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Sammanfattning 

 

 

Samhället och arbetsmarknaden går idag från en industrialiserad miljö mot en mer 

serviceinriktad miljö. I och med detta har företag och institutioner börjat studera de 

interna resursernas, de anställdas, påverkan på konsumenternas relationer till de olika 

leverantörerna som finns på marknaden. Engagemang som attribut hos de interna 

resurserna i en organisation har på senare tid blivit en allt mer central del i det interna 

arbetet.  Tidigare studier visar på samband mellan engagemang hos de anställda och 

finansiell framgång för arbetsgivaren.  

 

Syftet med denna uppsats är att studera en organisations anställdas uppmäta 

engagemang samt samma organisations kunders lojalitet för att se om det finns något 

samband mellan dessa två variablerna, samt att studera variablernas samband med en 

organisations finansiella tillväxt. 

 

För att studera dessa ämnen bygger uppsatsen referensram på teorier kring Engagemang 

samt Kundlojalitet. Studien som genomförts bygger på två kvantitativa 

enkätundersökningar. Den första enkäten för undersökning av engagemang har riktats 

mot anställda inom en organisation. Den andra enkäten har riktats mot kunder till 

organisation för att mäta kundlojalitet eller intention till nya köp.  I empirin redovisas 

resultaten från de båda enkäterna som följs upp i analysen där empirin tolkas utifrån 

teorin.  

 

Studiens slutsatser visar på att samband finns mellan lågt engagemang och kundlojalitet. 

Även tydliga kopplingar återfinns mellan kundlojalitet och finansiell tillväxt.. 

Rekommendation ges framåt att framtida studier även inkludera dessa begrepp i 

engagemang för vidare syn på engagemang och dess påverkan på lojalitet och tillväxt. 

  



 

 

 

3 

Abstract 

 

Society and the labor market are today moving from an industrialized environment 

towards a more service-oriented environment. In conjunction with this, companies and 

institutions have begun to study their internal resources, the employees, and their impact 

on consumers' relationships. Employee engagement as an attribute of internal resources 

in an organization that has in recent years become an increasingly central part in the 

internal work. Previous studies indicate a connection between the engagement of the 

employees and the financial success of the employer. 

 

The purpose of this paper is to study an organization's employee engagement and the 

organization's customer’s loyalty to see if there is any correlation between these two 

variables, as well as to study the variables associated with an organization's financial 

growth.  

 

To study these topics reference to theories of engagement and loyalty are the base for 

the essay. The study is carried out based on two quantitative surveys. The first survey 

for investigation of Employee engagement has been directed at employees within an 

organization. The second survey has been directed at customers of the organization to 

ensure customer loyalty or intention for repurchase. The empirical analysis reports 

results from both surveys and are followed up in the analysis where the empirical data is 

interpreted on the basis of the theories.  

 

The study's findings indicate a link between low employee engagement and customer 

loyalty. Also a clear link is found between customer loyalty and financial growth. 

Recommendation given forward to future studies will to also include these concepts in 

the Employee Engagement to further views on involvement and its impact on loyalty 

and growth. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras de olika områden som arbetet berör. Vidare 

övergår introduktionen att övergå i en problemdiskussion som leder fram till 

uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

Bakgrund 

 

Under 960-talet arbetade Jerome McCarthy fram en modell som kallas för 4P 

(Place, Product, Price, promotion) eller Marknadsföringsmixen. Denna modell 

behandlar i grunden hur organisationer kan forma sin strategiska position på 

marknaden för att nå ut till sina potentiella kunder (Kotler, P 2001).  

Även fast Marknadsföringsmixen har setts som en grundsten inom 

marknadsföring sedan den presenterades har den möts av en del kritik. Kritiken 

inkluderar att Marknadsföringsmixen inte är tillräcklig som verktyg (Kotler 2001). 

En del av kritiken som har ställts upp rör relationen mellan företaget och 

konsumenten, de båda parterna i en relation. Även om relationer alltid har haft en 

central del i affärsuppgörelser mellan ett företag och en konsument hävdar 

Gummesson (1994) att relationer inte har haft någon självklar roll i de generella 

marknadsföringsteorier som funnits, exempelvis i 4P-modellen. Vidare nämner 

Gummesson att i och med att företag har mer aktivt börjat arbeta med relationer är 

det en allt viktigare aspekt att ha en förståelse för hur företaget särskiljer sina 

relationer mot andras företags relationer till de potentiella kunderna, men även att 

veta vad det är som är viktigt för sina kunder att beakta i relationerna 

(Gummesson 1994) 

Tanken med relationsmarknadsföring är att organisationen ska skapa en långvarig 

relation med sina kunder och att detta ska ge en kundnöjdhet som leder till 

återkommande kunder, där målet i slutändan är en ökad lönsamhet för 

organisationen. Inom återförsäljning eller retail bygger konsumenterna upp flera 

olika relationer inom samma segment. Konsumenterna har flertal transaktioner 
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med flera olika butiker för att tillfredsställa sina behov (Deb 2014). Vidare skriver 

Deb (2014) genom att som företag kontinuerligt övervaka och bearbeta sina 

relationer med konsumenterna kommer de på lång sikt att vara vinstgivande i sin 

natur. En viktig aspekt som bör tas i beaktande i sitt arbete är att relationen stärks 

inte enbart på grund utav säljarens intentioner, utan det måste också finnas en vilja 

och intention från konsumenten att också vara intresserad av att stärka relationen. 

Återförsäljare eller butiker som förstår konsumentens behov och motivation, men 

som även kan ta tillvara på den informationen är de som är mest framgångsrika i 

arbetet med att få en långsiktig relation med sina kunder (Deb 2014). 

Enligt Gummesson (1994)  är relationsmarknadsföringens miljö inte enbart den 

marknad och kultur som man som aktör återfinns inom, utan även att den 

organisation som står bakom produkten eller tjänsten har en stor och betydelsefull 

påverkan på relationen mellan organisationen och konsumenten. Vidare skriver 

Gummesson (1994) att en resurs som ingår i en organisation är de anställda, även 

kallad interna resurser.  

En nyckelfråga inom retail är hur en organisation på bäst sätt kan använda sina 

interna resurser på det mest effektiva sätt för att få det bästa utfallet av sina 

relationer. Gummesson (1994) använder sig av begreppet imaginary organization 

för att beskriva att organisationer inte är något materiellt man kan ta på utan att 

det består av människor, aktiviteter, tankar och känslor, ett socialt uppbyggt 

koncept. 

 

Problemdiskussion 

 

Enligt Curauana (2002) är grunden för en organisations framgång att 

organisationen har lojala återkommande kunder för återköp av deras produkter 

eller tjänster. Söderlund (2001) och Curauana (2002)  nämner att det är välkänt att 

det är billigare att behålla en redan existerande konsument förhållandevis med de 

kostnader som tillkommer vid arbetet med att skapa nya relationer med nya 

kunder på den aktuella marknaden.  I sin relation för att behålla sina befintliga 

kunder arbetar företag idag med målsättning att skapa långsiktiga relationer 
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mellan återförsäljare eller butik och konsument för att skapa en relation över 

längre tid, det vill säga återkommande transaktioner mellan företaget och 

konsumenterna (Billinger 2008).  

Som sagt, ett centralt begrepp enligt Curauana (2002) som anses viktigt för en 

butiks överlevnad idag är kundlojalitet. Kundlojalitet har av Curauana (2002) 

definierats enligt följande (fritt översatt av författaren) “proportionen av köp ett 

hushåll gör av det varumärke som de oftast köper”.  

Gonring (2008) hävdar att innebörden av Kundlojalitet är att det enbart är 

produktens kvalité som ligger till grund för kundlojalitet. Till skillnad från 

Gonring (2008) menar Curauana (2002) att kundlojalitet är ett begrepp som ska 

ses som en slutprodukt eller som ett koncept i en värdeskapande kedja. Denna 

värdeskapande kedja består av tre olika begrepp; Servicekvalitet, Kundnöjdhet 

samt Servicelojalitet (Curauana 2002).  

För att kunna identifiera vad som är viktigt för ett företag att ta tillvara på i sina 

transaktioner för att öka sin kundlojalitet, är det en förutsättning att veta vad som 

ingår i de olika nämnda begreppen. Det är även en grundförutsättning att förstå 

hur de kan på olika sätt uppnås inom organisationen. En viktig del i arbetet med 

att förstå detta är att ha en förståelse hur organisationer genom sina interna 

styrmedel kan bidra till att öka kundnöjdheten hos sina kunder (Curauana 2002). 

Genom att kundnöjdheten ökar leder detta till en större trolighet för 

återkommande besök från kunder för nya transaktioner. Det är dessa 

återkommande besök som i förlängningen ger en ökad lönsamhet för sin 

organisation (Gummesson 1994).  

En förutsättning för att kunna nå en hög kundnöjdhet är att företaget har en 

produkt eller tjänst som konsumenten upplever har de egenskaper och kvaliteter 

som krävs för att konsumenten kan känna att den uppfyller dess basbehov av 

produkten, de faktiska egenskaperna produkterna innehar (Gummesson 1994).  

Hur konsumenter upplever en organisation har påverkan på kundnöjdheten 

jämtemot organisationen och dess produkter eller tjänster. Gummesson (1994) 

använder sig av begreppet Imagenary organizations för att beskriva att förutom 
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organisationen har också dess interna resurser, de anställda, en effekt på hur 

konsumenterna upplever kvalitén hos en produkt eller tjänst som företaget 

erbjuder konsumenterna.  För att en Imagenary organisation ska kunna existera på 

längre sikt hävdar Gummesson (1994) att varje organisation måste ha ett 

kärnvärde – detta kan vara enligt Gummeson (1994) en unik produkt eller sätt för 

företaget att marknadsföra sig via mot marknaden. 

En stor del som ingår i begreppet organisationen är medarbetarna. Gonring, 

(2008) menar att det finns signifikanta samband mellan kundlojalitet och de 

anställdas engagemansnivå i dels sitt arbete men även till sin arbetsplats. Speciellt 

menar Gonring att det blir tydligt i organisationer där de arbetar och har ett fokus 

internt på att driva engagemang hos sina medarbetare, att på de arbetsplatserna 

kan ge högre resultat för kundlojalitet.  

Vidare nämner Goring (2008) att en utmaning när det kommer till dessa begrepp 

är att kunna koppla samman kundlojaliteten från den externa delen med 

engagemang från interna sidan av relationen. Om dessa både begrepp, 

kundlojalitet och medarbetarnas engagemang, kan kopplas samman så kan detta 

leda till framgång eller tillväxt för varumärket eller organisationen. 

Tidigare studier som har undersökt samband mellan en organisations anställdas 

engagemang och finansiella resultat har visat på starka positiva korrelationer 

mellan ett ökat engagemang hos de anställda och ökad försäljning. Aon Hewitt, ett 

Management konsultföretag med huvudsäte i USA, genomförde mellan åren 2008 

– 2012 en studie på 94 globala organisationer. I studien tittade Aon Hewitt på 

resultat och korrelationer mellan de andställdas engagemang och organisationerna 

finansiella resultat och utveckling. Studien visade på att för varje procent av de 

anställda som blev engagerade motsvarade en 0,6 procentig ökning av 

försäljningen för organisationen (Merry Jenny 2013). 

