycker jag mig kunna se en osäkerhet vad gäller medarbetarnas 

delaktighet i butikens långsiktiga arbete och mål. Jag anser att det är butikschefens ansvar att 

motivera medarbetarna till att vilja fördjupa sin delaktighet samt att därefter möjliggöra denna 

delaktighet, förslagsvis genom att utveckla en starkare kultur i butiken. 

5.2.4 Intern marknadsföring 

Respondent 1 förklarar att kommunikationen mellan butikschefen och medarbetarna 

vanligtvis sker  direkt i det dagliga arbetet i butiken och att kommunikationen gällande 

butikens mål i huvudsak sker genom den uppsatta säljtavlan. Personalmöten och 

utvecklingssamtal är således något som i dagsläget genomförs mycket sällan på grund av att 

det begränsade antalet timmar som finns att tillgå. Enligt Berry & Parasuraman (1992) bör ett 

företags mål och visioner kommuniceras personligen till medarbetarna för att tydliggöra deras 

betydelse för butikens utveckling. Jag tolkar den strukturlösa kommunikationen i butiken som 

en begränsning för butikens långsiktiga lönsamhet då medarbetarnas delaktighet och 

engagemang i butikens välmående riskerar att begränsas av att nödvändig eller intressant 

information inte når fram till samtliga medarbetare. Även den öppna och ärliga dialog som 

råder idag riskerar att hämmas genom att den inte finns någon kontinuerlig 

kommunikationsbas.   

   Vidare sker kompetensutvecklingen hos medarbetarna vanligtvis genom gemensamma 

utbildningar anordnade av butikens leverantörer, förklarar respondent 2. Lärande och 

utbildning är av stor vikt inom intern marknadsföring och Echeverri och Edvardsson (2012) 

betonar lärandet om den egna organisationen och de varor som säljs som en viktig 

förutsättning för att entusiasmera medarbetarna och vidare även kunderna. Att en stor del av 

utbildningarna inom fallstudie B arrangeras av butikens leverantörer, tyder på en stark 

produktkunskap hos medarbetarna, vilket därmed i sin tur kan bidra till en stärkt kundnöjdhet. 

Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) krävs dock även motivation och arbetsglädje för att 

kunna förbättra servicekvaliteten. Ett större fokus på att motivera och engagera medarbetarna 

i butiken tillsammans med väl formulerade värderingar, skulle således kunna resultera i både 

en starkare kultur och en förbättrad service. Enligt respondenterna är dock även positiv 

feedback och konstruktiv kritik en viktig del i kompetensutvecklingen av butikens 

medarbetare, något som också kan vara en metod för att förbättra servicen (Berry & 

Parasuraman, 1992). Jag delar forskningens uppfattning om att konstruktiv kritik kan vara ett 

sätt att förbättra servicen och lära inför framtiden, men ser positiv feedback snarare som ett 

sätt att förbättra medarbetares självkänsla och tro på sig själva. En förbättrad självkänsla kan 
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dock ses som ett viktigt steg mot ökad motivation hos medarbetarna och bör inte förbises. 

Ballantyne et al. (1995) betonar vikten av framkoppling snarare än återkoppling, det vill säga 

att driva fram engagemang och lagarbete. I fallstudie B anser sig butikschefen ha ett relativt 

begränsat ansvar för medarbetarnas utveckling och respondent 2 betonar att medarbetare 

själva måste tydliggöra att de vill utvecklas. Jag delar visserligen uppfattningen att 

medarbetare bär ett ansvar för sin egen utveckling, men anser att butikschefen i sin roll som 

ledare bär ett lika stort ansvar vad gäller att informera, motivera, engagera och prioritera 

medarbetarna och deras utveckling.  

   Enligt respondent 2 styrs medarbetarnas arbete hårt av regler och ramar, med syftet att 

butikschefen ska kunna känna fullt förtroende för medarbetarna. Detta talar emot syftet med 

intern marknadsföring vilket är att ge frontlinjen större friheter att själva ge kunder värdefulla 

upplevelser av en verksamhet, något som istället kan begränsa behovet av regler (Berry & 

Parasuraman 1992).  Trots att det finns ett relativt stort fokus på kompetensutveckling och 

lärande i butiken idag upplever jag att butiken är i behov av ett större internt fokus för att 

kunna nå ett långsiktigt välmående. Att rutiner och ramar används för att skapa förtroende 

tolkar jag som att det finns en känsla av opålitlighet från butikschefens sida och med 

hänvisning till forskningen anser jag att användandet av dessa regler och ramar snarare kan 

inskränka på medarbetarnas tillit till butikschefen, än att stärka butikschefens förtroende för 

medarbetarna. Enligt respondent 2 måste det finnas en grundtillit mellan butikschefen och 

dess medarbetare, min uppfattning är dock att denna tillit av medarbetarna måste uppfattas 

som genuin och ärlig. Att använda ett tydligt regelverk kan då snarare ge motsatt effekt än vad 

syftet var från början.  

5.3 Fallstudie C 

5.3.1 Service 

Bra service är när varje kund blir sedd och får sina enskilda behov uppfyllda och gärna 

överträffade av butikens medarbetare, anser respondent 1. Jag ser en närhet mellan 

respondentens föreställning av bra service och forskningens syn på servicekvalitet genom 

jämförelsen mellan förväntad och upplevd kvalitet. Samtidigt anser respondent 2 att förmågan 

att kännas trovärdig vad gäller intresset för kunden och att inte uppfattas som en säljare, är en 

viktig förutsättning för att få kunden att känna förtroende för butiken. Grönroos (2008) 

uppfattning om att interaktionen mellan två parter är kärnan i skapandet av servicekvalitet, 

kan därmed anses vara delad med respondenterna i den aktuella butiken, då samtliga faktorer 
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som anses avgöra servicens kvalitet, bygger på mötet mellan butikssäljare och kund. Vidare 

menar respondent 2 att kundernas lovord visar på att det finns en stark tillförlitlighet till 

butiken, dess produkter och medarbetare. Enligt forskningen frambringar kundernas 

förväntningar på tillförlitligheten tillsammans med lyhördhet, empati, säkerhet och fysiska 

aspekter, kvaliteten på ett företags service (Zeithaml et al. 2009). Min bedömning är att 

samtliga av de fem dimensionerna, genom en reflektion av respondenternas definiering av bra 

service, till viss del kan anses vara etablerade i butiken. Trots det finns det möjligheter att 

förbättra servicen ytterligare. 

