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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att komma fram till om kedjeföretag inom 

detaljhandeln intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta 

genom att undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal.  

En kvalitativ flerfallstudie har genomförts där tre kedjeföretag bidragit med 

information rörande transaktions- eller relationsorienterad försäljning, 

medarbetarskap och betraktande av frontlinjepersonalen. Utgångspunkten för 

analys av fallstudierna har varit två intervjuer per företag. Dels med butikens 

högste chef samt med en medarbetare. 

 

Det teoretiska ramverket i denna studie rörande medarbetarskap, skapande av 

värde/nytta för kund samt intern marknadsföring som möjliggör att kund upplever 

hög tjänstekvalité, signalerar ett tankesätt inom ett serviceperspektiv och används 

för att svara på syftet.  

 

Huruvida kedjeföretagen intagit ett serviceperspektiv fullt ut, är inte möjligt att 

konkludera i denna småskaliga forskningsuppsats. Vidare forskning är nödvändig.  

Resultatet från de undersökta företagen i denna studie visar på tendenser till att 

utveckla ett serviceperspektiv med fokus på goda kundrelationer, vilket är det som 

skall ge framgång. De undersökta kedjeföretagen skiljer sig dock åt vad gäller 

intagandet av ett serviceperspektiv. Exempelvis förlitar sig ett företag alltjämt till 

lågt pris och produktens egenskaper som primära faktorer för intäktsskapande, 

medan andra premierar det personliga mötet. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Summary: 

 

The purpose of this essay was to find out if retail firms have taken a service perspective 

which emphasizes on customer relationships. That was done by investigating how firms 

use their front line employees. 

 

This qualitative research project is constituted by a multiple case study. The store manager 

and a member of staff at three different retail firms, has been interviewed. They 

contributed with information regarding; sales being either transactional or relationship 

oriented, what employeeship/followership is developed and if the staff is considered a 

determinant factor for revenue and competitiveness. 

 

Theory in this essay concerning employeeship/followership, value creation and internal 

marketing as a way of enabling customers to perceive high service quality, signals a service 

perspective and is used to respond to the purpose of this essay. 

 

Whether or not a full scale service perspective breakthrough has occurred in retail is not 

possible to witness in this small scale research project. Further research is needed. The 

result shows no unified conclusion regarding the service perspective impact in the 

investigated retail stores. One firm still turn to price and product quality as primary 

factors when it comes to staying competitive, while others praise the personal treatment. 

There are however tendencies showing that the investigated retail firms are leaning 

towards grasping a service perspective that emphasizes on customer relationships.  
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1 Bakgrund  
”A service company needs to hire for service attitude and train for skills. 

Manufacturing companies tend to hire for skills only. Training in task only or in 

behavior only will not result in good service” (Kotler, Keller, Brady, Goodman, 

and Hansen 2009:666f). 

 

Sedan 1990-talet har det skett en kraftig expandering av externhandelsområden i 

Sverige. Dessa är vanligt förekommande över hela landet i befolkningstäta 

regioner och centralorter med speciella förutsättningar. Externhandeln präglas av 

kedjeföretag med stora butiker och låg personalintensitet. Självservice är ofta 

förknippat med den typ av butiksutformning som kedjeföretagen investerar i 

(Handelns utredningsinstitut - HUI 2011:36–40). Detaljhandelns 

strukturomvandling och kraftiga tillväxt de senaste 20 åren har gett uttryck i form 

av koncentrationsprocesser dels på geografisk nivå samt på företags/butiksnivå. 

Framgångsrika företag växer sig större med fler butiker samt placerar sig på 

marknadsplatser i stora regioner med stabil ekonomisk aktivitet (Rämme et al 

2010:4f). Handeln är idag ett nöje snarare än en nödvändighet, där boende i 

Sverige avsätter en tredjedel av sin privata konsumtion till detaljhandelsvaror. 

Detaljhandeln är av betydelse för välstånd och välfärd eftersom den sänker 

transaktionskostnaderna och underlättar mötet mellan köpare och säljare. Den 

ökade internationaliseringen i kombination med dagens IT teknik, har gjort det 

svårare att förklara prisskillnader mellan länder vilket lett till ökad konkurrens och 

en oförutsägbar tillvaro för många köpmän (HUI 2011:6f).  

 

För att möta den ökade konkurrenssituationen har man inom detaljhandeln enligt 

Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom, Kilander (2010:54) valt att satsa på bland 

annat teknik och service/upplevelser, framför en satsning på personalen. HUI 

(2011:65ff) rapporterar att eftersom lönerna inom handeln i Sverige, i ett 

internationellt perspektiv är relativt höga, påverkas personaltätheten i de Svenska 

butikerna. Om lönerna är höga finns anledning för företagen att satsa på butiker, 

teknik och organisation som bidrar till att man har färre anställda (HUI 2011:65ff).  
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Det arbetas flitigt med att göra butiken visuellt och upplevelsemässigt attraktiv 

genom inramningen av butiken, för att skapa bestående intryck hos kunderna 

(Zeithaml, Bitner, Gremler, & Wilson 2009: 36f). Baron, Harris och Harris (2001) 

använder metaforen retail theatre, där butiken liknas vid en preparerad och 

utsmyckad teaterscen som differentierar butiken och lockar kundernas intresse. I 

butiken är det vanligt med tekniska lösningar så som självutcheckningssystem, 

integrerade kassa-, lager- och logistiksystem (Rämme et al 2010). De tekniska 

lösningarna och butiksutformningen visar på ett ökande av företagens adderande 

av tjänster, men service i form av det personliga mötet har inte utvecklats lika 

mycket hos de större aktörerna och kedjorna (Rämme et al 2010).  

 

Företagens val av konkurrensmedel där teknik, butiksutformning, samt låga 

personalkostnader skall bringa framgång, ger konsekvenser på individnivå1. Enligt 

Boman, Carlén och Strömbäck (2012) sker inom detaljhandeln en problematisk 

utveckling gällande medarbetarnas arbetssituation, där otrygga anställningar, stress 

och utmattning är vanligt förekommande. Arbetsgivarna har ett uttalat krav på 

flexibilitet, där variationer i efterfrågan hanteras med variationer i antal anställda 

beroende på säsong, veckodag eller tid på dygnet. Arbetsgivarna inom handeln 

bemannar därför enligt en så kallad numerär flexibilitetsmodell som präglas av 

tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete och anlitande av bemanningsföretag 

(Boman & Strömbäck 2014). Boman och Strömbäck (2014) menar att bristen på 

anställningstrygghet för butikspersonalen dels påverkar arbetets innehåll, (vilket 

tenderar att bestå av enklare arbetsuppgifter) och dels möjligheter till goda och 

kompetensutvecklande arbeten som stärker individens attraktivitet på en flexibel 

arbetsmarknad. Risk finns för att det skapas ett A- och ett B- lag på 

arbetsmarknaden där endast de med trygga arbetsförhållanden får mer komplexa 

                                                           
1 En annan konsekvens på individnivå är kvinnors särskilda utsatthet eftersom att detaljhandeln 

enligt Rämme et al (2010) är en kvinnodominerad bransch som präglas av deltidsarbete. År 2006 

var två av tre anställda kvinnor, jämfört med hela arbetsmarknaden där nära hälften var kvinnor. 

Andelen deltidsarbetande kontra heltidsarbetande var ungefär hälften vardera, i jämförelse med 

samtliga näringsgrenar där 26 % var deltidsarbetande och 74 % heltidsarbetande. Boman och 

Strömbäck (2014) menar att den absoluta majoriteten jobbar deltid av andra skäl än efter eget 

önskemål.  
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och kompetensutvecklande arbetsuppgifter. Detta gör dem också attraktiva på 

arbetsmarknaden i större utsträckning än dem med otrygga arbetsförhållanden. 

Dessa får istället en osäker ekonomisk tillvaro med svårigheter att planera sina liv 

(Boman et al 2014).  

 

1.1 Problemdiskussion 

”The service profit chain” av Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Schlesinger (2008) 

tar upp vikten av att ha tillfredsställda medarbetare och förklarar att lönsamhet och 

vinsttillväxt stimuleras av lojala kunder. Lojalitet är ett direkt resultat av nöjda 

kunder, som i sin tur till stor del influeras av det värde som kunden upplever. Detta 

värde möjliggörs enligt tjänstemarknadsföringsforskningen bland annat av nöjda, 

lojala och produktiva anställda vilket företag får genom att ge dem högkvalitativ 

support, och genom policys som gör det möjligt för de anställda att leverera ett 

gott resultat till kunden (Heskett et al 2008). De anställdas attityd sprider sig till 

kunden, vilket understryker vikten av att ”… hire for attitude and train for skills” 

(Ford & Bowen 2008:232).  

 

Vidare menar Hällsten & Tengblad (2006) att ett väl utvecklat medarbetarskap 

som författarna kallar det, hjälper till att skapa lönsamma relationer till lojala 

kunder. Det räcker inte längre med att medarbetarna får order om arbetsuppgifter, 

utan det måste finnas goda förutsättningar, där medarbetarna själva kan ta ansvar 

och initiativ till förbättringar för att företagen skall bli framgångsrika (Hällsten och 

Tengblad 2006).  