 

Syfte 

 

Att studera de anställdas engagemang kopplat mot kundlojalitet är ett relativt nytt 

område där det bedrivs forskning inom. Tidigare studier har tittat på om interna 
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resurser, de anställda inom en organisation, och deras engagemang har samband 

med finansiell tillväxt och resultat. Dock har inte sambandet mellan kundlojalitet 

och medarbetarnas engagemang tillräcklig studerats.  

Syftet med denna uppsats är att studera en organisations anställdas resultat för 

engagemang samt samma organisations kunders lojalitet för att se om det finns 

något samband mellan dessa två variablerna. För att sedan studera dessa variablers 

påverkan på finansiell tillväxt för en organisation. 

 
Problemformulering 

 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen har följande fråga formulerats: 

 

Finns det ett samband mellan de interna resursers individuella engagemansnivå hos en 

organisation samt organisationens kunders vilja att återkomma för nya transaktioner? 

 

För att få en djupare förståelse för huruvida engagemang och lojalitet påverkar en 

organisations tillväxt har förutom huvudfrågan även två delfrågor formulerats för 

undersökningen för att få en tydligare bild. 

 

 Finns det ett samband mellan de anställdas individuella engagemang och 

organisationens finansiella tillväxt? 

 Finns det ett samband mellan kunders vilja att återkomma för ny transaktion och 

organisationens finansiella tillväxt? 

 

Avgränsning 

 

Studien är avgränsning till att i detta fall att titta på en organisation som är 

verksam inom återförsäljning och dess butiker i ett land i Europa. Kundlojalitet 

tolkas i studien ’viljan hos kunden att göra återkommande köp”. Namn på 

organisation och vidare redovisning av marknad kommer inte att göras med 

hänvisning till att namn på organisationen inte får redovisas. 
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En vidare avgränsning som gjorts är att studien inte tar hänsyn till demografi på 

de anställda inom organisationen eller de kunder som deltagit i 

kundundersökningen.  

Undersökning bland de anställda har avgränsats till att enbart inkludera butikerna. 

Ingen redovisning kommer görs av svar vid personal som arbetar vid staber, 

huvudkontor eller supportcenter utanför butikerna. Denna avgränsning har gjorts 

för att kunna ha statiskt jämförbara enheter. 
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2. Teoretisk referensram och Hypoteser 
 

I följande kapitel redogörs för den teoretiska referensram som uppsatsen är 

baserad på. För att få en överblick kommer först modell över hur lönsamhet kan 

sammankopplas av dels kundlojalitet men även en organisation och dess interna 

resurser och attribut. Vidare kommer genomgång av kund samt vikten av lojala 

kunder, marknadskapitalet, att presenteras. Till sist kommer presentation av det 

interna värdeskapande kapitalet att presenteras och definieras genom 

engagemang hos de anställda inom en organisation. 

 

MIA – Managing Intangible Assets 

 

En modell för att beskriva en organisations värdeskapande processer med mål att 

maximera dess tillväxt är MIA – Managing Intangible Assets. Modellen är 

framtagen av Research International (idag TNS) runt 1990 genom mätningar dels 

internt i företaget men även hos dess kunder och på marknaden. Med marknaden 

är inkluderande övriga intressenter för Research International (Fock 2002). 

Ursprunget i modellen bygger på teorin om Branch report card som arbetats fram 

för att titta på samt beskriva sambanden mellan kundskapande värden samt värden 

adderade av de anställda inom ett företag.  Modellen är tänkt att hjälpa till vid 

guidning av vilken strategi och struktur en organisation anpassar sig till. Genom 

att ha en organisatorisk ansats som även tar hänsyn till de anställda säger Heskett, 

Sasser & Schlesinger (1997) att det kommer förbättra ett företags resultat genom 

ökad frekvens på återkommande besök och köp av kunder som kan ge större 

marknadsandel. Vidare vad som anses är viktigt att titta på och förstå är hur detta 

fungerar inom varje organisation. Utefter detta kan organisationen sätta mål och 

strategier för organisationen enligt Heskett et al (1997).  

Syftet med MIA-modellen är att beskriva hur en organisation skapar och utnyttjar 

kunskap för att kunna ge en betalning i form av värdeskapande processer. Som 

namnet antyder, Intangible, handlar denna modell om de tjänster som en 

organisation utför snarare än de fysiska produkter man berör. Exempelvis är 
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modellen mer intresserad av kompetens att färdigställa en slutprodukt hos en 

individ snarare än att titta på de maskiner eller råvaror som krävs för att 

färdigställa en produkt. 

Vidare är ett användningsområdeet med MIA-modellen att undersöka dels de 

interna faktorerna (medarbetare) men även externa faktorerna (kundmätningar) för 

en organisation. Med modellen vill man hänvisa till hur organisationer kan ta 

tillvara och förädla kunskap till att bli användbart i ett konkret ledningssystem 

snarare än bevisa att man som organisation innehar den kunskap och/eller 

kompetens som eftersträvas (Fock 2002).  

Det är inte något unikt för MIA-modellen att titta på både interna och externa 

faktorer för en organisation. Utan det som kännetecknar och är unikt för MIA-

modellen som ledningsmodell är: 

 att det som mäts kan kopplas till organisationens verksamhet och 

utveckling 

 att det används som ett ledningsinstrument, både operativ och strategiskt, 

för kunskapsbyggande utveckling på alla nivåer i organisationen.  

 att det genomförs återkommande och regelbundna mätningar 

 att det integrerar olika typer av mätningar 

Denna modell presenteras av Heskett et al (1997) vid en studie av Swedbank. Det 

de skriver utifrån den studien är att modellen om de används korrekt är ett verktyg 

för hur en organisation ökar värdet på sina personalresurser. Denna 

organisatoriska tillvägagångssätt bidrar sedan till en högre kundlojalitet som 

gynnar företagets resultat genom upprepade köp och ökade marknadsandelar 

(Heskett et al 1997) 

Det Värdeskapande Kapitalet 

Denna del av modellen består av humankapital, medarbetarna förmågor, samt 

organisationens förmågor. Det Värdeskapande Kapitalet ska ses som ett mått på 

samt beskrivning av förmågan som efterfrågas för att skapa värde för en 

organisations kunder, men även effektivitet för organisationen. Det värdeskapande 
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kapitalet bidrar till lönsamhet genom effektivitet och kvalitet i en organisations 

interna processer. 

Attraktionskapitalet 

Attraktionskapitalet inkluderar det som beskriver en organisations förmåga att 

attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare. Attraktionskapitalet fungerar 

som ett stöd i uppbyggnaden av Det Värdeskapande Kapitalet i den delen att det 

förenklar att attrahera samt behålla kompetens inom organisationen. 

Marknadskapitalet 

Marknadskapitalet inkluderar kunden och dess upplevda kvalitet av produkten 

eller tjänsten som organisationen levererar till sina konsumenter. Ett bra 

Marknadskapital leder till lönsamhet genom en stärkt kundrelation och ökade 

återköp från kunder. 

Förtroendekapitalet 

Beskriver förtroendet hos olika intressenter till organisationen.  

 

Figur 1 Förenklad version av MIA-modellen 

Baserat på MIA-modellen och teorin om Branch report card kommer en förenklad 

version att ligga till grund för hur denna studie kommer att genomföras samt 

teorier att presenteras. Engagemang som mäts genom medarbetarundersökningen 

kommer i denna studie representera Det värdeskapande kapitalet. Kundlojalitet 

kopplas samman med den del i modellen som kallas för Marknadskapitalet.  

Tillväxt (KPI)

Engagemang 
(medarbetarundersökning

Kundlojalitet
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Kundlojalitet 
 

Relationsengagemang  

 

Att känna till vilka faktorer som ligger till grund för kundlojalitet är 

grundläggande för en organisation som vill skapa relationer med återkommande 

köp från konsumenterna. Gummesson (1994) skriver att genom att ta reda på samt 

ta tillvara på kunskapen om hur organisationen fördelar sina interna resurser för 

att höja tillfredställelsen hos sina kunder för att stärka deras vilja att återkomma 

vid fler tillfällen har de skapat sig en konkurrensfördel jämtemot andra 

organisationer på marknaden.  

Relationsengagemang är en avgörande variabel som bestämmer hur mycket ett 

företag kan få ut av en kund i sin relation. Även om mycket tyder på att 

servicekvalitet är positivt relaterat till kundernas lojalitet mot organisationen är 

effekten av lojaliteten svår att bedöma (Grönroos 2000). Servicekvalitet är vad 

kunden personligen bedömer som kvalitet och om kunden tycker att servicen når 

upp till det som förväntats. Grönroos (2000) skriver att kundnöjdhet dock saknar 

direkt positiv länk till lojalitet. Även nöjda kunder byter ibland relationer likväl 

som missnöjda kunder kan ibland också stanna inom organisationen. Chansen för 

att fler kunder stannar är dock mycket större om en stark relation har utvecklats 

mellan företaget och kunden (Gummesson 1994). 

Det kan finnas många olika anledningar till att kunder stannar i en relation. Ibland 

kan det handla om att kunden vill ha en stabil relation. Det vill säga en villighet att 

ge upp vissa saker för att upprätthålla relationen och att det finns en tro på den och 

att den är stabil. Det kan också handla om ett engagemang där båda parterna tror att 

relationen kan ge något i längden och att båda då tjänar på att stanna i relationen 

(Deb 2014). Andra orsaker kan vara att organisationen och kunden har lagt ner 

mycket tid på att bearbeta samt behålla relationen vilket då kan ge känslan att man 

har lagt ner alldeles för mycket i relationen för att bryta den (Grönroos). 

Relationer över en längre tid med kunder skapar många viktiga fördelar för en 

organisation. Över tiden blir utbytena mellan företag och kund mer effektiva 
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vilket leder till att de blir mindre kostsamma. Servicekvalitet ger inte bara lägre 

transaktionskostnader utan det gör också att relationen har större chans att bli 

långvarig då den inte bara bygger på att en vara eller tjänst kan köpas billigt. När 

kunder upplever att de får bra servicekvalitet upplever de också att de får mer 

valuta för pengarna som i sin tur leder till att deras lojalitet ökar mot 

organisationen som står för själva servicen (Leverin 2006).  

 

Servicekvalitet 

 

Servicekvalitet är en väldigt viktig faktor för alla organisationer som har något 

med service att göra i sin organisation. I och med att servicekvaliteten är så nära 

kopplad till kundnöjdhet blir det ett allt viktigare instrument att ta hänsyn till när 

företag marknadsför sig mot sina nuvarande och blivande kunder (Venetis & 

Ghauri 2004). Om en organisation använder sig av servicekvalitet så har den två 

viktiga fördelar. Den första är att den kan användas som ett instrument för att 

differentiera sig mot konkurrenter och skapa sig ett en konkurrensfördel vilket 

leder till att företaget lättare kan skaffa nya kunder. Den andra delen är att 

servicekvalitet ses som ett viktigt verktyg för att få kundlojalitet (Venetis & 

Ghauri 2004).  