   Respondenterna framhåller en stark önskan om en djupare produktkunskap som ett steg i att 

förbättra servicen. Även mer tid till att bistå kunderna anses vara en viktig förutsättning för att 

nå en högre servicekvalitet. Grönroos (2008) menar att personal, kunskap och tid är resurser 

som kan påverka ett företags kundservice och anser att ett fokus på det interaktiva mötet ger 

möjlighet att se kunden som en relationspartner snarare än ett utbyte av resurser. Min 

uppfattning är att det är just ett långsiktigt fokus genom relationsskapande som begränsar 

servicekvaliteten i fallstudie C. Även om det idag finns ett stort intresse för kunden och en 

medvetenhet om dess betydelse så krävs det en större långsiktighet. Respondent 1 förklarar att 

även om det finns en önskan om att alltid prioritera kunden i första hand så fungerar det inte i 

praktiken, vilket jag uppfattar som ett tecken på att förståelsen för vikten av långsiktighet och 

relationsskapande inte är helt etablerad i butiken. Enligt respondent 2 är användandet av 

mystery-shopper en metod som används aktivt för att förbättra servicen ut till kunderna och 

metoden anses samtidigt i stor utsträckning ha förbättrat säljrutinerna hos medarbetarna. Jag 

tolkar i likhet med medarbetarna, metoden som ett sätt att arbeta med hur servicen kan 

förbättras, men anser även i överensstämmelse med Berry & Parasuraman (1992) att ett fokus 

på varför servicen ska förbättras och varför det agerande som är knutet till metoden, är av 

mycket stor vikt. Om det inte finns en förståelse kring syftet med förbättringsarbetet anser jag 

att en långsiktighet kan vara svår att implementera i ett servicearbete.  

   Samtidigt uppfattar jag att respondenterna i fallstudie C har ett starkt självförtroende och 

tror på den egna butiken. Enligt respondent 2 visar kundernas lovord att butiken utmärker sig 

från sina konkurrenter och respondent 1 anser att kunderna vet att de får bra hjälp i butiken. 

Ett starkt självförtroende är en förutsättning för att kunna utveckla en högre servicekvalitet 

(Berry & Parasuraman, 1992), därför anser jag att det finns god förutsättningar vad gäller att 

genomföra detta och bland annat etablera en större långsiktighet i butiken. 
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5.3.2 Medarbetarskap 

Enligt respondent 1 är det viktigaste för att trivas på en arbetsplats att varje medarbetare 

känner ansvar för sina arbetsuppgifter samt känner sig viktig för organisationen. Uttalandet 

har en stor närhet till Hällstén och Tengblads (2006) definition av begreppet medarbetarskap, 

vilket jag anser tyder på en medvetenhet kring medarbetarnas betydelse för butiken. 

Respondent 2 anser att orsaken till det väl fungerande samarbete som råder i butiken idag är 

att det finns en stor omtänksamhet mellan personalen, vilket tydliggörs av respondent 1 som 

förklarar att samarbetet fungerat sämre då det varit fler anställda. En mindre grupp uppfattas 

ofta vara lättare att ena och är således även i detta fall. Att det finns såväl en stor trivsel hos 

medarbetarna i butiken som ett stort förtroende mellan medarbetare och personal, tyder på att 

det finns goda förutsättningar för att skapa ett gynnsamt medarbetarskap utifrån Hällstén och 

Tengblads (2006) teori. Forskarna anser dock även att engagemang och initiativförmåga är av 

stor vikt för att utveckla medarbetarskapet i en organisation, känslor som inte träder fram lika 

tydligt i respondenternas beskrivningar av medarbetarna i butiken. En orsak till bristen på 

engagemang skulle kunna vara den känsla av stress som, enligt respondent 2 infinner sig hos 

medarbetarna i situationer där bemanningen i butiken inte upplevs räcka till.  

   Trots att butikschefen i stor utsträckning anses intressera sig för medarbetarna och deras 

trivsel, framhåller respondent 2 en känsla av att medarbetarna hämmas till följd av kund- och 

försäljningsfokuset uppifrån organisationen. Min uppfattning är att det bristfälliga intresset för 

butikssäljarnas roll i butiken har en negativ inverkan på medarbetarskapet då känslan av 

meningsfullhet för organisationen i helhet riskerar att sjunka, något som vidare kan resultera i 

bristande engagemang hos medarbetarna. Enligt Deci et al. (2004) kan en avsaknad av att 

känna valfrihet för sina egna handlingar och ta egna initiativ även underminera en människas 

motivation. 

   Enligt respondent 2 är känslan av att göra kunderna glada tillsammans med att få 

uppskattning och att erhålla bonus vid nådd budget, de faktorer som i störst utsträckning 

motiverar medarbetarna till att prestera bättre. Utifrån respondentens uppfattning av 

motivation urskiljer jag således både inre och yttre motivationsfaktorer. Augner (2009) anser 

att yttre motivation ofta resulterar i en kortvarig tillfredsställelse medan inre motivation 

istället medför självförverkligande och en personlig utveckling. Deci och Ryan (2008) anser 

därvid att yttre belöningar såsom bonusar tenderar att hämma den inre motivationen, av vilken 

min uppfattning är att butiken kan anses ha ett behov av att i större utsträckning motivera 

medarbetarna utifrån de inre motivationsfaktorerna. Anledning är framför allt att jag tycker 
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mig kunna urskilja en närhet mellan inre belöningar och en långsiktig tillfredsställelse och 

motivation och långsiktighet är något som idag saknas i butiken och således bör 

implementeras övergripande inom samtliga områden. 

   Enligt Deci et al. (2004) är motivation en individuell drivkraft vilken som tidigare nämnts, 

har sitt ursprung i de inre psykologiska behoven; kompetens, autonomi och släktskap. 

Släktskapet i form av ömsesidighet och tillit anses av respondenterna idag vara mycket starkt 

mellan personalen i fallstudie C. Det finns dock alltså som tidigare nämnts en risk för att 

autonomin hos medarbetarna begränsas genom bristen på medarbetarfokus uppifrån 

organisationen. Även kompetens i form av kunskap är ett område som har vissa brister i 

dagsläget och önskas utvecklas, enligt respondenterna. Med hänvisning till min uppfattning 

kring vikten av att prioritera inre motivation hos medarbetarna, anser jag således att 

kunskapen och initiativtagandet är de områden som i första hand bör utvecklas för att kunna 

frambringa såväl en generell långsiktighet, men framför allt ett långsiktigt medarbetarskap.   