 

Även Grönroos (2008:19f) påpekar vikten av de anställda och att det blir allt 

viktigare att behålla duktig och kompetent personal eftersom det är medarbetarna i 

organisationer som agerar möjliggörare av relationsskapande processer (Grönroos 

2008:19f). Grönroos (2008:264f) menar att hela syftet med marknadsföring är att 

identifiera, upprätta, vidmakthålla, utveckla och eventuellt avsluta kundrelationer. 

Vidare betonar Grönroos (2008:435) betydelsen av personalen för att åstadkomma 

detta, eftersom det är medarbetarna som skapar och upprätthåller goda och 

varaktiga relationer med kunderna. Gummesson (1991) använder begreppet part-
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time marketers2 (deltidsmarknadsförare) för att beskriva hur medarbetare bör 

kunna axla och hantera allt större krav, och olika roller som deras arbete innebär. 

Förutom att utföra huvudsysslorna i sitt arbete, utför medarbetarna även 

marknadsföringsaktiviteter men tillhör i kontrast till full-time marketers inte en 

marknads- eller säljavdelning. Deltidsmarknadsförare påverkar kundrelationer och 

är avgörande för att nå lojala kunder och är därmed en förutsättning för att bedriva 

en relationsorienterad försäljning. Baron et al (2001) menar att en fördjupad 

arbetsroll också skapar motiverade och tillfredsställda medarbetare och motverkar 

den kostsamma personalomsättningen, som inom detaljhandeln är hög. Samma 

författare menar att de anställda som möter kund i butik (även kallat 

frontlinjepersonalen), skulle kunna tränas till nya arbetsroller och användas som 

”skådespelare på teatern” som bidrar till relationsskapandet och 

butiksupplevelsen och på så sätt aktivt uppmuntrar till köp (Baron et al (2001). För 

i konsumentens ögon uppfattas personalen vara servicen, organisationen, samt 

varumärkesbärare (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Wilson 2009:249).  

 

I relationer finns chans att aktivt påverka kundernas värdeskapande processer och 

upplevda nytta. Kunden skapar antingen själv eller tillsammans med företaget 

tillfredsställande nytta som value-in-use (Grönroos & Ravald 2010, Vargo & 

Lusch 2004) genom användandet av företagets resurser. Detta är att prioritera 

framför en kortsiktig transaktionsorienterad försäljning där kundens nytta tros 

återfinnas i produkten självt som value-in-exchange (Grönroos & Ravald 2010, 

Vargo & Lusch 2004). Grönroos (2008:20f) menar att om endast varan är i fokus 

finns det inte någon anledning att välja det ena företaget framför det andra, 

förutom genom det dagsaktuella priset på produkten av intresse. Fysiska produkter 

eller tjänster med deras fysiska och tekniska omgivning, samt deras pris är möjliga 

för konkurrenter att kopiera och risken att den egna produkten bara blir en i 

mängden kan få ödesdigra konsekvenser3 för företaget (Grönroos 2008:20f). 

                                                           
2 Part-time marketers är alla anställda (samt alla andra, som exempelvis kunder) som direkt eller 

indirekt påverkar kundrelationer, kundnöjdhet, uppfattad tjänstekvalitet samt lönsamhet, oberoende 

av vilken avdelning de tillhör. 

3 Strategiska perspektiv som försöker erbjuda högst nytta/värde genom att fokusera på att pressa 

priset eller erbjuda högst kvalitet eller ha unik image kan stöta på problem över tid enligt Grönroos 
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Konsekvenserna kan bli att kunder inte knyter an och blir lojala till ett företag, 

vilket är det som driver vinsttillväxt enligt Heskett et al (2008). Svårare är det att 

kopiera service i form av det personliga mötet mellan kund och personal, vilket är 

det som differentierar företaget och hjälper till att avgöra imagen (Grönroos 20f). 

 

1.2 Problemformulering 

Givet diskussionen ovan kan det konstateras att om företagen väljer att fokusera på 

relationer som strategi för att nå framgång, så behöver företagen duktig 

frontlinjepersonal. Men detaljhandelsföretagen kan få problem att behålla och 

rekrytera kompetent personal så länge de väljer att bemanna enligt den numerära 

flexibilitetsmodellen som förklarades tidigare. Brist på kompetent personal 

försvårar arbetet med en relationsorienterad försäljningsstrategi. Problem med 

differentiering uppstår också ifall företagen istället väljer att fokusera på en 

transaktionsorienterad försäljning där varan är i fokus. Grönroos (2008:376f) 

menar att den traditionella synen på marknadsföring har inneburit att personalen 

ofta bara betraktats som en kostnad. Alltså som något nödvändigt ont som man bör 

göra sig av med om möjlighet finns, istället för att betrakta personalen som en 

intäktsskapande resurs (Grönroos 2008:376f). Sussman (2006) menar att även 

köpmän inom detaljhandeln har kommit att betrakta frontlinjepersonalen som en 

kostnad som måste kontrolleras, snarare än som en tillgång att utveckla för att bli 

mer lönsamma.  

Trots årtionden av forskning inom tjänstemarknadsföringen från den s.k. nordiska 

skolan undrar Gummesson, och Grönroos (2012) ifall forskningen kring ämnet 

gjort någon skillnad och haft effekt på vår ekonomi och välfärd hos invånare och 

konsumenter? Denna tveksamhet kring effekten av forskningen inom 

tjänstemarknadsföring motiverar till att i denna uppsats undersöka ifall ovan 

diskuterade rekommendationer från tjänstemarknadsföringsforskningen nått 

detaljhandeln.  

                                                           

(2008:19f). Detta eftersom konkurrenter förr eller senare kan kopiera priset eller kvalitén på en 

produkt. Marknader som uppnått en mognad har inte plats för fler aktörer vilket gör att någon 

tvingas bort från marknaden. Ett imageperspektiv (tänk Coca cola) kostar enorma summor pengar, 

och slutar företaget pumpa in pengar upphör konkurrensfördelen (Grönroos 2008:19ff).  
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1.3 Syfte 

Syftet är att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln intagit ett 

serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att undersöka hur 

aktörerna använder sin frontlinjepersonal. 

1.4 Problemfrågor 

 Bedriver företaget en transaktions- eller relationsorienterad försäljning? 

 Vilken typ av medarbetarskap utvecklas på arbetsplatsen? 

 Betraktas frontlinjepersonalen som en avgörande faktor för skapande av 

intäkt, och möjlighet att nå konkurrensfördelar?  

 

1.5 Bidrag 

Ambitionen med denna uppsats är att öka förståelse kring vikten av att behålla och 

utveckla frontlinjepersonalen som ett steg mot ett serviceperspektiv. Detta är av 

intresse för att intagandet av ett serviceperspektiv ger konsekvenser som går utöver 

företagsnivån. Både individ och samhälle påverkas. Det kan möjliggöra 

förbättringar gällande anställningstrygghet och kompetenshöjning för 

medarbetarna inom detaljhandeln. De samhälleliga effekter som kan uppnås 

genom förbättrade anställningsvillkor är bland annat ett mer jämlikt samhälle 

eftersom detaljhandeln är en kvinnodominerad bransch.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som senare används för att 

analysera empirin, och hjälper till att komma fram till svar på uppsatsens syfte 

och problemfrågor. Det teoretiska ramverket används för att signalera ett 

tankesätt inom ett serviceperspektiv som även kallas service management. 

2.1 Medarbetarskap   

Vilken typ av medarbetarskap som utvecklas på uppsatsens undersökta 

arbetsplatser är av betydelse för att förklara hur frontlinjepersonalen används. 

Medarbetarskapet signalerar vilka förutsättningar det finns för att bygga relationer 

och bedriva relationsfokuserad försäljning. 

Hällsten och Tengblads (2006:10ff) deskriptiva definition av medarbetarskap avser 

hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet. 

Alltså hur medarbetarnas beteende är i förhållande till chefen, kollegor och kunder 

samt hur ansvarstagande den enskilde individen är och hur medarbetaren leder sig 

själv och sätter gränser mellan privatliv och arbete. Även chefer är medarbetare 

eftersom de måste förhålla sig till olika intressenter. Författarna listar fem olika 

sätt för att beskriva hur medarbetare vanligtvis utövar sitt medarbetarskap 

beroende på hur verksamheten är organiserad.  

Traditionellt medarbetarskap innebär att chefer och arbetsledare ger order och 

instruktioner till medarbetare som utför arbetsuppgifterna. 

Organisationsorienterat medarbetarskap ger medarbetarna större ansvar och 

befogenheter som ska tillämpas enligt organisationsledningens riktlinjer. 

Grupporienterat medarbetarskap bygger på att relativt självständiga grupper 

gemensamt skall planera och utöva sin verksamhet och på så sätt ansvara för 

exempelvis kvalitet, ekonomi och logistik. 