Vidare skriver Venetis & Ghauri (2004) att det visar sig att genom en god 

servicekvalitet ökar chansen för att kunderna återkommer för nya transaktioner, 

köper i större kvantitet, blir mindre priskänsliga samt till får en högre benägenhet 

att berätta för andra kunder om deras positiva upplevelse.   

 

Att behålla kunder lönar sig  

 

Det är alltid mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de som redan är 

nöjda med företaget. När tiderna är dåliga är det många som försöker att skära i 

kostnaderna för att få resultat. Pegler (2004) menar att pressa kostnaderna kan ofta 

leda till att man som organisation inte kan reagera lika snabbt vid förändringar. 
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Detta kan leda till att kvalitetsproblem kan uppstå och antalet fel som görs inom 

organisationen ökar. Att det bara sker ett enda fel i en hel process mellan kund 

och organisation kan leda till en stor skada i den långsiktiga relationen (Pegler 

2004). 

För ett företag är kundlojalitet något som är viktigt för att uppnå framgång. Om 

man ser på värdet av en kund över en hel livscykel så kommer denne att göra 

väldigt många köp utan några större ansträngningar för företaget jämfört med de 

resurser som krävs för att attrahera en ny kund till sin kundbas. Pegler (2004) 

menar på att kostnaden är ungefär 20 gånger högre på att attrahera en ny kund för 

ett köp kontra kostnaden som uppstår för företaget vid återkommande kunder. 

Trots att detta är ett känt begrepp tar företag kortsiktiga beslut som kan leda till en 

försämring i längden. En vanlig felprioritering som företag ofta kan gör är att 

erbjuda nya kunder låga inträdeskostnader medan de redan existerande kunderna 

ignoreras (Pegler 2004).  

Kundrelationer måste integreras i hela företagskulturen, och inte bara i grupper 

som har hand om kundservice. Alla som ingår i arbetsstyrkan måste vara 

involverade i processen hur man behåller en kund. Det handlar då om allt från 

säljare, marknadsförare, kundservice, teknisk support eller bara i en enkel sak som 

att svara i telefon eller första kontakten med företaget. Kunden måste känna sig 

värdefull från första början och att relationen blir positiv varje gång som kontakt 

med företaget görs. Detta ökar chansen att lojaliteten mot företaget blir 

större(Pegler 2004).  

En relation som finns på en marknad där konkurrensen inte är så hård, är mycket 

lättare att upprätthålla, även om organisationen gör ett relativt dåligt jobb med att 

underhålla den. Detta beror på att det finns få andra aktörer som kan erbjuda en 

liknande produkt och transaktionskostnaden för kunden blir då högre. På 

marknader med hög konkurrens och där transaktionskostnader är låga, kan en 

kund lätt byta leverantör även om denne är nöjd med hur relationen fungerar med 

sin ursprungliga leverantör (Pegler 2004). Det är inte heller alla kunder som vill 

ingå en långtidsrelation med ett företag av olika anledningar. Att behålla kunder 

trogna till organisationen bär också en stor kostnad och ställer högre krav på att 
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organisationen ständigt ger deras kunder uppmärksamhet. Märker organisationen 

av att kunden kanske inte är så intresserad av att ingå en relation så kan det i vissa 

fall vara ekonomiskt fördelaktigt att avsluta relationen. Det kan i fall som dessa 

vara bra att göra en analys för vilka kunder det är värt att satsa mer på i form av 

en långvarig relation. Delas kunderna in i grupper så kan det vara dels 

tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt för en organisation i och med att man 

vet hur mycket och vad just de kunderna kräver och vad man kan få ut av 

relationen (Werner & Kumar 2000)  

 

Lojalitet 

 

I dagens samhälle är det svårt att få bestående lojalitet av sina kunder. Detta 

eftersom att utbudet av produkter och tjänster är väldigt stort. Det kallas att vi 

idag lever i en värld av överflöd. Vilket kan tolkas att våra möjligheter av val 

finns i överflöd. Det man som organisation idag behöver fundera på är hur som 

organisation kan på bästa möjliga sätt kunna erbjuda sina kunder något utöver sitt 

kärnerbjudande som inte är lätt att kopiera eller ta efter. Först då kan man få 

lojalitet (Anderson 2007). 

Internet är ett verktyg som har hjälpt till att utbilda dagens konsumenter (Kotler 

2001) Tack vare detta verktyg har konsumenterna tillgång till mycket mer 

information om vilka aktiviteter som det finns att välja mellan (Vandermerwe 

2005). Eftersom att konsumenterna idag blir mer välutbildade och därav ställer 

högre krav, har man börjat gå ifrån det gamla sättet, lock-in, att låsa in kunden hos 

ens produkter och därigenom fått lojalitet. Det som istället idag har börjat 

användas är ett sätt som kallas för lock-on. Det är ett tillvägagångssätt som går ut 

på att få sina kunder att vilja bli lojala mot företaget. Detta kan uppnås genom att 

organisationerna erbjuder ett mervärde som väger upp de kostnader som kan 

uppstå hos kunden (Vandermerwe 2005).  
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Kundvård.  

 

De viktigaste delarna för att uppnå en tillfredställande kundvård är: 

Servicekvalitet och kundtillfredställelse. För att kunna hantera till exempel 

klagomål, kommunikation mellan organisationen och kunden, måste tydliga regler 

uppföras för att det ska skötas bra och kundnöjdheten blir tillfredställande.  

Kunskap om kundrelationer. Organisationer behöver kontinuerligt följa upp de 

servicemålen som har satts upp. Detta kan till exempel göras genom 

enkätundersökningar.     

Engagemang. Personalen bör tränas i att lyssna på vad kunderna har att säga. Det 

är ofta frontpersonalen som tillhandahåller den viktigaste informationen om vad 

som görs bra respektive mindre bra. Kunder tar inte heller ofta i åtanke att det är 

olika branscher som denne har att göra med när det gäller service. Kunden kan 

göra jämförelse med en Konsumbutik och ett flygbolag och därigenom göra en 

personlig bedömning om vad bra service är. Det kan ha varit väldigt bra service 

på Konsum när kassörskan log mot kunden vid kassan, men bagaget kom några 

minuter sent på flygplatsen och det kan vara avgörande för god och dålig service 

ur en kunds perspektiv.  

Klagomålshantering. Att kunna behandla klagomål snabbt och effektivt lönar sig 

ofta. Om ett klagomål löst på ett bra sätt så fortsätter 54 % att använda sig av 

företaget trots att något inte var bra vid första köpet. Av de som blivit mindre bra 

bemötta vid klagomål fortsätter enbart 19 % att använda sig av företaget (Liswood 

2001). 
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Employee Engagement 
 

Startpunkt för engagemang 

 

Engagemang eller motivation hos en individ är beroende av och utgår från en 

persons behov. De behov en individ har kan vara av dels fysisk karaktär, men 

även av psykologisk karaktär. En teori som är används för att visa på en individs 

olika motivation – och behovsnivåer är Maslows behovspyramid (Latham 2007). 

Behovspyramiden har sitt ursprung från Abraham Maslow som var en psykolog 

som 1943 presenterade sin teori. 

I Malsows behovspyramid finns det fem stycken identifierade steg som en individ 

strävar efter att gå igenom. För att kunna ta sig vidare i stegen måste det 

föregående steget att uppfyllas. Dock kan flera av behoven finnas samtidigt hos en 

individ. 

De fem stegen som Maslow presenterade var i hierarkisk ordning: 

 

Figur 2 Maslows behovspyramid 

Självförve-
rkligande

Självkänsla

Gemenskap

Trygghet

Fysiologiska behov
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1. Fysiska behov 

a. Mat, vatten, luft 

Det mest grundläggande behovet en individ har enligt Maslows behovspyramid är 

det fysiska behovet. Innan detta behov är uppfyllt existerar eller förskjuts alla 

andra behov. Maslow beskrev att målet för en individ i detta stadie är en plats med 

överflöd av mat.  

2. Trygghet 

a. Säkerhet, stabilitet 

När det första fysiska behovet är uppfyllt uppstår det ett behov av att känna en 

trygghet. Behovet av trygghet beskrivs av Latham (2007) som en längtan efter ett 

arbete, sparkonto och försäkringar mot olika saker (sjukdom, arbetslöshet, ålder).  

 

3. Gemenskap 

a. Kärlek, vänskap 

Denna nivå av behov beskrivs som känslan av tillhörighet och samband med 

andra individer eller grupper av individer. 

4. Självkänsla 

a. Makt, uppskattning 

De flesta individer har ett behov uppskattning. Detta ligger till grund för att 

uppfylla behoven för självförtroende, kompetens samt självrespekt. 

5. Självförverkligande 

a. Uppnå sin högsta potential 

Den sista nivån i behovspyramiden är behovet av självförverkligande. Detta är ett 

behovs som föränderligt och därför anses det inte kunna helt uppfyllas. Denna 

nivå handlar om att ta vara på hela sin kompetens och potential. Det är dock 

relativt väldigt få individer som når denna nivå då individens situation påverkar 

hur de fokuserar på att uppfylla något av de tidigare stadiernas behov.   
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Behovspyramiden anses bättre förklara relationen mellan en individs intentioner 

och beteende snarare en individs ranking av de nämnda behovsstegen och det 

efterföljande beteende (Latham 2007). 

 

Intern/Extern motivation 

 

Vidare för att dela upp motivation eller engagemang är att skilja på begreppen 

intern samt extern motivation. Deci & Ryan (2000) skriver att motivation inte är 

ett unisont fenomen, utan att alla individer dels olika typer av motivation, men 

även olika nivåer av motivation. De påtalar vidare att beroende på vilken nivå 

eller typ av motivation som berörs beror på de underliggande faktorerna på 

påverkar en viss handling av motivation (Deci & Ryan 2000). 

Deci och Ryan (2000) har för att skilja på olika typer av motivation baserat på 

anledning eller mål som ligger till grund vad som motiverar en handling, 

definierat motivation som antingen Intern eller Extern motivation. Den mest 

grundläggande skillnaden mellan dessa två typer av motivation är enligt 

författarna att Intern motivation är att individen utför en handling för att själva 

handlingen är intressant, medan i Extern motivation är det vad som kommer ut av 

själva handlingen som är det intressanta (Deci & Ryan 2000).  

Beteende som styrs av interna behov, de som utförs av intresse, är prototypen för 

självbestämmande beteenden. De beteende som istället drivs av externa behov, 

genomförs för att ge en konsekvens i ett senare skede, varierar i större grad hur 

väl de är självbestämmande. Genom integrering- och internalisering - processer 

kan externt drivna motivationsbeteenden bli självbestämmande. (Deci & Ryan 

2000) 

 

Arbetstillfredställelse 

 

En faktor som har påverkan på en anställds engagemang är den anställdes 

tillfredställelse till sitt arbete. Herzberg, F., Mausner, B., and Snyderman, B. B. 
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(1959) skrev att en anställds motivation till att arbeta kan bäst förstås när den 

anställdes attityd till att arbeta är tydligt.  