5.3.3 Ledarskap 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) har arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetarskapet i en 

organisation fungerar väl. Respondent 1 anser i likhet med forskarna att en butikschef och 

dess medarbetare måste arbeta tillsammans för att en butik ska bli framgångsrik. Vidare 

tydliggörs att chefen i butiken uppskattar om medarbetarna har idéer, då denne anser att 

medarbetarnas trivsel kan förbättras om det finns en mer jämlik arbetssituation. Denna 

uppfattning av butikschefen bedömer jag som att det finns en strävan efter såväl ett förtroende 

som en tillit mellan parterna i fallstudie C, och att skapa ett ömsesidigt förtroende är en viktig 

del i att det gemensamma utvecklingsarbetet av ett gynnsamt medarbetarskap och en enad 

kultur. Om uppfattningen kring butikschefen delas av samtliga medarbetare i butiken finns 

således goda förutsättningar för att i framtiden kunna genomföra det utvecklingsarbete som 

jag upplever att butiken är i behov av. 

   Respondenterna uttrycker något skilda åsikter om vem i butiken som bär ansvaret för att 

göra kunderna nöjda. Enligt respondent 2 är ansvaret i mycket stor utsträckning delat, medan 

respondent 1 uttrycker ett mycket större ansvar på butikschefen. Hällstén och Tengblad 

(2006) anser att medarbetare har ett ansvar för sitt eget arbete och resultatet därav, men att 

ledaren har ett ansvar att ta reda på medarbetarnas vilja och möjlighet att ta ansvar, samt bidra 

med befogenheter för att göra det. Respondent 1 framhåller dock även ett visst ansvar även 

hos medarbetarna genom de enskilda ansvarsområden som tilldelats dem, varför 
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respondenternas skilda uppfattningar ändå kan hänföras till forskningen. Enligt Sing (2000) 

kan ett större uppgiftsansvar öka engagemanget hos medarbetare och deras lojalitet till 

företaget och jag upplever därmed att de individuella ansvarsområden som finns i butiken kan 

främja medarbetarnas engagemang. Samtidigt anser jag att det finns ett stort ansvar hos 

butikschefen vad gäller att ge medarbetarna möjlighet till personlig utveckling och att göra 

dem delaktiga i butikens utvecklingsarbete i ännu större omfattning än de är idag. Något som 

kan innebära att butikschefen måste ställa högre krav även på sina chefer för att en större 

uppmärksamhet ska riktas på butiksmedarbetare i företaget.   

   Enligt respondent 1 är rekrytering av rätt personal en förutsättning för att kunna arbeta 

tillsammans på det trivsamma sätt som råder idag, därför används såväl intervjuer som 

provjobb i en rekryteringsprocess. Vikten av att anställa rätt medarbetare framhålls även av 

Berry och Parasuraman (1992) och därmed anser jag att butikschefen är väl medveten om 

medarbetarnas betydelse för butiken, då det görs stora ansträngningar för att hitta bra 

personal. Vidare tydliggör respondenterna att butikschefen själv ibland glömmer bort saker 

och att en bättre planering och ett mer strukturerat arbete tillsammans med att i större 

utsträckning föregå med gott exempel, skulle kunna förbättra butikschefens ledarskap. Enligt 

Echeverri och Edvardsson (2012) bör personalen i frontlinjen ses som den avgörande faktorn 

för att skapa högkvalitativ service. Av den anledningen är min uppfattning att när 

ansträngningar görs för att hitta bra personal i en rekryteringssituation, bör även det 

efterföljande, dagliga arbetet formas utifrån ett väl utvecklat ledarskap. Enligt Sing (2000) 

kan ett starkt chefsstöd leda till ökat engagemang och en minskad stress hos medarbetare i 

frontlinjen, vilket ytterligare indikerar att butikschefen måste lägga större vikt vid att stötta 

sina medarbetare i deras dagliga arbete. Att anställa rätt personal är således oviktigt om de 

inte ges ett tillräckligt bra stöd i det följande arbetet, anser jag. Det är inte bara ett stöd som 

bygger på tillit, förtroende och samarbete utan som alltså även kräver planering och 

strukturering av arbetet, samt att föregå med gott exempel. Ett väl utvecklat ledarskap kan 

dessutom ses som en viktig del i skapandet av en långsiktig butiksstrategi.   

   En av forskare framtagen strategisk metod för att etablera långsiktighet i en organisation är 

kulturskapande. Enligt Grönroos (2008) bygger en kultur på gemensamma värderingar och 

normer och en stark kultur anses kunna medföra såväl nöjdare kunder som en låg 

personalomsättning. Ingen av respondenterna i fallstudien anser att det finns någon kultur i 

butiken idag, även om servicen till kunderna i stor utsträckning prioriteras. Respondent 1 

menar att det tidigare funnits värderingsetableringar och anser att den personliga servicen 
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sitter i ryggmärgen hos medarbetarna. Enligt Zeithaml et al. (2009) bygger en servicekultur i 

likhet med den som respondenterna framhåller, på såväl intern som extern service och en 

förutsättning för att kunna skapa en sådan kultur är att värderingarna etableras i 

organisationen. Det faktum att tidigare värderingsetableringar gjorts i butiken är således inte 

tillräckligt för att en servicekultur ska kunna anses vara etablerad. Dels då två av butikens 

totalt fyra medarbetare inte hade påbörjat sina anställningar vid detta tillfälle, men även för att 

värderingarna inte präglar butiken eller arbetet i dess helhet. Då kultur ses som en strategisk 

fråga är det i det här fallet butikschefen som bär ansvaret för att implementera en eventuell 

kultur, något som kräver ett stort engagemang och en övertygelse som sedan även kan 

förmedlas till butikens medarbetare.    

5.3.4 Intern marknadsföring 

Som tidigare nämnts är personlig kommunikation av mål och visioner av stor vikt i en 

organisation (Berry & Parasuraman, 1992). Enligt respondenterna genomförs 

kommunikationen mellan butikschefen och medarbetarna till stor del i det dagliga arbetet, 

men även månadsmöten används för att diskutera frågor som rör planering och hur butiken 

ligger till resultatmässigt. Att regelbundna månadsmöten används för frågor som rör butikens 

utveckling ser jag som en styrka för butikens framtida utveckling och jag tolkar den 

personliga kommunikationen som en bidragande orsak till den starka samhörighet som enligt 

respondenterna finns mellan butikschefen och medarbetarna. Jag tror även att den nära, 

personliga kontakten medverkat till att skapa det starka förtroende som respondenterna 

framhåller mellan personalen, vilken är oerhört viktig i en organisation.  