Individorienterat medarbetarskap innebär ett individuellt ansvarstagande och en 

relativt självständig yrkesutövning. 

Ledarlöst medarbetarskap saknar ofta formella chefer vilka eventuellt kan ha en 

mer administrativ eller symbolisk roll. Så som exempelvis hos läkare, advokater 

eller universitetslärare. 

 

Hällsten och Tengblad (2006:12–25, 32, 279f) förespråkar och rekommenderar 

istället för ovanstående att organisationer bör sträva efter att låta det myndiga 
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medarbetarskapet växa fram. Det är en kontinuerlig process som baseras på 

medarbetarens förmåga att bete sig ansvarsfullt och ha en god balans mellan 

rättigheter och skyldigheter. Medarbetarna behöver äga sitt medarbetarskap och 

chefer bör dela med sig av befogenhet och ansvar.  

 

Det myndiga medarbetarskapet baseras på utvecklandet av förtroendefulla 

relationer och att medarbetarna då kan öka förmågan till ansvarstagande och 

utveckla goda vanor och handlingsmönster. Förtroende och öppenhet, gemenskap 

och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och 

initiativförmåga bildar helheten som kallas myndigt medarbetarskap. Interna 

relationer mellan ledning, mellanchefer och medarbetare har däri ett ömsesidigt 

förtroende med öppen ärlig dialog där problemlösningar sker i konstruktiv anda. 

Medarbetarna upplever en gemenskap de trivs i och känner tillhörighet. En 

prestigelös samarbetsvilja där medarbetare värdesätter varandras kompetenser och 

insikter finns. Meningsfulla arbetsuppgifter tilldelas medarbetare i ambitionen att 

skapa stolthet för tillhörande av arbetsplatsen samt motivation att utföra ett gott 

arbete. Medarbetare har vid ett myndigt medarbetarskap förmåga att ansvara för 

det egna arbetet och resultat, samt besitter initiativförmåga och är auktoriserad att 

ta initiativ som utvecklar verksamheten. Detta eftersom arbetsgivare ansvarar för 

att ta reda på i vilken omfattning medarbetare kan ta ansvar och därefter utdela 

tillräckligt med befogenhet. Alltså en balans mellan vad en medarbetare kan, vill 

och får ta ansvar för ger ett konstruktivt medarbetarskap (Hällsten & Tengblad 

2006:15ff). 

 

För att ge stöd åt medarbetarskapets utveckling nämner Hällsten och Tengblad 

(2006:272ff) bemanningsplaneringen som en aktivitet att beakta. Det är viktigt att 

bemanningsnivån ligger på en sådan nivå att medarbetare känner att de hinner med 

sitt arbete, orkar engagera sig i utvecklingsaktiviteter och kan ta ansvar i arbetet. 

Medarbetaren behöver vad Antonovsky (1991:40ff) benämner som ”känsla av 

sammanhang” (förkortat KASAM) där begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samverkar. Medarbetaren skall uppfatta erhållen information som 

strukturerad, ordnad och tydlig. Vidare skall medarbetaren uppleva sig ha tillgång 

till de resurser som behövs för att möta omvärldens krav. Samt skall de krav som 
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ställs, upplevas som utmaningar värda investering och engagemang. Otrygghet 

relaterat till anställningen motverkar ett myndigt medarbetarskap eftersom 

osäkerhet ger negativa effekter i form av ökad stress- och konfliktnivå, försämrad 

kommunikation och att stor energi läggs på själviska agendor snarare än på att 

åstadkomma gemensamma resultat, vilket också hämmar utvecklingen av 

verksamheten i stort (Hällsten & Tengblad 2006:272ff). 

 

2.2 Empowerment approach vs production-line approach 

Att ha en ”empowerment-approach” till personalen, kopplas till möjligheten att 

bedriva relationsfokuserad försäljning innefattande lojalitet vilket ger 

konkurrensfördelar och skapar lönsamhet. ”Production-line approach” signalerar 

ett outvecklat medarbetarskap, vilket har mer att önska gällande möjligheten till 

djupa, lojala och långvariga relationer. 

Bowen och Lawler (1992) definierar empowerment som organisationens delande 

av information, belöningar, kunskap och makt. Vid en produktionslinjebaserad 

inställning (production-line approach) hos företagen återfinns dessa 

empowerment-verktyg, hos företagsledare på högre nivå. Vid en empowerment-

vänlig inställning (empowerment approach) förflyttas verktygen till 

frontlinjepersonalen. Production-line approach betyder att företagsledarna designar 

arbetskonceptet som arbetarna skall utföra. T ex McDonalds som använder script 

för att hälsa på kund, ta beställning och merförsälja. Vidare finns beskrivningar för 

alla steg i sammansättandet av beställningen (t ex kalla drycker först, sedan varma) 

samt hur produkterna skall placeras på brickan som bör placeras så att kund når 

den. Även utväxlingen av pengar och kvitto finns scriptad, likaså ett avtackande 

och avskedsfras. Denna typ av inställning är uniform och lättinlärd med fördelar av 

att vara effektiv vad gäller kostnad och tid (Bowen & Lawler 1992). 

Empowerment approach innebär att ”släppa lös” frontlinjepersonalen där de 

uppmuntras och belönas för att ta egna initiativ och använda sin fantasi. Det är 

frontlinjepersonalen som utför arbetsuppgifterna och är de som skall lösa 

uppkomna problem på ett kreativt och effektivt sätt (Bowen & Lawler 1992). 
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2.3 Customer value som value-in-use eller value-in-exchange. 

Huruvida företaget bedriver en transaktionsfokuserad- eller relationsfokuserad 

försäljning är direkt kopplat till begreppen value-in-exchange och value-in-use. 

Detta eftersom vid transaktionsfokuserad försäljning finns en föreställning om att 

värdet/nyttan endast fås genom det som utbytes. Vid relationer kan företagets 

resurser (medarbetare) aktivt samskapa det upplevda värdet/nyttan via interaktion 

med kund.  

Kotler & Keller (2009) förklarar att kunden har ett maximerarbeteende, dvs. 

kunden kommer att köpa den produkt som ger mest “värde till kunden”. Vargo och 

Lusch (2004) beskriver att den traditionella varucentrerade marknadsföringens 

logik, betraktade materiella resurser som inneslutna med ett värde/nytta. Ett 

paradigmskifte anses ha nåtts där marknadsföringen går från en nedärvd 

dominerande logik baserad på transaktioner (varor mot pengar), mot ett nytt 

perspektiv där fokus ligger på immateriella resurser, samskapandet av värde/nytta 

samt relationer. Historiskt sett har rikedom varit synonymt med materiella ting 

som har ett värde/nytta genom utbyte -value-in-exchange. Men potentiellt 

värde/nytta kan inte uppstå om inte det utförs en aktivitet eller ett ingrepp på 

tinget. Detta eftersom värdet/nyttan endast uppstår för människan genom 

användande av ting -value-in-use (Vargo och Lusch 2004). Grönroos (2011) 

beskriver att värde som value-in-use skapas av kund genom användande. Detta 

värde fastställs av kunden allena, baserat på upplevelserna med använda resurser, 

som t ex varor, tjänster, information etcetera. Tidigare dominerades föreställningen 

att värde skapas och bestäms av företaget självt och värdet finns inbyggt i de 

produkter man utvecklat, vilket kund i utbyte mot pengar kan ta del av (Grönroos 

2008:416, 2011) (Grönroos & Ravald 2010). 
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2.4 Value co-creation 

Value-co-creation figuren används för att beskriva var value-in-use uppstår. 

Särskilt den gemensamma sfären är viktig eftersom det är plattformen för 

samskapandet av värde. Den belyser vikten av frontlinjepersonal berikad med 

möjlighet att agera aktivt för att påverka uppfattningen av värde/nytta, vilket i 

slutändan ger intäkter.  

 

  

Figur 1 Value co-creation (Grönroos 2011), (Grönroos & Gummerus 2014) 

Figuren value co-creation visar skapande av värde (nytta) inom service och dess 

olika faser, aktörer och mål. Tre sfärer förekommer där leverantörens sfär är 

stängd för kunden. Företagets (leverantörens) roll är att underlätta och möjliggöra 

kundens värdeskapande process genom att utveckla och leverera resurser som 

erbjuder potential att supporta kundens skapande av value-in-use (nytta i 

användande). Företaget erbjuder potentiell value-in-use.  

I den gemensamma sfären, där direkt interaktion sker, finns en plattform för 

samskapande av värde. Om aktörerna klarar av att använda denna plattform 

samskapas värde. I kundens sfär som är stängd för leverantören skapar kunden på 

egen hand värde som value-in-use, och företaget tillhandahåller ett underlättande 
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av kundens värdeskapande. Företaget kan inte på egen hand leverera värde utan är 

endast en möjliggörare av värde. Genom direkta interaktioner i den gemensamma 

sfären kan företaget samskapa värde tillsammans med kund (co-create value-in-

use). Den samskapande plattformen möjliggör för företaget att påverka kundernas 

värdeskapande på ett direkt och aktivt sätt. Företaget kan då aktivt agera 

löfteshållare. Hur företaget hanterar det aktiva löfteshållandet, ger en effekt på 

kundernas preferenser och villighet att fortsätta handla från företaget. Även 

företagets image påverkas av sättet företaget väljer att hantera det aktiva 

löfteshållandet (Grönroos & Gummerus 2014).  