Ur forskningen kring attityder definierade Herzberg, et al (1959) två olika typer 

av faktorer. Den första typen av faktorer, Motivatorer, är de faktorer som ligger 

till grund för glädje eller positiv attityd hos den anställde. Dessa faktorer anses till 

helhet vara kopplade till en anställds arbetsuppgifter. Exempel på faktorer av 

denna typ är ansvar, erkännanden för sitt arbete, möjligheter till utveckling samt 

arbetets huvudsakliga arbetsuppgifter. Den andra typen av faktorer som inte 

direkt är kopplad till en anställds arbetsuppgifter, utan snarare till faktorer som 

påverkar arbete, kallas för Hygienfaktorer. Till denna typ av faktorer hör 

exempelvis lön, trygghet, interaktion med medarbetare samt system. Tietjen et al 

(1998) menar på att motivatorer är interna medan hygienfaktorer är externa behov 

som uppfylls. 

Anledningen till att motivatorer är underliggande faktorer för positiv attityd och 

inställning till sitt arbete är enligt Herzberg et al (1959) att de uppfyller den 

anställdes självförverkligande, sista steget i Maslows behovspyramid. Om de 

motivatorer som individen kräver för att motiveras finns på plats finns det 

potential till att den anställde upplever en tillfredställelse med sitt arbete (Tietjen 

et al (1998). 

 

Definition Employee Engagement  

 

Employee Engagament som begrepp har blivit ett mer använt och spritt begrepp 

sen det först presenterades av William Kahn (1990). William Kahn var en 

amerikansk professor som studerade olika faktorers påverkan på anställdas 

engagemang till sitt arbete på flertalet olika arbetsplatser. Begreppet Employee 

Engagement tog form, i början när det presenterades av Kahn, som nytt 

angreppsätt för att beskriva motivation hos de anställda i en organisation. Kahns 

beskrivning av begreppet var när det presenterades“the harnessing of 

organisation members' selves to their work roles; in engagement, people employ 
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and express themselves physically, cognitively, and emotionally during role 

performances." (Guest 2014) 

Definitionerna har sedan dess för begreppet Employee engagement ofta hamnat 

nära begreppet Organizational commitment, då definierat som intellektuella och 

emotionella åtaganden mot den organisationen man är anställd inom. Vad som 

däremot särskiljer Organizational commitment från Employee engagement är att 

commitment innefattar en anställds attityd till dess organisation man är anställd 

inom. Medan Engagement inte är en attityd utan snarare beskrivs som en nivå 

eller mått den anställda är engagerade till sitt arbete eller organisation (Saks 

2006). 

Att mäta och använda sig av de anställdas engagemang på en arbetsplats är ett 

relativt nytt angreppssätt för att kunna knyta till sig samt behålla personal med de 

kvaliteter man söker efter för att anställa inom sin organisation. Sen tidigare för 

att definiera vilka egenskaper som eftersöks hos en organisation har begreppet 

Humankapital använts. Men medan begreppet humankapital innefattar den habitus 

som individerna har med sig in på sin arbetsplats, så är engagemang mer centralt i 

fråga gällande service mot kund samt lojalitet mot sin arbetsgivare (Goring 2008). 

På mitten av 1990-talet presenterade Gallup, en konsultfirma, som genom flera års 

studier av en organisation, Employee engagement som ett begrepp och mått på en 

organisations humankapital och dess påverkan på organisationens prestanda och 

resultat (Little & Little 2006). 

Detta är sedan dess är en av anledningarna till att begreppet, Employee 

engagement, har blivit ett mer frekvent använt begrepp. Det har även påverkat ett 

ökat intresse för teorier om att nivån på Employee engagement i en organisation 

kan förutse en organisations framgång samt finansiell tillväxt (Saks 2006).  Enligt 

Schuck, Rocco & Albornoz (2011) anses det att medarbetarnas engagemang är en 

faktor som kan ge konkurrenskraftiga fördelar för organisationen. Om en 

organisation har en hög engagemangsnivå hos sina anställda visar tidigare studier 

att det är en bidragande faktor för att lösa utmananande organisatoriska problem, 

som prestanda och produktivitet på arbetsplatser (Schuck, Rocco & Albornoz 

2011).  
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Operationalisering 

 

Efter genomgång av teori baserat kring engagemang hos anställda i en 

organisation och kundlojalitet har tre hypoteser utformats för att besvaras av en 

kvantitativ studie.  

Kundlojalitet är enligt teorier en viktig faktor för organisationer att ha på en hög 

nivå hos sina kunder för att öka sin finansiella tillväxt och lönsamhet. Att ta reda 

på vad som påverkar kundlojalitet är enligt Deb (2014) grundläggande för att nå 

framgång som organisation. Gummesson (1994) påpekar att man kan inte enbart 

titta på den marknad eller kultur som gäller, utan man måste även se vad som står 

bakom en produkt eller tjänst för att förstå relationen som påverkar lojaliteten. 

Vidare enligt Gummesson (1994) är de anställda inom organisationen som står 

bakom produkten eller tjänsten.  Deci & Ryan (2000) skriver att beroende av 

motivation eller engagemang påverkar hur man beter sig på sitt arbete. Enligt 

Liswood (2001) är ett viktigt verktyg i arbetet med kundvård som påverkar 

kundlojaliteten motivationen eller engagemang hos de anställda. 

Utifrån detta ställs följande hypotes: 

Hypotes1: 

 Anställdas engagemang påverkar en organisations kunders intentioner att 

återkomma för nya transaktioner 

 

Att skapa en relation med en kund som ger återkommande besök med nya 

transaktioner är enligt Pegler (2004) avsevärt mindre kostsamt än vad kostnaden 

är för att skapa relation med ny potentiell kund. Då lojalitet är ett begrepp som 

återkopplar till återkommande köp av kunder till organisationen är det en bra 

grund att bygga sin verksamhet på.  För att titta på om lojalitet kan kopplas till 

tillväxt för en organisation har följande tes ställts:   

Hypotes 2: 

 Ju högre kundlojalitet desto bättre finansiell tillväxt för en organisation 
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Enligt Saks (2006) har det på senare tid ökat i intresse att studera teorierna kring hur 

medarbetarnas engagemang kan förutse en organisations finansiella tillväxt. Schuck et 

al (2011) skriver att genom att som organisation ha en hög engagemangsnivå hos sina 

interna resurser underlättar det att som organisation att lösa utmanande organisatoriska 

problem som prestanda och produktivitet vilket leder till ökad tillväxt. Utifrån detta 

ställs följande hypotes: 

Hypotes 3:  

  Ju högre engagemang hos de interna resurserna desto bättre finansiell 

tillväxt för en organisation 
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3. Metodik 
 

I detta kapitel redogörs för studiens metod, som baseras på en deduktiv ansats 

med kvantitativ metod. Baserat på detta har tvärsnittsansats använts, där 

insamling av kvantitativ data användas för att vid analys redovisa statistisk data.  

 

Forskningsstrategi 
 

Induktion, deduktion och abduktion 

Vid genomförandet av en studie finns det två tillvägagångssätt för att koppla 

samman teorier med sin studie. Dessa två olika tillvägagångssätt är deduktiv samt 

induktiv. Vidare kan man ha en kombination av deduktiv och induktiv ansats i sin 

studie och då benämns ansatsen som abduktiv (Bryman & Bell 2005). 

Det mest använda tillvägagångssättet för en studie som vill koppla samman teorier 

med undersökningar är enligt Bryman & Bell (2005) det deduktiva 

tillvägagångssättet. När man använder sig av det deduktiva tillvägagångssättet 

utgår man från tidigare teorier för att skapa en hypotes eller undersökningsfråga 

för sin studie. Efter att hypotes eller undersökningsfråga är fastställd genomför 

man sin datainsamling. I sista steg analyserar man insamlad data och utför analys 

för att antingen bekräfta eller förkasta sin hypotes eller forskningsfråga. När det 

gäller det induktiva tillvägagångssättet utgår man, tvärtom, från insamlad data för 

att skapa teorier (Bryman & Bell 2005). 

För denna studie har en deduktiv syn tillämpas på processen. Efter genomgång av 

teorier, rörande medarbetares engagemang och lojalitet kopplat till en 

organisations relation med sina kunder, har studiens forskningsfråga fastställts. 

Insamling av data för att testa studiens forskningsfråga genomförs genom två 

separata frågeformulär. Den ena riktar sig mot medarbetarna i organisation och 

den andra mot organisations kunder i butikerna. Efter insamling och 

sammanställning av data från de båda enkäterna genomförs analys mot studiens 
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forskningsfråga. Studien följer nedan modell som är en förenklad modell av 

Bryman & Bell (2005).  

 

Figur 3 Arbetsprocess 

 

Kvantitativ metod 

 

För att dela in insamlad data finns det två övergripande benämningar, Kvantitativ 

eller Kvalitativ. Det som särskiljer dem från varandra är formen av data. Kvalitativ 

data utgörs av ord och bilder medan kvantitativ data utgörs av siffror. Följden av 

denna uppdelning är att kvalitativ data är någonting som man tolkar och försöker 

förstå. Här kan en forskares tidigare erfarenheter påverka tolkning av data och i 

förlängningen slutsatsen. Kvantitativ data ses som något man kan beräkna genom 

statistiska metoder (Bryman & Bell 2005). 

En analys av kvantitativ karaktär är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och 

mäta samband mellan olika variabler. En kvantitative studie är i sin natur 

strukturerad och har oftast förutbestämda hypoteser samt utgångspunkter. På 

grund av detta passar den kvantitativa ansatsen bättre när man vill testa en teori 

(Bryman & Bell 2005). 

Genomgång av teori

Fastställande av hypotes/forskningsfråga

Insamling av data

Analys

Bekräftelse alternativt förkastning av 
hypotes/forskningsfråga
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Den metod som denna undersökning har antagit är den kvantitativa metoden. För 

att behandla samt svara på den forskningsfråga som ställts är det den mest 

lämpliga utav de två olika ansatserna, kvalitativ eller kvantitativ. Då metoden 

bygger på att data samlas in som siffror och även statistiska beräkningsmetoder 

ligger i dess natur passar kan den ge ett mer tydligt svar på den forskningsfråga 

som ställts. För att kunna titta på samband mellan de olika undersökningarna 

kommer korrelationsanalyser att tas fram på data från de olika undersökningarna.  

 

Ansats på undersökningarna 

 

I genomförandet av en underökning finns det fyra olika ansatser som kan antas på 

sin studie. Det som kännetecknar och särskiljer de fyra olika ansatserna är var de 

ligger i dels den analytiska dimensionen, men även i tidsdimensionen 

(Christensen, Engdahl & Haglund 2001). 