   Att butiken det senaste året infört såväl utvecklingssamtal som lönesamtal tyder även på ett 

större fokus på den interna servicen i butiken. Trots att respondenterna framhäver vissa 

nackdelar med att ha blivit centralägda, ser jag införandet av dessa samtal som något mycket 

positivt för medarbetarskapet. Att de införlivats först under 2013 kan dock vara en orsak till 

att respondent 2 kommit att uppleva ett begränsat medarbetarintresse uppifrån organisationen. 

Samtidigt ser jag det som ett varningstecken att samtalen ännu inte implementerats i butiken 

till fullo. För att kunna förbättra servicekvaliteten eller till och med etablera en servicekultur, 

krävs ett aktivt stöd från ledningen (Grönroos, 2008) och återkoppling och erkännande till 

butikens medarbetare (Berry & Parasuraman, 1992). Då är samtal med fokus på medarbetarna 

och deras utveckling av stor vikt och något som bör prioriteras av butikens ledare. Heskett et 

al. (1997) framhåller ett ledarskap som betonar vikten av varje enskild medarbetare för att 

kunna förbättra den interna servicen, därmed tolkar jag den personliga utvecklingen hos 
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medarbetarna som mycket viktig och något som direkt vid implementeringen borde ha 

planerats och prioriterats av butikschefen.   

   Enligt respondenterna finns dock utöver samtalen, även säljutbildningar och webbaserade 

utbildningar som verktyg för att stärka den personliga utvecklingen. Respondent 2 anser att 

utbildningarna ofta är upprepning av tidigare information men upplever att de ger en 

nytändning i arbetet. Enligt Berry och Parasuraman (1992) är som tidigare nämnts utbildning 

om varför medarbetarna ska agera på ett visst sätt viktigare än utbildning om hur de ska 

agera. Det faktum att utbildningarna som ges till medarbetarna idag i stor utsträckning är 

återkommande säljutbildningar som verkar som nytändning till det dagliga arbetet, tolkar jag 

som att de är baserade på hur medarbetarna ska agera snarare än varför. Jag upplever dock 

inte att det finns några nackdelar med den här typen av utbildningar om medarbetarna 

inspireras av dem, däremot ser jag inte att de bidrar till att utveckla serviceinriktningen i 

butiken.  

   Echeverri och Edvardsson (2012) anser att lärandet om den egna organisationen och dess 

produkter är en förutsättning för att entusiasmera medarbetare och då även respondenterna 

upplever en bristande kompetens på området för produkterna, deras ursprung och hantering, 

upplever jag ett behov av mer service- och produktspecifika utbildningar för butikens 

medarbetare. Den här typen av kompetensutveckling planeras i stor utsträckning på 

organisationsnivå varför butikschefens inflytande kan anses vara relativt begränsat. Jag 

upplever dock att såväl medarbetarna som butikschefen måste ställa högre krav uppåt i 

organisationen för att den långsiktighet som butiken är i behov av, ska kunna etableras. 

   Avslutningsvis anser respondent 2 att medarbetarna begränsas av de ramar och regler som 

finns i butiken. I likhet med Sing:s (2000) teori kring självreglering menar Zeithaml et al. 

(2009) att det då uppstår en konflikt hos medarbetare när kunder ställer krav utanför en 

organisations ramar, att ett val måste göras mellan att tillgodose företaget eller kunden. Om 

medarbetare då väljer att tillgodose företaget kan detta inskränka på motivationen vad gäller 

att upprätta en hög servicekvalitet. Att istället frambringa ett större uppgiftsansvar hos varje 

enskild medarbetare, skulle kunna motverka den känsla av begränsning som finns i dagsläget.  

5.4 Crosscase analys 

Utifrån ett generellt perspektiv kan skillnaderna mellan fallstudierna A, B och C anses vara 

relativt stora, men vid en mer djupgående analys finns det snarare en hel del likheter. Det 
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personliga mötet med kunden framhålls i samtliga fallstudier som en förutsättning för att 

kunna leverera bra service, förståelsen för servicens faktiska betydelse skiljer sig dock mellan 

butikerna. Medan fallstudie C framhåller en stark tillförlitlighet hos kunderna baserat på de 

lovord butiken får, tycker jag mig kunna urskilja en mer begränsad tillförlitlighet till butikerna 

i fallstudie A och B. Det kan i stor utsträckning bero på två faktorer; dels att det i fallstudie A 

finns ett antagande om låga kundförväntningar på butiken och dels att förutsättningarna för att 

leverera bra service i fallstudie B, redan anses finnas. I fallstudie C tydliggörs istället vikten 

av att överträffa höga kundförväntningar samt en önskan om större produkt-/företagskunskap 

för att leverera en högre servicekvalitet. Min uppfattning är således att det finns en 

medvetenheten kring vikten av att utvecklas, vilket har resulterat i ett intresse för det egna 

företaget i fallstudie C. Det har i sin tur återspeglats hos kunderna och ökat tillförlitligheten 

till butiken. Låga kundförväntningar och en uppfattning om att förutsättningarna för att 

leverera bra service redan finns, kan således tyda på ett mer begränsat intresse för det egna 

företaget och dess utveckling.  

   Enligt forskningen bygger service på relationsskapande, vilket kräver en långsiktighet i 

företagens arbete. Min uppfattning är att det i samtliga fallstudier råder en bristfällig 

förståelse för relationsskapandets betydelse, för trots att butikerna har en god uppfattning om 

hur service kan förbättras, saknas en förståelse för varför. Detta tydliggör Berry och 

Parasuraman (1992) som ett hinder för att kunna etablera den interna marknadsföring som 

även kan ses som ett viktigt steg mot en starkare servicekultur.  För att kunna etablera en 

sådan långsiktig relationsbaserad strategi krävs ett intresse hos såväl butikschefen som dess 

medarbetare och även om samtliga butiker har en lång väg att gå för att nå en stark 

servicekultur, anser jag att fallstudie C tack vare det etablerade intresset för butiken, redan har 

kommit bit på väg.   