 

2.5 The Service profit chain 

”The service profit chain” förklarar logiken bakom vinsttillväxt och förklarar 

vikten av att frontlinjepersonalen skall ses som avgörande faktor för skapandet av 

intäkt. Med modellens hjälp kan det förklaras ifall företagen i undersökningen har 

förståelse eller inte, för kedjan av tillfredsställda anställda som ger nöjda och lojala 

kunder vilket är det som ger vinst till företaget. 

 

Figur 2 Service profit chain (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Schlesinger 2008) 

Modellen “the service profit chain” används till att förbättra lönsamheten för 

företag genom att fånga lojala och återkommande kunder. Om företaget lyckas 

skapa nöjda kunder skapar man också lojala kunder. Kedjan hänger samman på så 

sätt att lojala kunder uppnås genom att kundnöjdheten är hög vilket påverkas av 

den service företaget levererar genom sina anställda. Dessa behöver vara nöjda, 
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tillfredsställda, lojala och produktiva. För att skapa en sådan personalstyrka krävs 

det en hög intern servicekvalitet med goda förutsättningar för de anställda som 

genereras av arbetsplatsens utformning, belöningar, erkännande och utveckling av 

den anställde. Genom att fokusera på kunden och de anställda som avgörande för 

lönsamhet förändras sättet att leda företaget. Anställda som lyckas göra kunden 

nöjd erhåller tillfredsställelse i sitt jobb och vill därav stanna kvar på sin 

arbetsplats. Missnöjd frontlinjepersonal som lämnar sitt arbete har en stark negativ 

effekt på kundernas tillfredsställelse och nöjdhet, vilket gör att ledningen bör 

fokusera på att behålla sin personal och utveckla den. De resultat ledningen bör 

sträva efter bör inte enbart bestå av finansiella mål så som vinst och tillväxt, utan 

främst goda resultat vad gäller kundnöjdhet och lojalitet. Frontlinjepersonalens 

kvalitet på tjänsteutförandet är därför en avgörande faktor eftersom det värde 

kunden upplever av tjänsten baseras på dels hur kunden uppfattar levererandet av 

tjänsten samt ingående förväntningar på tjänsten (Heskett et al 2008). 

 

2.6 Service marketing triangle  

“The service marketing triangle” är kopplat till vilka förutsättningar företaget via 

den interna marknadsföringen ger till frontlinjepersonalen att interagera med kund, 

på ett relationsorienterat försäljningssätt. Med modellens hjälp visas det hur 

företagen i undersökningen möjliggör för personalen att hålla löften. 

 

Figur 3 Service marketing triangle (Grönroos 2008) 

 

Tjänstemarknadsföring handlar om att ge- och hålla löften till kund (Zeithaml et al 

2009:18). Figuren ”service marketing triangle”, visar tre sammanlänkade grupper 
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som tillsammans utvecklar, framhäver och levererar dessa löften. Mellan företaget, 

dess personal och kunder måste tre typer av marknadsföring förekomma för att 

tjänsten skall bli framgångsrik. Extern marknadsföring skapar förväntningar och 

löften till kund. Detta kan göras av företaget självt eller från någon annan part som 

kommunicerar med kunden före leverans av tjänst. Men dessa skapade 

förväntningar och löften måste hållas för att nå framgång. Detta sker genom 

företagets resurser, (t ex personalen, eller teknologi) i den interaktiva 

marknadsföringen. Vid ett misslyckande överger kunden till slut företaget 

(Zeithaml et al 2009:19). För att möjliggöra att löften kan hållas, krävs 

kontinuerlig resursutveckling vilket omfattar intern marknadsföring samt 

utvecklandet av företagets kompetenser (Grönroos 2008:74). Företagsledningen 

hjälper till att skapa förutsättningar till företagets resurser som skall hålla de löften 

som getts. Företagsledningen gör detta genom aktiviteter som rekrytering, 

utbildning, motivering och belöning av personal samt tillhandahållandet av 

teknologi och övrig utrustning. Avgörande för framgång är att de anställda är 

kapabla och villiga att leverera de löften som ges, annars faller pyramiden 

(Zeithaml et al, 2009:19). Den interna marknadsföringen är alltså en förutsättning 

för framgångsrika kundrelationer (Grönroos 2008:364f). Det är av yttersta vikt att 

företaget inser att kunden finns överallt i organisationen, och att ett 

serviceperspektiv därför bör intas (Grönroos & Gummerus 2014).  

 

2.7 Model of service quality 

“Model of service quality” visar vad som påverkar den upplevda tjänstekvalitén 

och vad företag kan jobba med för att förbättra sig. Särskilt gap 3 är kopplat till 

användandet av frontlinjepersonalen och deras agerande. Eventuella gap kan 

exempelvis ge förklaring till varför företag bedriver transaktionsorienterad 

försäljning fastän de har viljan att bedriva relationsorienterad försäljning. 
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Figur 4 Conceptual model of service quality (Parasuraman, Berry, Zeithaml 1985) 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) har skapat en modell som är till för 

företag, som skall kunna identifiera brister och höja kvaliteten på tjänsteutförandet. 

Modellen visar fem gap som kan uppstå i tjänsteleveransen, samt hur kunden är 

den som fastställer kvalitén på tjänsten. Detta genom sin upplevelse av den 

förväntade tjänsten. Kunden har i ingångsläget vissa förväntningar på tjänsten 

påverkade av andra människors rekommendationer, de egna behoven samt tidigare 

erfarenheter. Hur väl dessa förväntningar uppfylls och sammanfaller med vad 

kunden upplever avgör tjänstekvalitén. Brister det i vad kunden förväntar sig och 

vad som levereras uppstår gap 5. Detta gap är av yttersta vikt att stänga för att 

leverera högkvalitativ service. För att stänga gap 5, måste de övriga fyra stängas 

som berör faktorer kopplade till tjänsteleverantören. Gap 1 utgörs av vad 

ledningen uppfattar vara konsumenternas förväntningar. Gap 2 består i ledningens 

översättning av dessa förväntningar till specifikationer av hur leverans av hög 
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tjänstekvalité skall designas. Gap 3 består av utförandet av de designade 

specifikationerna. Här är det viktigt att de som utför tjänsten (frontlinjepersonalen) 

får bra support och uppmuntran från ledningen så att det möjliggörs ett utförande 

av tjänsteleverans enligt de specifikationer som finns. Gap 4 består av att den 

externa kommunikationen till konsumenterna inte stämmer överens med vad som 

erhålles vid tjänsteleveransen. Exempelvis ifall de löften som utlovats vid den 

externa marknadsföringen, inte kan hållas vid interaktion med konsumenten. Här 

är det viktigt att den interna kommunikationen fungerar samt gäller det att inte 

lova för mycket, annars uppstår gap 4 (Zeithaml et al 2009:95ff, Parasuraman, 

Zeithaml och Berry 1985). 

2.8 Customer perception of quality and customer satisfaction 

“Customer perception of quality and customer satisfaction” ger vidare förståelse 

till vad som påverkar upplevelsen av tjänstekvalitén och kopplas till 

frontlinjepersonalens direkta möjligheter att vara en intäktsskapande resurs. 

Modellen används för att visa vilka påverkandefaktorer de undersökta företagen 

värdesätter och jobbar med. 

 

 

Figur 5 Customer perceptions of quality and customer satisfaction (Zeithaml, Bitner, Gremler 2009:75) 

Företag kan genom att särskilja sig i avseende på tjänstekvalité och kundnöjdhet 

konkurrera på ett effektivt sätt (Zeithaml et al 2009:73). Förhållandet mellan hög 

tjänstekvalitet, nöjda kunder som blir lojala och lönsamma berördes även i service 
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profit chain (Heskett et al 2008). Tjänstekvalitet fastställs genom hur väl 

konsumentens förväntningar blir infriade vid konsumentens upplevelse av tjänsten. 