De fyra olika dimensionerna är; 

 Longitudinell ansats 

 Experimentell ansats 

 Fallstudieansats 

 Tvärsnittsansats 

Den vanligaste förekommande ansatsen i studier av kvantitativ karaktär är 

tvärsnittsansatsen. En studie av tvärsnittsansats är till sin natur en bred och ytlig 

undersökning. Den sträcker sig inte heller över tid utan fokuserar på en given 

tidpunkt när den genomförs, ad hoc. En studie av tvärsnittsansats är oftast av 

kvantitativ karaktär, då man som oftast har som mål att kunna göra statistiska 

generaliseringar utav insamlad data. För denna typ av ansatts är en lämplig 

insamlingsmetod enkäter med fasta svarsalternativ. (Christensen, Engdahl & 

Haglund 2001). 
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Insamlingsmetod 

 

Data för att titta på de anställdas engagemang, Employee engagement, kommer att 

hämtas från Medarbetarundersökning som har riktats till alla anställda inom den 

aktuella organisationen. Undersökningen har genomförts som en webbenkät, 

vilket betyder att för att delta behöver respondenterna svara online via en dator, 

läsplatta eller telefon med webläsare.  

Enkäten riktad till medarbetarna har bestått av frågor med fasta svarsskalor med 

totalt 5 steg mellan ytterligheterna, där respondenten behöver ta ställning till olika 

påståenden. Denna mätskala som har använts kallas för intervallskala. Genom att 

använda intervallskala kan man räkna fram medelvärden eller index som kan 

användas vid kvantitativa studier (Christensen, Engdahl & Haglund 2001) 

(Bryman & Bell 2005).  

Insamlingsmetoden för kundundersökningen har varit att respondenterna har blivit 

erbjudna att svara på en enkät i butikerna.  Enkäten riktad till respondenterna för 

kundundersökningen har bestått av frågor med fasta svarsskalor, intervallskala 

med 10 steg mellan ytterligheterna (Bryman & Bell 2005). 

 

Urval 
 

Urvalet för medarbetarundersökningen har varit ett totalurval inom den 

undersökta organisationens butiker. Det betyder att alla som har varit anställda i 

minst tre månader vid företaget har fått möjligheten att svara på enkäten. 

Anledning till att denna gränsdragning har gjorts är att vid kortare anställningstid 

anses man har arbetat för kort tid vid arbetsplatsen för att kunna ge en tillförlitligt 

och meningsfull feedback rörande sin situation på den arbetsplats man befinner 

sig vid. 
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För kundundersökningen har insamlingen av enkäter genomförts i butikerna. Alla 

som har varit som besökare i någon av butikerna har haft möjlighet att svara på 

enkäten.  

Svarsfrekvens 

 

Medarbetarundersökning 

 

Medarbetarundersökningen var öppen för de anställda att svara på under en 3-

veckors period. Den har riktat sig mot anställda som arbetat i någon av företagets 

48 butiker. De anställda har i första hand blivit inbjuden via e-post. I de fall de 

anställda inte haft någon individuell e-postadress har de blivit tilldelad inbjudan 

på papper för att kunna delta i undersökningen online. Alla har blivit tilldelade 

unika inloggningsuppgifter som enbart har fungerat att svara med en gång. 

Svarsfrekvensen på undersökning har stor spridning mellan de olika butikerna. 

Den går från lägst 22 % för Butik 21 till 78 % i svarsfrekvens för butik 29. Den 

totala svarsfrekvensen för alla butiker är 45 %. Totalt antal anställda som valt att 

svara på undersökningen är 6133. Det totala antal inbjudna att delta i 

undersökningen från alla butiker har varit 13,628 anställda.  

Den svarsfrekvens som presenteras på övergripande nivå per butik är totalt antal 

som svarat på undersökningen. I de fall man inte velat eller kunnat svara på någon 

av frågorna som presenteras i uppsatsen kunnat välja att inte svara på de frågorna, 

inga frågor har varit tvingade att svara på. Det gör att svarsfrekvens kan skilja på 

totalnivå per butik och svarsfrekvens på fråge- eller indexnivå. 

Svarfrekvens per butik är enligt nedan tabell på antal genomförda undersökningar 

baserat på antal inbjudna för undersökningen hos de anställda:  
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Figur 4 Svarsfrekvens per butik Medarbetarundersökning 

Fråga 1 som har ställts till alla inbjudna och som ingår i redovisningen av det 

index som definierar Engagemang hos de anställda är: 

 Jag känner mig starkt engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag 

behöver. 

Fråga 2 som har ställts till alla inbjudna och som ingår i redovisningen av det 

index som definierar Engagemang hos de anställda är: 

 Hur stor del av arbetstiden kan du säga att du är nöjd med ditt arbete? 

 

Kundundersökning 

 

Kundersökningen hargenomförts löpande i butikerna till besökare i butikerna i 

januari-februari 2015. Antal svaranden har varierat från 254 svar i butik 11 med 

lägst antal svar till 1007 svar i Butik 35 som har haft flest antal besökare som 

svarat på deras kundundersökning. För kundundersökningen har ingen total bas 

presenterats och därav kan ingen svarsfrekvens presenteras för denna insamling. 

Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens

Butik 1 39% Butik 6 66% Butik 11 60% Butik 16 37% Butik 21 22%

Butik 2 61% Butik 7 45% Butik 12 46% Butik 17 48% Butik 22 45%

Butik 3 39% Butik 8 47% Butik 13 39% Butik 18 44% Butik 23 31%

Butik 4 59% Butik 9 28% Butik 14 50% Butik 19 36% Butik 24 24%

Butik 5 35% Butik 10 54% Butik 15 65% Butik 20 38% Butik 25 29%

Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens Butik Svarsfrekvens

Butik 26 30% Butik 31 37% Butik 36 46% Butik 41 47% Butik 46 43%

Butik 27 34% Butik 32 30% Butik 37 44% Butik 42 53% Butik 47 49%

Butik 28 67% Butik 33 32% Butik 38 56% Butik 43 44% Butik 48 53%

Butik 29 78% Butik 34 66% Butik 39 56% Butik 44 48%

Butik 30 51% Butik 35 45% Butik 40 55% Butik 45 35%
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Reliabilitet & Validitet 
För att man ska kunna veta om undersökningen har utförts på ett korrekt sätt 

används två begrepp, validitet och reliabilitet. Det handlar om olika betydelser när 

det kommer till en bedömning av de olika begrepp som används i arbetet (Bryman 

& Bell 2005).  

 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet är i grund och botten frågor med anknytning till måttens och 

mätningarnas pålitlighet (Bryman & Bell 2005). Huvudfrågan är alltså om 

resultaten blir de samma om undersökningen skulle genomföras ytterligare en 

gång vid ett senare tillfälle. Det finns tre stycken olika faktorer som ska beaktas 

när ett mått ska bestämmas om det är pålitligt att använda. Dessa tre är stabilitet, 

intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2005). Med 

stabilitet menas de begrepp som används skulle ge ett annat resultat om de 

användes vid en annan tidpunkt. Det vill säga att om en studie mäter ett urvals 

attityder vid två olika tillfällen, ska resultaten om det ska vara stabilt, inte skilja 

sig väsentligt mycket. Viss kritik finns mot denna metod att mäta reliabiliteten. 

Det är att respondenten kan påverkas av att ha svarat på samma fråga en gång 

tidigare. Detta kan ge att de då svarar samma sak andra gången med, vilket kan ge 

en större signifikans än vad som egentligen finns. Den andra faktorn man ska ha i 

åtanke är den interna reliabiliteten. Den interna reliabiliteten handlar om ifall de 

olika indikatorerna som används i undersökning har någon koppling mellan 

Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar

Butik 1 511 Butik 6 341 Butik 11 254 Butik 16 402 Butik 21 627

Butik 2 387 Butik 7 563 Butik 12 527 Butik 17 407 Butik 22 489

Butik 3 565 Butik 8 504 Butik 13 743 Butik 18 594 Butik 23 520

Butik 4 351 Butik 9 505 Butik 14 638 Butik 19 555 Butik 24 269

Butik 5 555 Butik 10 407 Butik 15 408 Butik 20 458 Butik 25 341

Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar Butik Antal svar

Butik 26 459 Butik 31 645 Butik 36 624 Butik 41 306 Butik 46 473

Butik 27 321 Butik 32 639 Butik 37 486 Butik 42 511 Butik 47 578

Butik 28 462 Butik 33 511 Butik 38 364 Butik 43 322 Butik 48 327

Butik 29 582 Butik 34 996 Butik 39 559 Butik 44 455

Butik 30 406 Butik 35 1007 Butik 40 572 Butik 45 555
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varandra (Söderlund 2005). Om det är fler än en person som har utfört 

undersökningen kan det vara problem med internbedömarreliabiliteten. Det är att 

man kan ha olika syn på olika saker vid en undersökning. Vad som då är viktigt är 

att innan undersökning har fastställt vad som ska studeras och även ha fastställt 

indikatorer. Detta för att undersökning ska bli objektiv utan inverkningar från 

egna värderingar.  

 

Validitet 

 

Huvudfrågan när det kommer till validitet är ifall indikatorerna verkligen mäter 

det begrepp som studien har som syfte att mäta (Bryman & Bell 2005). Det finns 

flera olika validiteter som måste hållas isär. Den första validiteten som kommer 

att nämnas är begreppsvaliditet eller teorietisk validitet. 

Detta är ett begrepp som återfinns mest inom kvantitativa undersökningar. Denna 

validitet handlar om ifall ett mått verkligen mäter det som studien vill titta på.  Det 

är något som man måste vara väldigt säker på att de gör. Om fallet vore att de inte 

gör det kan hela undersökningsresultatet ifrågasättas (Bryman & Bell 2005). 

Nästa validitet som måste ta hänsyn till är den som rör om undersökning kan 

sägas ha kausalitet. Denna validitet kallas för intern validitet (Bryman & Bell 

2005). Vad man vill kunna visa här är ifall två olika variabler har något som helst 

samband och att det verkligen är att den ena styr. En undersökning som visar på 

hur svårt detta kan vara är en som gjordes inom basketboll. Den påvisade att ju 

fler fouls ett lag gjorde under en match desto fler poäng gjorde de. Vad man hade 

missat att titta på i den undersökningen var att även tiden spelade in i bilden. Ju 

längre matchen led, ju mer fouls fick man och även fler gjorde poäng 

registrerades. Det som först var ett enkelt samband blev till en triangel, där tre 

stycken variabler behövdes (Bryman & Bell 2005). Alltså var inte den interna 

validiteten så bra som man trodde att den varit från början. När det kommer till 

frågan om ifall undersökning kan generaliseras på hela befolkningen rör det den 

externa validiteten.  
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Genom att uppfylla dessa olika kriterier som har nämnts i detta avsnitt kan 

säkerställas att undersökning har genomförts på ett aktningsfullt och korrekt sätt. 

Detta gör att resultatet kan säkerställas och vara tillfredsställande (Bryman & Bell 

2005). 

 

Variabler 

 

För att beskriva hur en specifik egenskap hos en enhet som ingår i en analys varierar 

används variabler. Enligt Söderlund (2005) är en central distinktion den som finns 

mellan beroende och oberoende variabler. En beroende variabel, kan även benämnas 

effektvariabel, har som uppgift att beskriva den variation av egenskap som kan 

återfinnas hos de analysenheterna som studeras. Den oberoende variabeln har som del 

att beskriva den variation i egenskaper som kan återfinnas hos analysenheterna vilka 

tros kan förklara variationen i det beroenden variabeln (Söderlund 2005).  En tydligare 

benämning på oberoende variabeln är orsaksvariabel. Söderlund (2005) menar med det 

att variationen i de oberoende variablerna förklarar eller orsakar variationen som kan 

återfinnas i beroende variabeln.  