   Att det saknas en etablerad företagskultur i butikerna är en uppfattning som delges i 

samtliga fallstudier. I fallstudie B råder ett starkt servicefokus men det läggs samtidigt ännu 

större vikt vid att sälja. Att det i likhet med övriga fallstudier även saknas ett fokus på intern 

service gör att jag ser en begränsning av servicekvaliteten, vilket således gör det svårt att 

etablera en servicekultur. Samtidigt har det i fallstudie C, till skillnad från i de övriga 

butikerna, tidigare funnits en viss kultur i form av värderingsetableringar inom området för 

kundservice, vilket kan vara en bidragande orsak till butikens höga tillförlitlighet och 

servicekvalitet. Trots det saknar alltså samtliga butiker idag ett internt servicefokus och en 
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intern marknadsföring, vilket är en förutsättning för att kunna etablera ett långsiktigt 

relationsskapande.  

   För att förtydliga situationen handlar intern marknadsföring alltså om att behandla 

personalen som interna kunder och forma arbetet utifrån medarbetarnas behov, för att därefter 

kunna leverera en hög servicekvalitet (Berry & Parasuraman, 1992). Medarbetarskap kan 

således ses som en förutsättning för att tillfredsställa personalens behov i rollen som interna 

kunder. I samtliga fallstudier framhålls samhörighet och ett väl fungerande samarbete, vilket 

är en viktig utgångspunkt för att kunna utveckla ett starkt medarbetarskap (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Det anses av samtliga butiker även finnas en mycket stor närhet mellan 

medarbetarnas trivsel och kundernas tillfredsställelse, vilket stärker teorin om den interna 

marknadsföringens betydelse för att kunna utveckla en hög servicekvalitet. Samtidigt är den 

interna marknadsföringens utbredning alltså mycket limiterad i fallstudierna, vilket tydliggörs 

bland annat genom den begränsade initiativförmåga vad gäller det egna företagets och/eller 

den personliga utvecklingen hos medarbetarna. Stress på grund av begränsad bemanning, 

alternativt ett bristande medarbetarintresse från butikerna/företagen, anses vidare vara de 

främsta orsakerna till att initiativförmågan brister. Min uppfattning är följaktligen i likhet med 

Echeverri och Edvardsson (2012), att butikscheferna måste börja se sin personal som den 

avgörande faktorn för att kunna leverera en högkvalitativ service och därmed ta ett större 

ansvar för sina medarbetare.  

   I fallstudie A och B uttrycks samtidigt en enad uppfattning om att butikscheferna begränsas 

i sitt arbete i butikerna. I fallstudie A betonas en motivationsbrist hos butikschefen till följd av 

de restriktioner företagets ledning delar ut i allt större omfattning, medan det i fallstudie B 

tydliggörs en svårighet att agera som butikschef då arbetsuppgifterna i stor utsträckning är 

samma som övriga medarbetares. Jag tolkar dessa uppfattningar som att motivationen hos 

butikernas chefer är hämmad i dagsläget, något som sannolikt även påverkar butikschefernas 

ansvarstagande och inverkar negativt på medarbetarnas motivation och engagemang. I 

fallstudie B och C anses medarbetarna själva vara de som bär ansvaret för den personliga 

utvecklingen, vilket ytterligare tydliggör ett begränsat ansvarstagande hos butikscheferna i 

dessa butiker. Detta talar starkt emot Hällstén och Tengblad:s (2006) övertygelse om att 

butikschefen ansvarar för att ta reda på och ge medarbetare de förutsättningar som krävs för 

att möjliggöra ett större ansvar hos dessa.     
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   Samtidigt tydliggörs ett bristande ansvarstagande även hos medarbetarna i samtliga 

fallstudier, vilket alltså tyder på att medarbetarna inte heller på egen hand tar initiativ till eller 

engagerar sig i vare sig det personliga eller butiksrelaterade utvecklingsarbetet i någon större 

utsträckning. Detta trots att samtliga respondenter i fallstudierna betonar ansvarstagande som 

en viktig del i det dagliga arbetet. Följaktligen är min uppfattning att det infunnit sig en 

bekvämlighet hos både medarbetare och butikschefer. Istället för att ta egna initiativ väntar 

parterna på att erbjudas ansvar och utveckling uppifrån organisationen. Enligt forskningen är 

ansvarstagande och initiativförmåga mycket viktiga förutsättningar för att kunna skapa ett 

starkt medarbetarskap (Hällsten & Tengblad, 2006), därför är det av central betydelse att 

förbättra dessa områden i butikerna. Ett första steg kan vara att förbättra motivationsarbetet i 

butikerna.  

   Det finns generellt sett stora likheter mellan de motivationsfaktorer som respondenterna 

framhåller. I samtliga fallstudier betonas feedback och kundbemötande som några av de 

viktigaste motivationskällorna, men även kompetens tydliggörs som en nödvändig 

förutsättning för att leverera bra service. I fallstudie B och C framhålls även ekonomiska 

bonusar, men till skillnad från i fallstudie C ses de i fallstudie B snarare som en trevlig bonus, 

än en motivationsfaktor. Trots att det alltså i mycket liten utsträckning är säljrelaterade 

faktorer som motiverar medarbetarna till att göra ett bättre jobb, är det säljutbildningar och 

säljtävlingar som i störst utsträckning används som motivationsmedel i butikerna idag. Jag 

anser att den stora ”sälj”- inriktningen tar fokus från det viktiga relationsskapandet och 

upplever inte att den är en motivationskälla ens enligt respondenterna själva. Till skillnad från 

Deci och Ryan (2008) är min uppfattning dock inte att bonusar och dylikt nödvändigtvis 

underminerar motivationen hos medarbetarna, men de är samtidigt inte tillräckliga. Om 

butikerna vill förbättra servicenivåerna och etablera ett långsiktigt relationsskapande såväl 

internt som externt, måste medarbetarna motiveras till detta. Enligt respondenterna är det i 

stor utsträckning kundbemötandet som är den huvudsakliga motivationskällan och det är 

således butikscheferna och företagen som bär ansvaret för att ta vara på detta.  