Fem dimensioner som personalen har en direkt inverkan på, och som påverkar 

bedömningen av tjänstekvalitén är: 1 Reliability (tillförlitlighet), som innebär att 

företaget levererar det som utlovats vid rätt tid på ett korrekt sätt vid första 

försäljningstillfället. 2 Assuarnce (försäkran), vilket innefattar att personalen 

agerar på ett betryggande sätt som får kunderna att lita på företaget. 3 

Responsiveness (tjänstvillighet), som är personalens vilja till att snabbt hjälpa till 

och vara mottagliga för kundernas önskemål. 4 Empathy (empatisk förmåga), 

vilket är viktigt för att visa att företaget bryr sig om sina kunder och har förmåga 

att sätt sig in i kundens situation och förstå deras problem och agera med kundens 

bästa som avsikt. 5 Tangibles (fysiska aspekter) vilket hör samman med hur 

tilltalande kunderna upplever företagets lokaler, utrustning samt personalens 

klädsel och yttre utseende (Grönroos 2008:92, Zeithaml et al 2009:73ff, 252, 

Parasuraman et al 1985). Förutom att kunder uppfattar tjänster genom kvalitén på 

den levererade tjänsten, påverkas tillfredsställelsen och nöjdheten utav upplevelsen 

i sin helhet. Upplevelsen i sin helhet innefattar faktorer förutom tjänstekvalitén, 

även kvalitén på varan och dess pris, samt personliga faktorer så som inre 

känsloläge, tillsammans med yttre okontrollerbara faktorer så som exempelvis 

väder (Zeithaml et al 2009:75).  
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras val av undersökningsmetod och verktyg för insamlandet 

av data. Urvalsprocess presenteras, likaså hur data analyseras, metodkritik samt 

etiska ställningstaganden. Allt för att tillvägagångssättet skall kunna upprepas av 

andra forskare. 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Uppsatsens bygger på strategin flerfallstudie, och genom intervjuer infångas 

kvalitativ data. Ett serviceperspektiv innebär enligt Grönroos (2008) ett sätt att 

tänka snarare än en uppsättning regler att följa. Därför föll valet på kvalitativ 

metod som intresserar sig för mening eller innebörder snarare än för statistiskt 

verifierbara samband (Alvehus 2013:20). Merriam (1994:30) menar att syftet med 

ett kvalitativt angreppssätt är att förstå innebörden av en viss företeelse eller 

upplevelse och hur delarna samverkar för att bilda en helhet. Denscombe 

(2009:423) belyser att kvalitativ forskning har ett intresse för det sätt varpå 

människor förstår saker. Kvalitativ forskning har en central idé om att människors 

upplevelser är viktigt, och även viktigt att intressera sig för, samt att verkligheten 

ses som konstruerad av de aktörer som befolkar den (Alvehus 2013:20).  

 

Genom att intervjua människor som jobbar i frontlinjen på (nedan beskrivet) 

utvalda butiker är avsikten att fånga deras upplevelser av bland annat vilket 

medarbetarskap som utvecklas på arbetsplatsen. För att kunna fånga ”tänket” som 

ett serviceperspektiv innebär enligt Grönroos (2008), och att kunna svara på 

problemfrågorna rörande transaktions- eller relationsorienterad försäljning, 

medarbetarskap och inställning till frontlinjepersonalen som faktor för intäkt, är 

den kvalitativa metoden att föredra. Detta ”tänk” kan inte infångas genom att mäta 

utan måste tolkas fram från intervjuer som enligt Denscombe (2009.232) ger insikt 

om människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. I denna studie 

infångas frontlinjepersonalens åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

angående tjänstemarknadsföringsforskningens rekommendationer (från kapitel 

två). Alltså kopplat till det teoretiska ramverk som signalerar ett tänk inom ett 

serviceperspektiv.  

Detta småskaliga forskningsprojekt med begränsade resurser i form av tid, pengar 

och antalet forskare hade inte kunnat utföras med hjälp av en kvantitativ metod via 

exempelvis enkäter.  Enkätundersökningen hade i det här fallet behövt många 

öppna frågor där respondenterna utförligt fått skriva sina svar. Risken för att då 
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erhålla uteblivna och ofullständiga svar anses för hög vilket skulle resultera i en 

intetsägande studie. Vidare finns vid enkätundersökningar ingen chans för 

forskaren att ställa följdfrågor och därmed kunna säkerställa sin tolkning av 

frontlinjepersonalens förståelse av och agerande utifrån tidigare presenterade 

teorier (från kapitel två) som tillsammans bildar en helhet och signalerar ett tänk 

inom ett serviceperspektiv. Även personalens förståelse av relationer och hur de 

uppstår och vad lojala kundrelationer för med sig i form av intäkt fångas bäst 

genom att intervjua dem ansikte mot ansikte eftersom svaren måste vara 

uttömmande. Den kvalitativa intervjumetoden säkerställer dessutom att forskaren 

erhåller svar. Svarsfrekvensen vid kvantitativa undersökningar via exempelvis 

enkäter är enligt Denscombe (2009:27) så låg som tjugo procent. Vidare menar 

Denscombe (2009:221f) att långa uttömmande svar kräver en ansträngning av 

respondenten vilket kan minska deras vilja att delta i undersökningen. 

 

I kvalitativa ansatser arbetas det vanligtvis med överförbarhet av kunskap som 

innebär att tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklats inom 

ett forskningsprojekt, kan vara till nytta utanför projektet i fråga (Johannessen & 

Tufte 2002:125). Denna uppsats har för avsikt att bidra med vidare överförbar 

kunskap där forskarens tolkningar skall svara på syftet som kan vara till nytta 

utanför projektet i fråga.  

 

3.2 Urval  

Vid kvalitativa ansatser är det vanligt att forskaren gör ett strategiskt val och 

medvetet väljer vem som skall delta i undersökningen. Utgångspunkten är att finna 

lämpliga informanter som kan belysa forskningsfrågorna (Johannessen & Tufte 

2002:84). Denna uppsats använder flerstegsurval. Först ett klusterurval som 

bygger på logiken att det går att finna ett tillräckligt bra urval (lämpligt) genom att 

inrikta sig på naturligt förekommande kluster av den speciella sak som forskaren 

vill undersöka (Denscombe 2009:36). Externa köpcentrum faller inom kategorin 

för naturligt förekommande kluster med speciella egenskaper som är av intresse 

för denna uppsats, nämligen butiker tillhörande en kedja. Bland butikerna i Moras 

externa köpcentrum, används därefter vad Denscombe (2009:37) kallar för ett 

subjektivt urval, vilket innebär att urvalet handplockas av forskaren. 

Handplockandet är i denna uppsats baserat på att butikerna skall visa på variation 
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vad gäller sortiment, antal anställda och vilka kunder de vänder sig till (privat- 

och/eller företagskunder). Detta för att försöka få en bredare studie som omfattar 

olika butikskategorier.  

 

Tre företag väljs ut där två intervjuer följande på varandra sker på varje företag. 

Från dessa tre företag kommer butikens högste chef samt en medarbetare att 

intervjuas. Dessa kommer inte ha möjlighet att samtala och påverka varandra 

mellan utförandet av intervjuerna. På företag 2 valdes medarbetaren ut av chefen 

till följd av att forskaren inte hade tillgång till att kunna kontakta övriga 

personalstyrkan. På de andra två företagen tillfrågade forskaren medarbetarna som 

valde att delta. Detta val av informanter sker därför att dessa har speciella 

positioner och anses vara vad Denscombe (2009:251) kallar för nyckelpersoner på 

fältet med värdefull information som möjliggör att gå på djupet och fånga 

uppsatsens syfte. Dessa respondenter jobbar i frontlinjen och vet exempelvis ifall 

det fokuseras på relationer eller inte. Butikens högste chef, ansvarar för vad som 

instrueras internt och är därför intressant att intervjua. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

3.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Denna uppsats använder semistrukturerade intervjuer följandes en intervjuguide 

(se bilaga). Intervjufrågorna är konstruerade för att få fram svar på 

forskningsfrågorna. Fördelen med att använda intervjuer är att forskaren kan få 

insikt om människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 

2009.232). Intervjufrågorna rör medarbetarnas åsikter och uppfattningar om 

kundservice och vad det är som erbjuder värde till kunder samt intern utbildning 

och interna instruktioner om ansvarsfördelning och beteende på arbetet. Reflektion 

av svaren ger en tolkning angående ifall transaktionsorienterad eller 

relationsorienterad försäljning bedrivs, vilket medarbetarskap som råder och ifall 

frontlinjepersonalen betraktas som avgörande faktor för skapande av intäkt.  

Registrering av intervjuerna kommer ske på plats hos de utvalda företagen med 

hjälp av anteckningar, samt en diktafon. Diktafonen fångar in ljud och registrerar 

därmed alla svar exakt, till skillnad mot anteckningar som endast fångar delar av 

intervjun och snarast behöver sammanställas för att förtydligas och inte glömmas 

bort. Anteckningar kan däremot ge en kompletterande bild med information vad 
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gäller kontexten, klimatet och atmosfären under intervjun (Denscombe 2009:258f). 

Ytterligare fördelar med ljudinspelningar är att de registrerar förhållanden som är 

svåra att få med i text. T.ex. tonfall, pauser och liknande (Johannessen & Tufte 

2002:88). Ljudupptagningar kan dock hämma den intervjuade eftersom risk finns 

för att denne känner sig obekväm och därmed inte är förmögen att ge fullständiga 

svar (Denscombe 2009:259). För att motverka detta kommer respondenterna förbli 

anonyma. 