Denna uppsats arbetar efter tre teser med olika variablers inverkan. Det betyder att de 

olika teserna har olika variabler i sin modell.  
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I den första tesen är medarbetarnas engagemang den oberoende variabeln. Anledning 

till att engagemang är oberoende variabel i detta fall är för att se om olika nivåer på 

engagemang sambands verkar med kundlojaliteten.  

Den andra tesen, som är en påbyggnad av den första, använder kundlojalitet som 

oberoende variabel. I detta fall för att se om lojaliteten visar på samband med den 

finansiella tillväxten.  

Den tredje tesen använder medarbetarnas engagemang som oberoende variabel. I detta 

fall för att se om medarbetarnas uppmätta engagemang visar på samband med den 

finansiella tillväxten för organisationen. 
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Kundlojalitet
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Index 

 

För att kunna få fram ett värde som kan användas för att definiera medarbetarnas 

engagemang kommer ett index att skapas och användas, Employee engagement, 

för användning i undersökningen. I basen för detta index ingår följande två frågor; 

 Jag känner mig starkt engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag 

behöver. 

Denna fråga kopplar till den del i index som kan kopplas till den anställdes nivå av 

åtagande till sitt arbete. Frågan redovisas som ett aggregerat resultat av de som har 

svarat något av de två mest positiva svarsalternativen, på den 5-gradiga skala som 

använts för frågan, per butik. Skalan den redovisas i går från 0-100. 

 Hur stor del av arbetstiden kan du säga att du är nöjd med ditt arbete? 

 

Denna fråga har sin koppling mot den anställdes tillfredställelse med sitt arbete 

och arbetsuppgifter. Denna fråga har en svarsskala med följande svarsalternativ; 

 Nästan aldrig 

 Bara ibland 

 Ungefär halva tiden 

 En stor del av tiden 

 För det mesta 

Svarsalternativen en stor del av tiden samt för det mesta bildar de positiva svaren 

på denna fråga. Genom att slå samman de svar som kommit på de två olika 

svarsalternativen kan man få fram den del av svaren som anses vara av positiv 

karaktär.  

Baserat på dessa två tidigare nämnda frågor har det tagits fram ett index som heter 

Engagemang. För att man som respondent ska komma ut som engagerad i detta 

index behöver man ha svarat positiva alternativ på både de frågor indexet bygger 

på och som har redovisats i texten. Om man svarar positivt på båda dessa frågor 

får man ett värde av 100. Svarar man enbart positivt på en av de två frågorna blir 

värdet 50. Svarar man negativt på båda frågorna blir värdet 0. 
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Respondentbasen för detta index kommer att vara de respondenterna som har valt 

att svara på båda dessa frågor i undersökningen riktad mot medarbetare. Om en 

respondent har valt att inte svara på en eller båda frågorna kommer de att 

exkluderas från basen för detta index.  

Redovisningen av frågan ställd mot kunderna som lyder: 

 Hur sannolikt är det du vill handla i butiken igen 

 redovisas enligt top-boxes på en 10-gradig skala med ytterligheterna Sannolikt – 

Inte alls sannolikt. Det betyder att den siffran som redovisas och används för att 

beskriva troligheten för återköp är en procentuell fördelning av positiva svar på 

frågan enligt ovan. Positiva svar räknas de två svarsalternativ som är mest positiva 

till återköp i butik.  

 

Analys av resultat 

 

För att analysera resultaten från de båda genomförda enkätundersökningarna kommer 

en analys av data att genomföras. Eftersom syftet med uppsatsen är att titta på samband 

mellan olika variabler är kvantitativ ansats den mest lämpliga.  

De frågor som används från enkäterna i denna studie har haft fasta svarsalternativ enligt 

intervallskala. Att frågorna i sin natur har använts med intervallskala underlättar arbetet 

med analysen då man kan ta fram medelvärden samt index med denna skala. 

Från medarbetarmätningen kommer index på Engagemang att sammanställas och 

presenteras. Detta index tas fram för att kunna vara mer omfattande kring engagemang 

än vad som kan fångas av enbart en fråga. Från kundundersökning kommer resultat från 

fråga kring intentioner rörande nya köp att ligga som bas. 

Som statistiskt analysverktyg kommer korrelationer att användas. Anledning till att 

korrelationer kommer användas är för med hjälp av det verktyget kan titta på samband 

mellan de variabler som presenterats och se om det finns några betydande relationer. 

Förutom att kunna se samband mellan variablerna med korrelationsanalys även se 

riktning och styrka som återfinns i förhållandet. Signifikansnivåerna från 
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korrelationerna mellan de olika variablerna kommer att presenteras. För att statistisk 

signifikans ska kunna styrkas i de olika korrelationerna ska signifikansen vara lägre än 

0,05.  Då korrelationerna baseras på aggregerad data kan en korrelation på 0,30 anses 

vara en stark korrelation. Om det hade baserat på individdata skulle det snarare ses som 

en svag korrelation. För att korrelera används Pearsons R. Anledning till att Pearsons 

används snarare än Spearman är för att den beskriver sambandet mellan två variabler. 

För att använda sig av Spearmans skulle frågorna behövt ordinalskala, för att kunna 

skapa rankinglistor.  

De diagram som används för att visa korrelationer är punktdiagram. Då diagramen för 

varje enskild redovisning innehåller två variabler är det den mest lämpliga typen av 

diagram för den typen av redovisning. 
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Metodkritik 

 

Insamling av enkäterna är genomförda dels online, men även i butikerna. 

Medarbetarundersökningen har genomförts via en online plattform. Även fast basen 

innehåller relativt många svar är svarsfrekvensen relativt låg på 45 %. Att 

svarsfrekvensen inte, är sett över hela organisationen, på en högre nivå påverkar 

reliabiliteten i undersökningen. Genom att ha en högre svarsfrekvens skulle 

reliabiliteten kunna sägas vara högre för studien.  

Det index som använts för att mäta engagemang har i denna studie bestått av två 

stycken frågor för att kunna definieras. Även fast det index som använts för 

engagemang innehåller ett vedertaget innehåll kan det sett med det resultat som 

presenterats varit intressant att inkludera frågor rörande effektivitet, sammarbete eller 

mål. Att inkludera dessa områden i index för engagemang skulle kunna ge ett bredare 

perspektiv på begreppet engagemang.  

Studien har enbart gjorts mot en organisation och dess kunder. För att kunna ge en 

generell slutsats skulle man behöva göra ytterligare studier på dels fler organisationer, 

men även mot fler geografiska marknader.  

Då insamling av data har skett vid mer än ett tillfälle kan yttre samt inre faktorer 

påverkat relationen till organisationen för kunderna samt de anställda. Om så är fallet 

kan detta påverka hur respondenterna har svarat på enkäterna.   
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redogörs det för det data som har samlats in och sammanställts 

genom de två separata enkäterna som studien bygger på. Enbart de frågor som 

berörs av denna studies forskningsfråga presenteras. Även data för tillväxt 

presenteras i detta kapitel. 

 

Resultat 

 

Medarbetarundersökning 

 

Från medarbetarundersökningen kommer resultat att redovisas på frågenivå men 

även på aggregerat indexnivå per butik. I analysarbetet är det främst indexnivå 

som kommer att användas, men för att det ska vara tydligt vad som ingår i index 

kommer även redovisning på frågenivå att läggas fram nedan.  

Den första frågan, utav två, som ingår i det index som benämns Engagemang är 

”Jag känner mig starkt engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag 

behöver.”   

Resultaten är genomgående höga på denna fråga för de anställda i de olika 

butikerna. Den butik med lägst resultat på frågan har resultat 68 och den butik 

med högst resultat har 86 som resultat. 22 av 48 (46 %) utav butikerna har ett 

resultat av positiva svar på frågan över 80, vilket är ett högt resultat. Enbart en 

butik (Butik 8) har ett resultat under 70. På denna fråga är det största gapet mellan 

de olika butikerna 18 punkter. 
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Figur 5 Andel positiva svar per butik. 

Den andra frågan som ställs till alla anställda för att ta fram ett index för 

engagemang är ” Hur stor del av arbetstiden kan du säga att du är nöjd med ditt 

arbete?”.  

På denna fråga kan man se en större spridning av resultatet mellan de olika 

butikerna. Den butik som har högst resultat på denna fråga är Butik 27 med ett 

resultat av 88. Utöver denna butik är det ytterligare 14 butiker som har ett resultat 

över 80 på frågan. Vidare är det 20 butiker som har ett resultat mellan 70 och 80 i 

resultat på frågan. Under 70 i resultat är det 13 butiker som återfinns där Butik 9 

är den enhet med lägst resultat, vilket är 51. Det största gapet mellan butikerna på 

denna fråga är 37 punkter. 

Jag känner mig starkt engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag behöver.

Butik Resultat Butik Resultat

Butik 1 76 Butik 26 81

Butik 2 73 Butik 27 86

Butik 3 75 Butik 28 79

Butik 4 83 Butik 29 86

Butik 5 80 Butik 30 77

Butik 6 73 Butik 31 81

Butik 7 75 Butik 32 84

Butik 8 68 Butik 33 81

Butik 9 71 Butik 34 75

Butik 10 85 Butik 35 84

Butik 11 86 Butik 36 81

Butik 12 75 Butik 37 78

Butik 13 81 Butik 38 76

Butik 14 81 Butik 39 76

Butik 15 78 Butik 40 74

Butik 16 80 Butik 41 85

Butik 17 77 Butik 42 72

Butik 18 81 Butik 43 84

Butik 19 73 Butik 44 79

Butik 20 80 Butik 45 76

Butik 21 78 Butik 46 84

Butik 22 76 Butik 47 75

Butik 23 75 Butik 48 74

Butik 24 80

Butik 25 85
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Figur 6 Andel positiva svar per butik. 

Då respondenterna har behövt svara positivt på de två frågor som 

engagemangsindex bygger på tenderar resultaten på index att ligga lägre än 

resultaten på frågenivå. Spridning på engagemangsnivån bland de anställda i de 

olika butikerna är 35 punkter. Den butiken med högst engagemang har ett resultat 

på index på 80 medan den butiken med lägst engagemangsnivå har ett resultat på 

45 i engagemang hos sina anställda. 

Hur stor del av arbetstiden kan du säga att du är nöjd med ditt arbete?