   Avslutningsvis vill jag framhålla ytterligare två betydelsefulla delar av såväl den interna 

marknadsföringen som medarbetarskapet; nämligen förtroendet och kommunikationen mellan 

ledare och medarbetare. Att skapa ett förtroende till företagets externa kunder är vanligtvis av 

hög prioritet inom en organisation, men lika viktigt är alltså förtroendet till de interna 

kunderna, det vill säga företagets medarbetare. För att kunna utveckla en intern 

marknadsföring som syftar till att förbättra servicekvaliteten, genom att medarbetarna får ta 
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ett större personligt ansvar samtidigt som butikschefen kan lägga större vikt vid att stödja 

snarare än styra medarbetarna, krävs ett stort förtroende mellan parterna. I samtliga fallstudier 

tydliggörs dock olika nivåer av strikt styrda arbetssituationer utifrån regler och ramar, i 

kombination med en önskan om både större frihet och större ansvar för det egna arbetet. Jag 

uppfattar dessa situationer som att det hos butikscheferna råder en begränsad tilltro till 

medarbetarnas förmåga att på egen hand styra över sitt arbete i större utsträckning. I fallstudie 

B används regler i butiken dessutom som en metod för att öka förtroendet, vilket jag upplever 

riskerar att skada, snarare än främja tilliten och förtroendet mellan butikschefen och 

medarbetarna. Anledningen är att medarbetarna då blir väldigt styrda i sitt arbete, vilket kan 

leda till såväl en rädsla för att göra fel som att kreativiteten och initiativförmågan hämmas av 

den reglerade arbetssituationen. 
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer som växt fram ur 

den empiriska och teoretiska analysen. Dessa besvarar således de forskningsfrågor som 

ställdes i inledningen av uppsatsen. Kapitlet avslutas med den metodkritik som uppkommit 

under studiens gång, samt rekommendationer för fortsatt forskning på området. 

6.1 Slutsatser  

Syftet med studien var att utifrån ett butiksperspektiv analysera förhållandet mellan ledarskap, 

medarbetarskap och kundnöjdhet i tre enskilda fallstudier inom detaljhandeln i Norrköping. 

Jag ville således utreda förhållandet mellan intern marknadsföring och kundservice, samt 

undersöka hur butikschefer och medarbetare tillsammans kan utveckla dessa områden. För att 

uppnå detta syfte har en huvudfråga tillsammans med tre underfrågor framställts, vilka 

besvaras genom nedanstående slutsatser. Trots att det är en kvalitativ flerfallstudie som format 

undersökningen, utan avsikt att dra några generella slutsatser för branschen i stort, kan 

följande slutsatser med fördel uppfattas som indikationer för hur situationen inom 

sällanköpshandeln möjligen ser ut i dagsläget. 

Vilket värde har den interna marknadsföringen i utvecklandet av en högkvalitativ 

kundservice?      

 Studien visar att medarbetarna i samtliga fallstudier har ett starkt servicefokus och i 

betydande utsträckning motiveras av det serviceinriktade kundbemötande som arbetet 

i butikerna till stor del omfattar. Trots att även butikscheferna uppfattas prioritera 

kundservicen i det dagliga arbetet, tydliggörs samtidigt ett stort försäljningsfokus vad 

gäller de metoder som används för att motivera personalen. Det tyder på att 

butikscheferna och företagen har en bristande tilltro till servicens förmåga att med 

hjälp av en stark kultur, påverka ett företags lönsamhet. Att de motivationsmetoder 

som används för att sporra medarbetarna bygger på sälj snarare än service, trots att 

medarbetarna själva uttrycker servicen som en stor motivationskälla, ser jag därmed 

som en bidragande orsak till medarbetarnas begränsade intresse vad gäller den 

personliga utvecklingen samt butikens/företagets utveckling. Den slutsats som dragits 

utifrån detta missförhållande är att det finns ett starkt samband mellan medarbetarnas 

motivationsnivå och deras intresse för att utvecklas såväl personligen som tillsammans 

med sin arbetsgivare. Med hänvisning till tidigare forskning på området finns det 

således ett starkt samband mellan den interna marknadsföringen och servicen ut till 

kund. Det innebär att om medarbetarnas arbetssituation uppmärksammas och 
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prioriteras av butikscheferna och företagen, ökar möjligheten att genom ett större 

intresse för förbättring och utveckling även stärka kvaliteten i kundservicen. 

Vem bär därtill ansvaret för kundernas tillfredsställelse? 

 I ovanstående studie framgår tydligt att ansvarstagande är en viktig del för att 

medarbetare ska känna att deras arbete bidrar till butikens utveckling. Att ta ansvar för 

det egna arbetet är dock endast en liten del av det som krävs för att nå en långsiktig 

utveckling. Studien visar att butikschefer i stor utsträckning lägger ansvaret för 

personlig utveckling på medarbetarna själva, medan ansvaret för butikens utveckling 

läggs på företagets ledning. Detta frånskjutande av ansvar kan vara ett resultat av att 

butikscheferna känner sig begränsade av företagens åtstramningar och regelverk, 

alternativt vara en konsekvens av en omedvetenhet kring medarbetarskapets och den 

interna servicens betydelse för en långsiktig utveckling. Oavsett tenderar agerandet att 

påverka relationen till medarbetarna på samma ofördelaktiga sätt, genom minskat 

engagemang och hämmad motivation. Min uppfattning är att medarbetare bär ett 

ansvar för att ta egna initiativ och visa en vilja, för att vara delaktiga i och ta ansvar 

beträffande den egna samt butikens utveckling. Butikschefen bär dock alltid i rollen 

som ledare, det övergripande ansvaret för att främja och möjliggöra medarbetarnas 

strävan efter ansvar och utveckling.  

Att såväl medarbetare som butikschefer har för vana att lägga över initiativ- och 

ansvarstagande för utveckling och förändring på någon annan, har lett fram till 

slutsatsen att parterna i alldeles för stor utsträckning förlikar sig med den situation de 

befinner sig i. Medarbetare måste lära sig att ställa högre krav på sina butikschefer, 

vilka i sin tur måste börja ställa högre krav på företagens ledning. I huvudsak avseende 

medarbetarskapets betydelse för butikerna genom användandet av rätt 

motivationsmetoder, men även genom att göra medarbetarna mer delaktiga i 

butikernas och företagens långsiktiga planer och utveckling. En ökad delaktighet och 

ett ökat ansvarstagande hos medarbetarna kräver även ett stort förtroende och en stark 

tillit från butikscheferna, något som enligt tidigare studier även kan resultera i ett ökat 

engagemang och en växande lojalitet gentemot butiken och företaget. Ur ett 

långsiktigt perspektiv kan det således ses som en investering att lyckas etablera ett 

starkt förtroende som i större utsträckning låter medarbetarna agera på eget initiativ 

och göra egna kundanpassningar. Det är medarbetarna som möter och servar kunderna 
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varje dag och jag anser att de därmed bör ses som den viktigaste resursen och 

informationskällan vid förbättringsarbete kring kundservicen och dess kvalitet. 