3.3.2 Litteratursökning 
Genom sökning i Högskolan Dalarnas databaser google schoolar och business 

source elite (Ebsco), erhålles tidigare forskning. Det empiriska materialet i denna 

uppsats jämförs mot etablerad teori inom tjänstemarknadsföring, i ett försök att 

finna dess effekter inom detaljhandeln. Rapporter rörande detaljhandeln, dess 

struktur och arbetsliv har inhämtats från följande hemsidor: hui.se (Handelns 

utredningsinstitut), handels.se (Handels fackförbund) regeringen.se. 

 

3.4 Analys av kvalitativa intervjuer 

Återkommande ord eller tema i intervjuerna är en indikation på att de delas av en 

vidare grupp, och är vad som kommer eftersökas vid en analys av empirin 

(Denscombe 2009:260,320). Genom att lyssna på det inspelade materialet och 

transkribera utvalda nyckelsatser till formell språklig karaktär erhålles dessa 

återkommande ord eller teman.  

Genom att utgå från en intervjuguide säkerställer man att alla intervjuade personer 

får samma frågor och minimerar risken för att respondenten i fråga hamnar utanför 

ämnets ramar. Det är också lättare att jämföra svaren mot varandra och därmed 

enklare att analysera svaren om man utgått från en typ av mall (Johannessen & 

Tufte 2002). Intervjuerna utförs med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) där 

frågorna är konstruerade med den teoretiska referensramen i åtanke. 

Presentationen av intervjuresultatet och analysen av det struktureras genom att 

skildra varje företag för sig indelade i de tre områdena; värde till kund, intern 

marknadsföring och medarbetarskap. De tre områdena är en sammanfogning av 

tidigare presenterad teori från kapitel två. Teorin utgör grunden för intervjuguiden 

där fråga 1-3 främst rör butikens värde till kund som i den teoretiska 

referensramen kopplas till kapitel 2.2, 2.3, 2.4, 2.8. Fråga 4-6 rör området intern 
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marknadsföring som kopplas till kapitel 2.6 och 2.7. Intervjuguidens fråga 7-12 rör 

området medarbetarskap som är kopplat till teorikapitel 2.1 och 2.5.  

Denna strukturering är tänkt att underlätta för läsaren och ge bättre flyt i texten, till 

skillnad mot en analysstruktur bestående av varje teori från kapitel två. Det blir 

även lättare att upptäcka likheter och skillnader. 

 

3.5 Metodkritik  

Den kvalitativa ansatsen kritiseras enligt Kvale och Brinkmann (2009) ofta genom 

att hävda att ett lågt antal undersökta fall eller intervjuer inte kan erbjuda någon 

generaliserbar kunskap. Svaret författarna ger på sådan kritik är att endast ett hjärta 

behöver undersökas för att komma fram till att hjärtat fungerar som en pump. 

Generaliserbar kunskap kan därmed erhållas vid utforskande av ett enda fall enligt 

författarna.  Denna uppsats har ett fåtal intervjuer och det finns medvetenhet om 

svårigheterna med att framställa generaliserbar kunskap. Men detta småskaliga 

forskningsprojekt kan möjligen uppfattas indikera varthän de undersökta företagen 

är på väg vad gäller intagandet av ett serviceperspektiv.  

 

Med intervju som verktyg till ett empiriskt resultat, kommer också svårigheter 

angående tillförlitligheten till forskningsresultatet. Detta eftersom resultatet kan få 

svårt att reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Respondenterna 

kan komma att ändra sina svar till följd av reflektion kring varför frågorna ställdes 

första gången. Även forskaren själv och dennes intervjuteknik kan påverka 

respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2009:263). Vidare finns risk med 

intervjuer att respondenten ger till intervjuaren det personen i fråga tror att 

forskaren vill ha (Yin 2007:112). Denscombe (2009:423) förklarar att 

reflexiviteten medför att samhällsforskaren inte kan nå en objektiv position där den 

sociala världen kan studeras ifrån. Forskaren är påverkad av den sociala värld 

denne studerar och har ofrånkomligen påverkats och formats av tidigare 

erfarenheter. Kunskap om den sociala verkligheten kan aldrig bli helt objektiv 

eftersom de begrepp forskaren använder också är en del av samma sociala värld 

(Denscombe 2009:423f). Tolkningen av intervjuresultatet i denna uppsats kan 

därmed inte sägas utgöra någon absolut sanning. 
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När intervjuuttalandena återges skriftligt, förändras det muntliga språket och 

transformationen är en konstruktion som bygger på en rad bedömningar och beslut 

från forskaren. I denna uppsats framställs resultatet från intervjuerna genom att 

forskaren tolkar materialet och återger relevanta delar som översatts till formell 

språklig karaktär. Citat från respondenternas svar på frågorna varvas med 

övergripande narrativ text kring vad respondenterna talade om. Detta istället för att 

återge en ordagrann utskrift av intervjuerna, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) riskerar att bli svårförståeligt och osammanhängande. ”Att översätta är att 

förråda” (Kvale & Brinkmann 2009:194).  

Eftersom en intervju är en levande social interaktion där tonfall, kroppsspråk och 

tidsförlopp enbart är omedelbart tillgängligt för dem som deltar i samtalet ansikte 

mot ansikte, utesluts de som läser utskriften från total förståelse av samtalet. Exakt 

samma skrivna ord i en utskrift kan förmedla två olika betydelser beroende på var 

den som skriver ut väljer att placera punkter och kommatecken. Att utskriften av 

en intervju blir en fråga om tolkning, påverkar då dess reliabilitet. Hur ordagrant 

personen som transkriberar väljer att konstruera utskriften, påverkar även 

läsbarheten. Detta eftersom talet ofta innehåller upprepningar och läten som 

”mm”, vilket i skrift kan försvåra förståelsen av det som läses till skillnad mot att 

transkriberaren översätter samtalet till mer formell skriftlig karaktär. I och med 

detta är intervjuutskriftens validitet komplicerat att försäkra sig om, eftersom det 

inte finns någon sann objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form (Kvale & 

Brinkmann 2009:194–203). 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Denna uppsats lutar sig mot Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav. 

Respondenterna upplyses genom ett missivbrev och vid intervjusituationen om 

vem forskaren är och i vilket sammanhang informationen kommer användas. De 

upplyses också om att det är frivilligt att delta, och enligt konfidentialitetskravet 

kommer respondenterna och företagens namn vara anonyma (de benämns företag 

1,2,3 och respondent Vd eller medarbetare, detta också för att lättare få access till 

företagen). Insamlad data kommer endast nyttjas i samband med denna uppsats 

(vetenskapsrådet 2002). Publicering av citat kommer ha en översättning till mer 

formell språklig karaktär. Detta eftersom det dels blir lättare att läsa och förstå, 
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samt minimeras risken för att respondenten uppfattas som osammanhängande och 

förvirrad vilket kan leda till oetisk stigmatisering av specifika personer eller 

grupper av människor (Kvale & Brinkmann 2009:204).  
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4 Resultat av intervjuer 

Det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer, struktureras genom att 

skildra varje företag för sig. Svaren delas in i områdena: värde till kund, intern 

marknadsföring och medarbetarskap. 

4.1 Företag 1 

Företag 1 har ett brett sortiment och säljer fritidsartiklar, byggvaror, 

hushållsprodukter och tillbehör till motorfordon främst till privatkunder. Företaget 

har ett tjugotal anställda, men endast hälften tillhör kärngruppen av arbetare, 

resterande är behovsanställda per timme. 

4.1.1 Värde till kund 
Vd på företag 1 menar att de erbjuder värde till kund genom att hålla ett lågt fast 

pris över tid vilket de känner att de vinner på. ”Kunden kan lita på våra priser och 

inte känna sig lurad” (Vd på företag 1). 

”Det har att göra med kvalitén. Det har att göra med reklam. Det har även lite att 

göra med kundbemötande. Samt att personal talar väl om varan”( Medarbetare 

företag 1 angående hur de lockar kunder). Vidare menar medarbetaren att varan 

bör lyftas fram, och att den bör exponeras väl. Värde erbjuds genom att ha billiga 

priser menar medarbetaren. 

 

Vd menar att vid en säljsituation är det viktigt att kunden blir lyssnad på, och att 

personalen förstår kundens behov, samt svarar på ett sätt så kunden känner sig 

seriöst mottagen. Kunden ska känna sig sedd. Kan medarbetaren själv inte hjälpa 

kund, har den ansvar att finna en kollega som kan hjälpa till. Det är viktigt att 

hälsa, vara synlig och tillgänglig och hjälpa kunden. Personalen skall visa varan, 

lyssna på kunden och ta ansvar för kunden. Tanken bakom detta är att kunden ska 

känna sig sedd och bekräftad. Vd känner att den egna tekniska kunskapen kring 

produkter begränsar möjligheten till att hjälpa kunden. Medarbetaren menar att det 

i en säljsituation är viktigt att vara trevlig, och tala väl om varan, samt vara tydlig 

för att undvika missförstånd. ”Känner att jag oftast kan hjälpa kunden. Annars 

frågar jag någon annan som kan. Man har alltid tid för kunden. Det är dem som 

gör att vi går runt. Med tiden har man lärt sig ny kunskap från övriga 

medarbetare” (Medarbetare företag 1). 