Butik Resultat Butik Resultat

Butik 1 67 Butik 26 71

Butik 2 80 Butik 27 88

Butik 3 75 Butik 28 84

Butik 4 84 Butik 29 79

Butik 5 71 Butik 30 85

Butik 6 75 Butik 31 83

Butik 7 63 Butik 32 82

Butik 8 58 Butik 33 72

Butik 9 51 Butik 34 81

Butik 10 85 Butik 35 81

Butik 11 83 Butik 36 84

Butik 12 67 Butik 37 82

Butik 13 76 Butik 38 71

Butik 14 72 Butik 39 74

Butik 15 78 Butik 40 62

Butik 16 62 Butik 41 74

Butik 17 74 Butik 42 69

Butik 18 75 Butik 43 82

Butik 19 63 Butik 44 68

Butik 20 70 Butik 45 77

Butik 21 75 Butik 46 71

Butik 22 68 Butik 47 72

Butik 23 67 Butik 48 81

Butik 24 65

Butik 25 74
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Figur 7 Resultat Engagerade anställda per butik 

Butik Resultat Butik Resultat

Butik 1 55 Butik 26 61

Butik 2 62 Butik 27 80

Butik 3 62 Butik 28 69

Butik 4 74 Butik 29 68

Butik 5 60 Butik 30 69

Butik 6 57 Butik 31 70

Butik 7 50 Butik 32 69

Butik 8 50 Butik 33 60

Butik 9 45 Butik 34 62

Butik 10 74 Butik 35 70

Butik 11 74 Butik 36 71

Butik 12 53 Butik 37 65

Butik 13 65 Butik 38 56

Butik 14 63 Butik 39 61

Butik 15 62 Butik 40 50

Butik 16 54 Butik 41 64

Butik 17 64 Butik 42 55

Butik 18 64 Butik 43 73

Butik 19 51 Butik 44 55

Butik 20 55 Butik 45 64

Butik 21 57 Butik 46 64

Butik 22 54 Butik 47 54

Butik 23 58 Butik 48 64

Butik 24 63

Butik 25 66
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Svansdiagram

 

 

Figur 8 Engagemang per butik 

 

Tvärtemot engagerade medarbetare så återfinns det också inom företag 

oengagerade medarbetare eller anställda. Om man slår samman de som svarat 

negativt på båda frågorna som bildar engagemangsindex, kan man få fram och 

använda detta som den del av anställda som är oengagerade, eller utanförstående. 

Med att komma ut som negativ eller oengagerad är att respondenten har svarat 

något av de två mest negativa svaren på båda frågorna.  

Den butiken med minst andel oengagerade, eller utanförstående, anställda har ett 

resultat på 3 punkter när det kommer till oengagerade medarbetare, medan den 

butiken med högst andel oengagerade medarbetare har ett resultat på 24 punkter. 

Den stora massan av butikerna, 34 av 48 butiker, har en andel av oengagerade 

medarbetare på 10 punkter eller lägre. Enbart två av butikerna har en andel på 

över 20 punkter av oengagerade medarbetare. 

På totalnivå för alla 48 butiker kan man se att 62 % av de som valt att svara på 

enkäten säger att de är både nöjda samt engagerade i sitt arbete. På andra sidan av 

matrisen hittar man de oengagerade, som varken är engagerade eller tillfredställda 
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med sitt arbete eller situation på sin arbetsplats. Denna grupp representerar 9 % av 

de anställda som valt att svara på enkäten. 

 

Figur 9 Engagemangsmatris total 

 

Kundundersökning 

 

Från kundundersökningen redovisas enbart aggregerat resultaten på frågenivå för 

varje butik och inget resultat på indexnivå är framtaget och presenterat. Det som 

används är en redovisning enligt ”top boxes”. Med det menas att de två mest 

positiva svarsalternativen slås samman för ett positivt resultat som visar på 

intentioner till att ett nytt besök med köp för kunderna i den aktuella butiken.  

Resultaten från kundundersökningen visar att resultaten är över 70 för alla butiker 

utom två butiker. Den butik som har lägst resultat från kundundersökningen är 

Butik 16 med ett resultat på 67. Den butik som har flest kunder som svarat att de 

återkommer för nya transaktioner är butik 48 med ett resultat på 88 % 
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återkommande kunder. Gapet mellan den butiken med minst positiva kunder och 

mest positiva kunder är 21 punkter. 

 

Figur 10 Resultat kundundersökning 

 

KPI – Key Performance Indicator 

 

För att kunna existera som butik och drivas vidare krävs en vinst eller tillväxt på 

de ekonomiska resultaten för butikerna. Ett mått att använda sig av är då 

jämförbarhet mot föregående år på resultaten. För analys kommer KPI, eller 

nyckeltal, på tillväxt att redovisas i procent. På grund av företagshemligheter kan 

inte faktiska siffror redovisas i kronor utan enbart i procentuell förändring mot 

föregående år på tillväxt för de olika butikerna. i tabellen nedan redovisas 

skillnaden mellan de två åren som används för studien. 

Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat

Butik 1 73 Butik 6 86 Butik 11 82 Butik 16 67 Butik 21 76

Butik 2 76 Butik 7 73 Butik 12 78 Butik 17 73 Butik 22 72

Butik 3 79 Butik 8 76 Butik 13 76 Butik 18 73 Butik 23 69

Butik 4 70 Butik 9 73 Butik 14 78 Butik 19 80 Butik 24 75

Butik 5 70 Butik 10 84 Butik 15 74 Butik 20 80 Butik 25 78

Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat Butik Resultat

Butik 26 76 Butik 31 74 Butik 36 73 Butik 41 79 Butik 46 70

Butik 27 80 Butik 32 74 Butik 37 79 Butik 42 76 Butik 47 80

Butik 28 77 Butik 33 82 Butik 38 80 Butik 43 80 Butik 48 88

Butik 29 79 Butik 34 80 Butik 39 80 Butik 44 82

Butik 30 79 Butik 35 75 Butik 40 75 Butik 45 75
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Figur 11 Tillväxt försäljning 

 

  

Butik Resultat Butik Resultat

Butik 1 0,000 Butik 26 0,03

Butik 2 0,045 Butik 27 0,029

Butik 3 0,026 Butik 28 0,00

Butik 4 0,005 Butik 29 0,00

Butik 5 -0,012 Butik 30 0,010

Butik 6 0,015 Butik 31 0,019

Butik 7 -0,01 Butik 32 0,022

Butik 8 0,041 Butik 33 0,043

Butik 9 -0,011 Butik 34 0,05

Butik 10 0,013 Butik 35 -0,07

Butik 11 0,05 Butik 36 -0,03

Butik 12 0,01 Butik 37 0,016

Butik 13 -0,03 Butik 38 0,017

Butik 14 0,01 Butik 39 0,006

Butik 15 -0,012 Butik 40 0,00

Butik 16 -0,011 Butik 41 0,032

Butik 17 0,028 Butik 42 0,01

Butik 18 0,01 Butik 43 0,03

Butik 19 0,032 Butik 44 0,021

Butik 20 0,012 Butik 45 -0,009

Butik 21 0,031 Butik 46 0,00

Butik 22 0,022 Butik 47 -0,012

Butik 23 0,005 Butik 48 0,04

Butik 24 0,00

Butik 25 0,006
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5. Analys 
 

I följande kapitel redogörs det för den analys som genomförts av empirin kopplad 

till teorin som presenterats i tidigare kapitel. Analysen utgår från de kärnämnen 

som berörs i studien. 

 

Medarbetarundersökning VS Kundundersökning 

 

Sedan mitten på 1990-talet när Gallup först introducerade teorin att Engagemang är en 

drivande faktor hos de interna resurserna inom en organisation som kan påverka 

organisationens lönsamhet och tillväxt, har det blivit ett allt mer använt och populärt 

begrepp att använda inom organisationsteorierna. Genom att titta på och bli medveten 

om sin organisations kompetenser och attribut kan man få reda på hur man på bäst sätt 

ska organisera och fokusera sina resurser. Genom att använda den kunskap man får 

fram i ett sådant arbete skapar man en grundförutsättning för att öka organisationens 

tillväxt och lönsamhet. 

Tidigare studier som genomförts, bland annat av Goring (2008), visar på att det finns 

signifikanta samband mellan lojaliteten hos en organisations kundbas samt samma 

organisations anställdas individuella engagemangsnivå.  

För denna studie kan endast en svag positiv korrelation på 0,148 ses mellan de 

anställdas engagemang och de olika butikernas kunders vilja att göra återkommande 

besök till butikerna för att genomföra nya transaktioner. 
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Då 0,148 är en väldigt svag korrelation, finns det inte något starkt samband mellan 

engagemang från medarbetarmätningen samt utfallet av kundlojaliteten av företagets 

kunder. Signifikansen för denna korrelation är 0,316. Det är inte inom 95 % 

säkerhetsnivån vilket betyder att det inte är ett statistiskt säkerställt resultat. 

Om man istället vänder på det och tittar på hur det ser ut med lojaliteten från kunder 

mot butiker där det finns en större del oengagerade medarbetare, är det tydligt att det 

återfinns en starkare korrelation. I detta fall är det en negativ korrelation på -0,27 med 

signifikans på korrelation på 0,061. Man kan med det utläsa att det finns ett starkare 

samband med mindre lojala kunder vid butiker där man har oengagerad personal snarare 

än att kunderna blir lojalare till en högre nivå vid butiker med hög engagemangsnivå 

hos sina anställda. Det är alltså viktigare att ha inte ha oengagerade medarbetare snarare 

än att man har engagerade medarbetare. 
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Går man ner på frågenivå i index för Engagemang kan man urskilja en tydlig skillnad i 

vilken fråga det är som har tydligast koppling till lojalitet hos kunderna för butikerna. 

För den första frågan som ingår i engagemang ”Jag känner mig starkt engagerad i 

mitt jobb och gör ofta mer än vad jag behöver” är det i stort sett ett obefintligt 

samband mellan hur de anställda har svarat på denna fråga och hur lojaliteten ser ut 

hos butikernas kunder. På detta samband finns endast en korrelation på 0,06. 

Signifikansen på denna korrelation är 0,966 och är då utanför den 95 % 

säkerhetsnivån, korrelation är inte signifikant. 
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För fråga nummer två som ingår i uppmätt index för engagemang, ”Hur stor del av 

arbetstiden kan du säga att du är nöjd med ditt arbete?” är det ett tydligare 

samband med en positiv korrelation på 0,32. Denna korrelation är signifikant inom 

den 95 % säkerhetsnivån med en signifikans på 0,034. Det är tydligt att det är ett 

tydligare samband mellan att personalen i en butik är tillfreds med sin situation, 

snarare än att de känner sig involverade i sitt arbete samt ”går den sista biten” för 

att leverera utöver den basprestation som krävs för deras arbete, med lojalitet hos 

butikernas kunder. 

 

 

Att det är ett tydligare samband mellan att kundlojaliteten går ner vid oengagerade 

medarbetare snarare än den går upp vid engagerade medarbetare, kan vara att som 

kund ser en engagerad och hjälpsam personal som en hygienfaktor när de besöker 

en butik. Det kan vara att vid dåligt bemötande från de anställda tappar en butik 

kunder snarare än att butikerna vinner nya lojala kunder på att vara överengagerade 

då det är ett beteende som förväntas av kunderna vid deras besök i butikerna. 
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Tillväxt 

 

För att ett företag ska kunna utveckla sig själv och sin affär krävs det att man har en 

ständig tillväxt. Tidigare undersökningar har visat på att engagemang bland anställda 

har en positiv påverkan på ett företags lönsamhet. I den studien som genomförts syns 

det i närmaste obefintliga samband mellan tillväxt för butikerna samt Engagemang för 

samma butiker med en korrelation på 0,018 med signifikans på korrelation som är 

0,903. Även för gruppen oengagerade finns det i det närmaste en obefintlig korrelation 

på negativ -0,015 mellan det Engagemang-index som är framtaget för denna mätning 

och butikernas tillväxt. Även för denna korrelation är signifikansnivån utanför 95 % 

säkerhetsnivån med 0,917 

För frågorna som ingår i Engagemangsindex är det en tydligare skillnad i påverkan. För 

frågan rörande involvering och om man som anställd gör mer än vad som förväntas av 

de anställda är det en negativ korrelation på -0,11. Det säger att det kan finnas små 

samband mellan att man ger de anställda större möjligheter till involvering i beslut samt 

tillväxten för den butiken. På den andra av de två frågor som ingår i Engagemangsindex 

finns det en svag positiv korrelation, 0,11, mellan tillfredställelse på arbetsplatsen för de 

anställda samt tillväxt för butikerna.  