Hur påverkar förhållandet mellan butiksledningen och medarbetarna förbättringen av denna 

kundservice? 

 Den tredje slutsatsen jag har dragit utifrån studien ovan har redan vidrörts till viss del, 

nämligen att butikschefernas roll i butiken har förändrats. Detta är en följd av de 

åtstramningar av resurser och möjligheter att själv påverka butikens utformning och 

den aktuella arbetssituationen. Konsekvenserna har förutom mindre kontroll över den 

egna butiken, även inneburit mer butiksarbete och mindre tid till annat. Det som 

emellertid riskeras att drabbas och till viss del redan blivit påverkat av situationen, är 

medarbetarskapet. När butikschefernas roll förändras på det här viset påverkar det 

ofrivilligt även andra delar i butiken. Butikschefen bär då en stort ansvar vad gäller att 

förmedla information till och fortsatt motivera och engagera sina medarbetare, även 

om situationen är otrivsam för denne själv.  

Studien visar även att bristen på tid och bemanning är den främsta orsaken till stress 

eller otrivsamhet, en utveckling som i samtliga fallstudier är en följd av åtstramningar 

eller besparingar. Att det uppstår svårigheter i arbetet samtidigt som det ställs krav på 

att göra ett lika bra om inte bättre, arbete med färre resurser, påverkar givetvis 

butikerna. För att förhindra att det skapas en negativ spiral måste butikscheferna 

hantera dessa situationer rätt. Att vara kreativ och involvera medarbetarna i 

förändringsarbetet möjliggör såväl en ökad samhörighet som ett starkare engagemang. 

Genom att dessutom ta chansen att utnyttja förändringen till att forma en 

ledningsstrategi med närhet till en hög servicekvalitet såväl internt som externt, kan 

butiken etablera en kultur som gör den starkare, snarare än att det skapas en negativ 

spiral. Butikscheferna måste således förstå såväl sin egen som medarbetarnas 

betydelse för den enskilda butikens utveckling och vidare även kundernas 

tillfredsställelse i interaktion med denna. En förståelse som är självklar på pappret, 

men som även måste erkännas rent praktiskt. 
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6.2 Rekommendationer      

De slutsatser som presenteras ovan visar på vikten av att prioritera en intern marknadsföring inom 

varje företag. Den interna marknadsföringen har en stor betydelse för kundservicens kvalitet och 

relationen mellan ledare och medarbetare är därför avgörande för hur väl företag lyckas skapa en 

hög servicekvalitet. Ledare på såväl företags som butiksnivå måste därför lägga större vikt vid den 

interna marknadsföringen och förbättra medarbetarnas förutsättningar att ge kunderna en bättre 

upplevelse i butikerna. Att motivera butikschefer och ge dem tillbaka rollen som ledare är ett steg 

på vägen för att kunna öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna. Därtill krävs dock 

även ett större fokus på medarbetarnas utveckling genom utbildningar, workshops, 

ansvarstagande samt andra personliga utvecklingsmöjligheter. Vidare är det av lika stor betydelse 

att uppmärsamma och uppmuntra medarbetarnas idéer och initiativtagande, för att på så vis främja 

en kreativ arbetsmiljö.    

6.3 Konsekvenser  

Denna studie har bidragit till att ge en förståelse för hur butiker inom sällanköpshandeln kan 

arbeta med och utveckla sin servicekvalitet genom intern marknadsföring, medarbetarskap 

och motivationsarbete. Medarbetarskapets och relationernas betydelse för servicekvaliteten 

visar i denna studie ett samband som tidigare inte framhållits i forskning kring service, vilket 

gör studien viktig inför framtiden. Den påvisar även vikten av långsiktighet och 

ansvarstagande samt att ställa krav för att våga utvecklas och bli bättre, vilket innebär nya 

forskningsmöjligheter inför framtiden. I praktiken medför detta också goda möjligheter att 

förändra arbetssituationen i butikerna och genom starkare relationer såväl internt som externt, 

öka möjligheterna att frambringa ett väl fungerande medarbetarskap och en hög kundnöjdhet 

och på så vis även kunna nå en långsiktig lönsamhet.  

6.4 Metodkritik 

Då studien som tidigare nämnts omfattar en flerfallstudie med syfte att framhålla tre unika 

situationer inom området för serviceutveckling i sällanköpshandeln, är resultatet ingen 

generalisering för branschen i stort. Slutsatserna omfattar dock vissa analytiska 

generaliseringar, vilka lätt kan tolkas som uppfattningar av en hel bransch.  

   Jag är medveten om att ett användande av uppföljande intervjuer hade kunnat ge en bättre 

och djupare informationsbas till studiens analys. Jag vet samtidigt att det hade krävt betydligt 

större resurser i form av tid, vilket begränsat studien även på flera plan. För att sluta cirkeln 
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(min teoretiska modell) och göra studien fullständig, hade även den faktiska kundservicen 

behövt studeras närmare. Utan ett kundperspektiv kan inte servicekvaliteten eller en 

utveckling mot bättre servicekvalitet förstås fullt ut. Att studien omfattar såväl ledarskap, 

medarbetarskap, intern marknadsföring och interna föreställningar av kundservicen, innebär 

att ett visst utvecklingsarbete kan göras för att förbättra servicekvaliteten och kulturen i 

företaget. Men för att kunna utforma ett heltäckande utvecklingsarbete hade det alltså även 

krävts en fullständig förståelse av kundernas förväntningar på butikerna.  

   Vidare är jag medveten om att trovärdigheten hos läsaren kan begränsas genom 

anonymiseringen av respondenterna och vilka företag de representerar. Detta är dock en 

medveten handling för att stärka förtroendet till framför allt medarbetarna och ge dem 

förutsättningar att ge en så uppriktig och tillförlitlig bild som möjligt av sin och butikens 

förhållande till ledarskap, medarbetarskap och service. Att presentera förhållandet mellan 

butikerna och respondenterna tydligare hade nödvändigtvis inte begränsat anonymiteten 

gentemot allmänheten eller branschen, däremot hade anonymiteten internt mellan 

fallstudiernas parter begränsats. Det hade alltså i sin tur kunnat innebära att medarbetarna 

svarat mindre sanningsenligt i intervjuerna.  