 

Vid bra kundservice menar Vd att det är viktigt att kunden är nöjd och hittar den 

varan denne söker efter. Vidare skall kund känna ett trevligt bemötande och få den 
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hjälp och information som kunden behöver. Kunskap om produkterna som säljs 

bidrar till servicen. Likaså att kunna lämna tillbaks en vara utan problem. Det är 

viktigt att bekräfta kunden med ett hej när kunden kommer in och ett hejdå när 

denne går. ”Den bästa kundservicen är när man överträffat hans (kundens) 

förväntningar. Han letar efter en vara han tror kostar 1000kr men hittar en mycket 

bättre för 700kr, och (därutöver) fått jättebra hjälp”(Vd företag 1). 

 

Medarbetaren lyfter fram bemötande som viktigt vid kundservice. Viktigt att se 

kunden, och hjälpa kunden. Ren och städad butik är också viktigt. Vidare består 

god kundservice av att lyssna på kunden, och inte dumförklara dem. ”… det är ju 

dem som har rätt på sätt och vis” (Medarbetare företag 1). Det är också viktigt att 

göra saker direkt.  ”… t.ex. om kund säger toaletten är skitig… istället för att säga 

jag gör det sen… så är det också ett sätt att lyssna att göra det direkt. Att gå och 

tvätta och städa toaletten om den är skitig” (Medarbetare företag 1). Viktigt för 

bra service är att butiken byggs om så det blir lätt att hitta enligt medarbetaren. 

Vidare bör skyltar sättas upp för att minska ner frågorna något ”Det är inte så att 

man inte vill ha frågor men man kan försöka minska ner några. Man ska ju 

självklart svara på frågor men det är jobbigt om allt ska vara ett frågetecken när 

kund kommer in också” (Medarbetare företag 1). 

 

4.1.2 Intern marknadsföring 
Inga strukturerade interna utbildningar angående produkter finns. ”Vi hjälper 

varandra” (Vd företag 1). Exempelvis är avdelningsansvariga de som kan 

informera övriga, och medarbetarna är själva ansvariga för att ta reda på saker 

enligt Vd. Interna instruktioner som återges vid varje personalmöte består av att 

bekräfta kunden genom att säga hej eller nicka, samt erbjuda hjälp. ”Kunden går 

alltid före varan” (Vd företag 1) vilket betyder att personalen bör prioritera att 

hjälpa kund framför att fylla på med varor i hyllan. Mystery shopper mäter hur 

personalen sköter sig. Medarbetaren förklarar att det ges instruktioner om att 

personalen bör följa med och visa varan för kunden vid behov. Vidare tar 

medarbetaren upp L.Ö. N (= leende, ögonkontakt, nick) som en intern instruktion. 

Kompetensen ökas genom att fråga kollegor och lära av dem. För 

avdelningsansvariga anordnas ibland studieresor för att se hur andra bygger upp 
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butiken. Inga instruktioner har getts beträffande hur personalen skall agera vid en 

säljsituation menar medarbetaren: ”Har vi fått någon info undrar jag? Sunt 

förnuft.” (Medarbetare företag 1). Istället samtalas det i efterhand om saker som 

hänt vilket slår fast hur personalen inte bör agera.  

 

4.1.3 Medarbetarskap 
Från Vd framkommer att personalens tillfredsställelse påverkar kundernas 

tillfredsställelse. ”Tillfredsställd personal är A och O. Trivs inte personalen då 

smittar det av sig. Som kund känner man ganska snabbt när man kommer in i ett 

varuhus om det är bra eller dålig stämning. Trivs personalen, då har de roligt på 

jobbet och då tar de hand om kunderna på ett bättre sätt (Vd företag 1). Den 

intervjuade medarbetaren menar att personal som trivs är viktigt även för kunden, 

eftersom allt smittar av sig. ”En som är otrevlig och butter säljer inte lika mycket. 

Även företagets rykte påverkas. Glad personal är lika med glada kunder som 

handlar mer så det går bättre för företaget” (Medarbetare företag1). 

 

Personliga egenskaper som eftersöks av medarbetarna är främst ett glatt humör, att 

vara social, ha lätt för att ta kunder, och ha viljan att lära sig. Den tekniska 

kunskapen prioriteras sekundärt enligt Vd. Den intervjuade medarbetaren menar 

att viktigast är hur personen (kollegan) är, inte meritlistan. ”De ska vara trevliga. 

Beteende ska klicka med övriga gruppen. Gruppen ska vara tight för att man ska 

våga fråga om hjälp” (Medarbetare företag 1). 

 

Initiativ Vd vill se, är att medarbetarna kan göra egna saker och inte kommer och 

frågar om allt eller talar om vad de uträttat. ”Ser mycket hellre att personalen 

försöker och det blir fel, än att de inte försöker så det inte blir gjort alls. Våga 

göra saker som kan bli fel” (Vd företag 1). ”Initiativ jag vill se från medarbetare 

är att alla förbättrar butiken. Både utseende och atmosfären. Men mest utseende” 

(Medarbetare företag1).  

 

Vd ansvarar ytterst för det dagliga arbetet, därefter ställföreträdande varuhuschef 

som har helhetsperspektiv i butiken. Under denne är det avdelningsansvariga som 

är ansvariga. Viktigt är att alla medarbetare känner ett eget ansvar och 
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engagemang menar Vd. ”Vi styr inte med handen hela tiden, det är mycket egna 

initiativ som gäller. Då trivs man bättre om man känner eget ansvar” (Vd företag 

1). Medarbetaren förklarar att: ”Ställföreträdande bestämmer hur butiken ska se ut 

och det är mitt jobb som avdelningsansvarig att se till att butiken ser ut som han 

vill. Jag har därefter fritt att lägga upp arbetet för dagen. Men det är också allas 

ansvar, att det sker” (Medarbetare företag1). 

 

4.2 Företag 2  

Företag 2 säljer byggvaror, både till andra företag (B2B) och till enskilda 

konsumenter (B2C). Företaget har fem stycken anställda varav fyra 

heltidsanställda och en halvtidsanställd. 

4.2.1 Värde till kund 
Annonsering, reklam samt mun till mun, är företagets sätt att locka kunder till sin 

butik. ”Att kund är nöjd är det absolut viktigaste för oss… för att få hit en kund” 

(Vd företag 2). Genom att hjälpa kunden lösa sitt problem och genom att kunden 

ska känna sig 100 % nöjd när den går, vill företaget försöka erbjuda ett värde till 

kunden. ”Det viktigaste vi har är kunden annars kan vi slå igen. Alla är lika 

viktiga oavsett om man köper spik eller ett helt hus” (Vd företag 2). 

”Vi talar ofta om att, om vi ska få någon lön så måste vi ha kunder här. Om 

kunden är nöjd kommer han tillbaka, så enkelt är det” (Vd företag 2). 

Medarbetaren förklarar att det är genom bra service man får kunder. Genom att 

hjälpa kunden, ge mycket information om varan och lösa kundens problem får man 

glada och tacksamma kunder, som talar väl om företaget till grannar och bekanta. 

Bra kundservice innebär att ”hjälpa kunden hitta det den söker och känna sig 

trygg att våga fråga” (Medarbetare företag 2). 

 

I en säljsituation är det enligt medarbetaren viktigt att vara ärlig och inte sälja på 

dåliga varor till kunden. ”Även om varan inte är bra, så skulle inte jag sälja på 

kunden den, utan vara ärlig och säga att; köp den här istället”(Medarbetare 

företag 2). 

 

4.2.2 Intern marknadsföring 
Företaget ökar sin kompetens med hjälp av leverantörer som utbildar personalen 

angående produkterna. De tar även reda på saker själva. Vd menar att ifall det är 
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någon fråga de inte kan svara på, så ber de alltid att få återkomma med ett svar till 

kund eftersom det är viktigt att vara ärlig i sitt svar. Den intervjuade medarbetaren 

berättar att inga särskilda instruktioner finns vid kundmöte, förutom att lyssna till 

vad kunden söker. ”Vi är fria att köra, på precis vilket sätt vi vill” (Medarbetare 

företag 2). 

För lite kunskap begränsar ibland möjligheten att göra kunden nöjd menar 

medarbetaren ”då är det viktigt att tala om till kund att: jag kan inte det här, men 

hämtar en medarbetare som kan det bättre” (Medarbetare företag 2). 

 

Medarbetaren lyfter fram vikten av att dela med sig till sina kollegor av tidigare 

interaktioner med kunder. Vidare förklaras att företaget tar hjälp av sina 

leverantörer men också av sina kunder som besitter spetskompetens. ”Vi har 

mycket snickare. Man kan fråga honom om tekniska saker, och de hjälper gärna 

till” (Medarbetare företag 2). ”Det är viktigt att våga vara öppen för att hitta 

lösningar åt kunden” (Medarbetare företag 2). 