På en övergripande indexnivå går det inte att bekräfta tidigare studier som säger att 

Engagemang hos de anställda inom en organisation kan kopplas samman med tillväxten 

för samma organisation. Även om det är på en låg nivå, kan man tyda att ha allt för 

involverande anställda har en negativ påverkan på organisationens tillväxt. Detta är 

något som visar på tvärtemot vad teorier om engagemang sedan tidigare visat. Att det 

kommer ut en negativ korrelation mellan tillväxt för butiker och involvering är också 

det som inte överensstämmer med teorier som ligger till grund för arbete med 

Engagemang på individnivå inom organisationer.  

Att anställda som är tillfreds med sin situation har en liten positiv korrelation med 

tillväxten för organisationen stämmer överens med teorier för att ge bra service och 

kundvård. Att vara engagerad i sitt arbete anses enligt tidigare studier att man ger en 

bättre upplevd servicekvalitet hos kunden. Detta kan då vara en förklaring till att 

tillväxten följer tillfredställelsen hos de anställda. 
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Figur 12 Undersökningsmodell med korrelationer 

Korrelationen och samband mellan tillväxt i butikerna och dess kunders svar gällande 

intentioner att återkomma för nya transaktioner är starkare än mellan tillväxt och de 

anställdas engagemang. Korrelationen är här positiv 0,439, vilket kan sägas att desto 

fler positiva kunder man har till sin verksamhet desto större sannolikhet är det att man 

har en positiv utveckling på sin tillväxt. Korrelationen har en signifikans på 0,002 vilket 

betyder att det finns till 95 % statistisk säkerhet en korrelation mellan de två 

variablerna. Teorierna inom området säger sedan tidigare att i transaktionskostnader är 

avsevärt mer kostsamt att starta upp en ny relation med en ny kund än vad det kostar att 

underhålla och utveckla en redan befintlig kundrelation. Med den kunskapen blir det 

väldigt tydligt och viktigt för de olika butikerna att skapa en kundnöjdhet som ger 

kundlojalitet för att ha en positiv utveckling på sin tillväxt.  

Dock som teorierna säger, att kundnöjdhet inte alltid är direkt sammankopplad med 

kundlojalitet kan ses i korrelationen mellan uppmätt engagemang och uppmätt lojalitet i 

undersökningarna. Engagemang har sedan tidigare en konstaterad påverkan på 

kundnöjdhet och servicekvalitet. Dock visar denna studie ett svagt samband mellan 

engagemang och lojalitet från kunderna till butikerna. Det indikerar att även andra 

områden är viktiga för organisationen att arbeta med för att nå hög kundnöjdhet. Detta 

kan vara klagomålshantering, effektivitet samt upplevd kompetens hos personalen. Att 

enbart arbeta med personalen kan i denna studie inte pekas mot resultatet med hög 

kundlojalitet, utan även produkterna man säljer ser ut att ha påverkan på lojaliteten.  

  

Tillväxt (KPI)

Engagemang 
(medarbetarundersökning

Kundlojalitet
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6. Slutsats 
 

Följande kapitel redogör för slutsatser och tankar kopplade till huvudfrågan samt följs upp av 

delfrågorna som ställts i uppsatsen. Kapitlet avslutas med rekommendationer samt förslag till 

framtida forskning kring det undersökta ämnet. 

 

Engagemang VS Lojalitet 

 

Syftet med undersökningen har varit att genom att titta på en organisation, undersöka 

om det finns ett samband mellan medarbetarnas individuella engagemang och dess 

kunders lojalitet i form av intentioner för återkommande transaktioner.  

I relationen mellan de två undersökta begreppen kan det konstateras att det finns ett 

samband mellan engagemang hos de anställda i en organisation samt organisationens 

kunders lojalitet. Det är dock ett starkare samband mellan oengagerade medarbetare och 

lägre resultat för kundlojalitet än sambandet mellan ett högre engagemang hos de 

anställda leder till högre lojalitet hos kunderna. Signifikanserna på korrelationen mellan 

dessa variabler är inte inom 95 % säkerheten på indexnivå för engagemang. Även fast 

det är en indikation på att resultatet inte är statistiskt säkerställt ska beaktande tas i att 

det undersökta urvalet för medarbetarundersökningen har varit ett totalurval hos 

organisationen. Då det har för medarbetarundersökningen använts ett totalurval bland de 

anställda är signifikansen på korrelationen av sekundär vikt. Vid nedbrytning på de två 

frågor som ingår i index Engagemang i medarbetarundersökningen är det tydligt att det 

har större påverkan på lojalitet om de anställda är tillfreds med sin arbetssituation 

snarare än engagerade i sitt arbete. Då frågan gällande om de anställda är tillfreds med 

sin situation visar på tydlig korrelation som faller inom den 95 % säkerhitsnivån för 

signifikansen kan vi se att det är ett säkerställt samband mellan denna fråga och 

kundlojalitet.  

Vad som kan vara en anledning till att resultatet på frågan ” Jag känner mig starkt 

engagerad i mitt jobb och gör ofta mer än vad jag behöver” går stick i stäv med tidigare 

teorier och studier är exempelvis otydlighet i roller inom butiken. Med otydlighet i vad 

som förväntas av den anställda kan svaret på denna fråga påverkas då respondenterna 
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kan svara att de gör mer än vad som förväntas av dem, när det i verkligheten enbart 

utför det som ingår i deras rollbeskrivning.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten på totalnivån av engagemangindex och lojalitet att 

det inte finns något samband som kan styrkas mellan dessa variabler. Dock mellan 

tillfredställelse, som del i engagemang, på sin arbetsplats och lojalitet finns det ett 

säkerställt samband.  

Det är viktigt att som organisation arbeta för att de anställda inom organisationen ska ha 

en arbetssituation som är tydlig och som de anställda är tillfreds med. Det är tydligt att 

det är viktigare att skapa en situation på arbetsplatserna där man har en låg nivå av 

oengagerade medarbetare för att inte tappa återkommande kunder snarare än att 

engagerade medarbetare påverkar lojaliteten hos kunderna på ett positivt sätt.  

 

Tillväxt 

 

För att skapa en större förståelse av inflytandet av de undersökta variablerna på en 

organisations finansiella tillväxt har i undersökningen delfrågor varit att ställa de två 

variablerna mot tillväxten i organisationens butiker.  

Tidigare studier som genomförts har visat på tydliga positiva samband mellan att en 

ökning av medarbetarnas engagemang har korrelerat med en positiv tillväxt för 

organisationen. I den genomförda studien kan inte detta styrkas. Korrelationen mellan 

att tillväxten hos organisationen kommer att öka i positiv mening med en högre nivå av 

individuellt engagemang hos de anställda är i stort sett obefintlig.  

 Inget tydligt samband mellan anställdas engagemang och tillväxt kan 

styrkas 

Att behålla och utveckla en befintlig relation med sina kunder är sedan tidigare 

accepterat att generellt bära en lägre kostnad än den som uppstår vid att skapa nya 

kundrelationer. Det är med det väldigt viktigt för en organisation att skapa en lojal 

kundbas med intentioner att återkomma för nya transaktioner för att effektivisera 

kostnader. 
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I den genomförda undersökningen kan man se att det finns ett starkt samband mellan att 

ha lojala kunder och tillväxten för organisationen. Det finns ett tydligt samband mellan 

lojala kunder och positiv tillväxt för de olika butikerna inom organisationen.   

 Ett tydligt samband mellan kundlojalitet och tillväxt kan styrkas 

Utav de två variabler som undersökts i aktuell undersökning är det Kundlojalitet som 

har en större påverkan på finansiell tillväxt för en organisation snarare än de anställdas 

engagemang. Dock ska man ha i åtanke att det finns ett negativt samband mellan 

oengagerade anställda och kundlojalitet. Detta påverkar i slutändan tillväxten, även om 

det inte finns en direkt tydlig korrelation mellan Engagemang och tillväxt.  

 

Rekommendation 

 

Att arbeta dels med kundrelationer, men även sina interna resurser är två viktiga delar 

för den undersökta organisationen för att ha en positiv finansiell tillväxt. Genom att 

arbeta med sina medarbetare och deras situation kan man förbättra tillväxten. Även om 

det inte är ett direkt samband mellan engagemang hos sina anställda och finansiell 

tillväxt, så har den en påverkan genom att den uppehåller positiv kundlojalitet.  

Det som starkast korrelerade mellan Engagemang och Kundlojalitet var hur tillfreds de 

anställda är med sin arbetssituation snarare än om de är starkt engagerade i sitt arbete 

och gör det lilla extra för kunden i sitt dagligaarbete. Kan man tydliggöra roller på ett 

bättre sätt tror jag att det skulle påverka detta till det bättre och man skulle se tydligare 

korrelationer mellan Engagemang och Kundlojalitet.  

Lojalitet är något som kommer ut som viktigt för organisation för att ha en positiv 

tillväxt. Det är därför av vikt att man tar tillvara på de kunder man har som visar 

intentioner att återkomma. Kan man fortsätta fånga upp dem, samtidigt som man 

attraherar de potentiella kunder som står utanför idag kan man säkra tillväxt för sina 

butiker.  
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Vidare forskning 

 

För framtida forskning vore det intressant att titta på vad som skulle kunna inkluderas i 

begreppet Engagemang hos de anställda. Det kan vara av intresse att bredda begreppet 

samt index Engagemang för att få ett större grep om ämnet. En del som vore intressant 

att inkludera är hur de anställda upplever sammarbete på arbetsplatsen och inom sina 

team. Resultaten från andra undersökningar visar att det finns flera andra attribut som 

har starka samband med Engagemang. Effektivitet och Mål är två organisatoriska 

kapaciteter som det vore i ett nästa steg intressant att titta på om det ska inkluderas i 

Engagemang. Även ledarskap, hur det fungerar på de olika arbetsplatserna, som 

individuell kapacitet vore intressant att ställe mot tillväxt.  

I studien har enbart tillväxt använts som nyckeltal. Det vore även intressant att forska 

frågan vidare mot andra nyckeltal som återfinns inom en organisation. Exempel på 

nyckeltal som vore intressant att studera kopplat till Engagemang och Kundlojalitet är 

sjukfrånvaro samt produktivitet sett till försäljning per nedlagd arbetstimme.  
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