6.5 Fortsatt forskning 

De tolkningar som gjorts utifrån resultatet i studien skulle kunna beröra även ett större antal 

butiker, därför anser jag att det vore intressant att genomföra en liknande studie som omfattar 

såväl ett större geografiskt område som ett bredare segment inom detaljhandelsbranschen. 

Samtidigt ser jag ett behov av att komplettera denna studie med ett kundperspektiv som kan 

ge en fullständig förståelse för kundernas förväntningar på butikernas kundservice. På så vis 

kan butikscheferna och medarbetarna få ännu bättre förutsättningar att genomföra ett lönsamt 

utvecklingsarbete. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide butikschef 

 

Berätta om dig själv och din bakgrund 

 

Ledare-medarbetare, kultur 

Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och dina medarbetare?  

- På vilket sätt kan den förbättras ytterligare? 

Hur fungerar samarbetet mellan medarbetarna i butiken? 

Hur utvärderar du arbetet i butiken? 

Vad kännetecknar en bra ledare? 

- Hur kan du förbättra ditt ledarskap? 

 

Vilka kriterier är viktigast vid rekrytering av ny personal? 

Arbetar någon i den personal under bättre/sämre förhållanden än någon annan? 

 

Beskriv kulturen i butiken. Finns det några värderingar eller normer som ni arbetar utifrån? 

- Hur försöker du implementera dessa värderingar hos dina medarbetare och i det 

vardagliga arbetet? 

 

Service i frontlinjen 

Vad är bra service? 

Vad är viktigast att möta hos en personal i frontlinjen? 

Hur kan din personal i större utsträckning leverera detta till kunderna? 

Vilka andra förutsättningar krävs för att leverera bra service?  

Hur arbetar ni för att förbättra servicen ytterligare? 

I vilken utsträckning kan företaget påverka kundernas förväntningar på servicen i butiken? 

På vilket sätt skiljer sig er service från konkurrenternas? 

 

Hur vill ni att era kunder ska tänka/känna när de lämnar er butik? 

- Hur får ni dem att känna så?  

Vem bär ansvaret för att kunderna blir nöjda, du eller dina medarbetare? Förklara. 

 

Medarbetarskap 

Vilka krav ställer du på din personal? 

I vilken utsträckning styrs din personal av regler och ramar? 

Hur ställer du dig till arbete som bygger på frihet under ansvar? 

Vad förväntar du dig av din personal i butiken? 

 

Hur viktig är personalens tillfredsställelse för dig? 

Vad tror du är viktigaste för att din personal ska trivas med sitt jobb?  

- På vilket sätt kan du förbättra detta för dem ytterligare? 

I vilken utsträckning tror du att personalens tillfredsställelse påverkar kundernas 

tillfredsställelse? 
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På vilket sätt arbetar du för att öka trivseln för personalen?  

Anta att din personal känner att kraven på dem och deras prestationer ökar. På vilket sätt tror 

du att det påverkar butiken?  

 

Hur motiveras medarbetarna till att arbeta effektivt och leverera bra service? 

- Vad vinner de på att varje dag ge service till kunderna?  

Vad har personalen för möjlighet till personlig utveckling? 

 

Mål 

Vad är din drivkraft? 

Vad har du för mål med butiken?  

- Hur kan du nå dessa? 

Arbetar din personal och du efter samma mål? 

Hur pass engagerad upplever du att din personal är när det gäller att göra kunderna nöjda, 

resp. att bidra till butikens resultat? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide medarbetare 

 

Ledare-medarbetare, kultur 

Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din chef?  

- Förbättringsmöjligheter relation och ledarskap. 

- Hur bra är din chef på att lyssna till anställdas förslag och problem? 

Beskriv kulturen i butiken. Finns det några värderingar eller normer som ni arbetar utifrån? 

- Hur väl stämmer dessa värderingar in på dig som person? 

- I vilken utsträckning inverkar dessa värderingar på det vardagliga arbetet? 

Hur fungerar samarbetet mellan er som arbetar i butiken?  

 

Service i frontlinjen 

Vad är bra service? 

Vad är viktigast att möta hos en personal i frontlinjen? 

Vilka andra förutsättningar krävs för att leverera bra service? 

Har du de förutsättningar som krävs för att leverera bra service? 

Hur arbetar ni för att förbättra servicen? 

I vilken utsträckning kan företaget påverka kundernas förväntningar på servicen i butiken? 

På vilket sätt skiljer sig er service från konkurrenternas? 

 

Hur vill ni att era kunder ska tänka/känna när de lämnar er butik? 

- Hur får ni dem att känna så?  

Vem bär ansvaret för att kunderna blir nöjda, du eller din chef? Varför? 

Hur uppfattar du kundernas förväntningar/krav på mötet med dig som butikssäljare? 

Vilka förväntningar har du på mötet med kunderna? 

Känner du någon gång att butikens regler/ramar begränsar dig när du ska ge bemöta en kund? 

Vilka krav ställer företaget på dig som medarbetare? 

 

Trivsel 

Vad lockade dig till att börja jobba här? 

Trivs du på din arbetsplats och med dina arbetsuppgifter? Förklara (vad är viktigast för att 

trivas på en arbetsplats?) 

På vilket sätt påverkar din trivsel kundernas tillfredsställelse? 

Hur kan din trivsel förbättras ytterligare? 

Är det någonting som försämras på din arbetsplats? 

Vad har du (i din arbetsroll) för relation till stress?  

- Vilka är de främsta orsakerna? 

 

Motivation 

När känner du glädje på jobbet? 

Vad är din drivkraft? 

Känner du att du som medarbetare prioriteras av företaget? 
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Är du medveten om företagets mål och visioner?  

Känner du att du och din chef strävar efter samma mål? 

Hur delaktig är du i butikens utvecklingsarbete?  

Hur viktigt är det för dig att du får ta del av ansvaret i butiken? 

Skulle du vilja ta mer ansvar? På vilket sätt? 

 

Hur stor frihet har du i ditt arbete? 

- Hur påverkar denna frihet/begränsning dig? 

Vad motiverar dig till att göra ett bättre jobb? 

- Inre motivation 

- Yttre motivation 

Beskriv dina möjligheter till personlig utveckling med hjälp av företaget. 

Hur viktigt är det att genomgå utbildningar eller annat lärande/utvecklingsarbete? 

Känner du att du får bekräftelse när du gjort ett bra jobb? 
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