 

Vd menar att personalen bör vara serviceminded och ha förmåga att lyssna. ”Man 

har två öron och en mun, därför ska man lyssna mer än man pratar. Vilket jag 

tycker många säljare gör fel. De bara pratar och lyssnar aldrig på vad kunden vill 

ha. Stora öron smart mun, ska vi säga så?” (Vd företag 2). 

I en säljsituation är det viktigt att lyssna och vara ärlig. Ständig förnyelse av 

produkter begränsar företagets kunskap enligt Vd. Vidare menar Vd att det dock är 

viktigt att förmedla att ingenting är omöjligt. Vi kan ordna allt om kunden betalar. 

”Vill kunden ha mjölk till sina plankor, så ordnar vi det” (Vd företag 2). 

 

4.2.3 Medarbetarskap 
Chefen har huvudansvaret på arbetsplatsen men alla har sitt att ta tag i. ”Man 

måste kunna se själv och vara en individ och ta ansvar. Vi är alla flexibla att ta 

tag i olika saker” (Vd företag 2). Medarbetaren förklarar att allihop planerar det 

dagliga arbetet, men ytterst chefen. ”Vi bollar mycket med varandra, det gör vi, 

om vi skulle komma på liksom att det här skulle vi behöva göra” (Medarbetare 

företag 2). 
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Vd uppskattar nya idéer från medarbetarna eftersom ”… man blir väldigt 

hemmablind” (Vd företag 2). Även kunder kommer med idéer som de lyssnar till. 

”Vi är väldigt lyhörda” (Vd företag 2). Den intervjuade medarbetaren menar att 

det är viktigt med en personal som är lättsam, glad och vill mycket. Att personalen 

kan erbjuda bra kundservice är viktigare än att kunna tekniska detaljer ”… för vi 

kan alltid ringa leverantörer och fråga tekniska detaljer” (Medarbetare företag 2). 

Vidare menar denne att det är välkommet att medarbetarna gärna snappar upp 

produktnyheter och förmedlar det internt, och på så sätt ”… få upp mer nytt 

tänkande. Se med vidare blick” (Medarbetare företag 2). 

 

För att få kunder, är det viktigt att personalen mår bra. ”Trivs personalen inte, så 

trivs inte kunden. Det känner kunden. Det är A och O med tillfredsställd personal” 

(Vd företag 2). ”Går man och är illa till mods, då utstrålar det även till kunden… 

då tappar man kunden väldigt lätt” (Medarbetare företag 2). 

”Är jag negativ då blir även kunden negativ” (Medarbetare företag 2). 

 

4.3 Företag 3 

Företag 3 har ett sortiment bestående av hemelektronik och vitvaror främst riktade 

till privatkunder. Företaget har 16 anställda varav 5 heltid. Resterande är 

deltidsanställda mellan 50-90 %.  

4.3.1 Värde till kund 
Vd på företag 3 vill överträffa kundens förväntningar och viktigt är att kunden 

känner sig välkommen. Viktigt är att kunden möter personal som är glad och 

positiv och bjuder på sig själv. Kunden ska ha kul när de är i butiken. ”… göra 

dem glada liksom och få dem att känna att, här är de extra välkomna. Vi jobbar 

mycket med sådant eftersom det är samma produkter som säljs på flera ställen. 

Och i princip är det ingen jättestor skillnad på priserna” (Vd företag 3).  

Vd menar at kundbemötande är viktigt samt att de får ett hej och ett leende vid 

entrén. Kunden skall känna sig välkommen och väl omhändertagen: ”Det absolut, 

absolut viktigaste är första ögonkontakten, det här hejet, det försöker jag 

poängtera för alla” (Vd företag 3).”Viktigt är att kunna följa med kunden på de 

olika avdelningarna, så kunden får gå hela varvet runt med samma säljare” (vd 

företag 3).  
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Företag 3 jobbar med behovsanalys för att ”verkligen ta reda på vad kunden vill 

ha, det är viktigt för oss för att undvika returer och sådana saker”(Vd företag 3). 

”Gör man rätt från början, då blir kunden nöjd också” (Vd företag 3). 

”Folk ska gå härifrån med ett leende” (Vd företag 3). Detta för att nöjda kunder 

kommer tillbaka och talar väl om företaget till sina grannar förklarar Vd.  

Medarbetaren nämner bra varor till bra priser som ett sätt att locka kunder till 

butik, samt: ”sen jobbar i alla fall jag mycket med att ha återkommande nöjda 

kunder” (Medarbetare företag 3). Detta genom att ge den bästa hjälpen och ta reda 

på vad kunden behöver genom en behovsanalys. ”Jag vill inte sälja en vara som 

kunden inte vill ha. Jag vill att kunden skall bli nöjd och komma tillbaka och 

handla fler varor” (Medarbetare företag 3). 

Viktigt vid möte med kund är att se kunden och hälsa, och ta hand om varje kund 

och visa att man är: ”Glad och ärlig person som vill kundens bästa. Visa att jag är 

här för att hjälpa dig” (Medarbetare företag 3). 

4.3.2 Intern marknadsföring 
Företaget jobbar mycket med utbildningar. Både produktutbildningar och 

säljutbildningar, dels från leverantörer men även internt inom företagskedjan. 

Medarbetaren nämner som intern marknadsföring de årliga utbildningarna som är 

till för att lära känna varandra inom företaget och från andra butiker och få en 

gemenskap.  

Vidare har de: ”Genom utbildningar har vi fått lära oss hur man tar kontakt med 

kund, skapar en behovsanalys, och hur man gör ett bra avslut. T.ex. inte säger tack 

hejdå, utan kanske välkommen åter. Något för att visa ett bättre avslut. Vi syns 

igen t ex” (Medarbetare företag 3). Tanken bakom det är följande: ”det är inte 

hejdå för alltid, utan man vill att kunden skall komma tillbaka, då känns det bättre 

att säga välkommen åter istället för hejdå” (Medarbetare företag 3).  

Företaget jobbar även med verktyget ”Happy or not” där kunderna får trycka på en 

knapp när de lämnar butiken och visa ifall de är nöjda eller inte. Detta förbättrar 

bland annat möjligheten att bemanna på ett sådant sätt att kunderna har tillgång till 

personal hela tiden enligt Vd. 

Vid kundkontakt är det viktigt att de anställda har möjligheter att hjälpa kunden. 

Företaget förmedlar därför till alla anställda att de har rätt att göra kunden nöjd 

oavsett kostnad. Detta gör att medarbetaren känner sig trygg i supporten: ”Man vet 
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att man får göra vad man kan för kunden oavsett kostnad. Huvudsaken är att 

kunden är nöjd” (Medarbetare företag 3). Vd berättar att: ”Alla har den 

befogenheten att göra kunden nöjd. Det har inte bara jag. Folk behöver inte 

komma till mig och fråga hela tiden. Vi har den policyn att alla har samma 

rättigheter att göra kunden nöjd” (Vd företag 3).  

4.3.3 Medarbetarskap 
Eftersom företaget har mycket utbildningar menar Vd att det viktigaste hos en 

anställd är att man är en öppen, glad person som bjuder på sig själv. ”det här med 

teknik, det klart man ska vara intresserad men det är ingenting man måste ha som 

kunskap när man kommer hit. Utan det lär man sig rätt så snart i alla fall” (Vd 

företag 3). 

Enligt Vd är det jätteviktigt att personalen trivs för det påverkar kunden. Vidare 

måste det också finnas en professionell nivå när säljare har en dålig dag menar Vd. 

”Jag har som krav att man måste försöka vara professionell och glad emot kund, 

även ifall man går och är lite sur och bitter själv” (Vd företag 3). 

Vd poängterar att för att trivas är det viktigt att ha ett bra fungerande schema som 

är färdigplanerat minst en månad i förväg så att alla vet vad som gäller och kan 

planera därefter. ”det ska inte vara för mycket ryck och slit” (Vd företag 3). 

Medarbetaren menar att kunden märker väldigt snabbt om personalen inte trivs. 

Viktigt är att vara trygg i sig själv och vara ärlig och ha kunskap för att kunden ska 

känna sig trygg, och för att få ett bra teamwork är det: ”Viktigt att alla känner sig 

lika mycket värda” (Medarbetare företag 3). ”Glad är det viktigaste tycker jag. 

Det är viktigt för både försäljare och kund att de är glada. Man visar att man trivs 

på sitt jobb” (Medarbetare företag 3). 

Vd förklarar att det dagliga arbetet ansvaras och planeras av Vd tillsammans med 

driftchefen. Därutöver har avdelningsansvariga ansvar att beställa hem varor och 

bygga om butiken. Dock är det viktigt att jobba tillsammans: ”Det är viktigt att 

bolla också, det lär man sig mycket av” (Vd företag 3). ”Att få en bra fungerande 

grupp är jätteviktigt” (Vd företag 3). 

Medarbetaren förklarar att avdelningsansvariga och chefen på morgonen tar upp 

vad som behöver göras. ”Avdelningsansvariga vet (själva) vad de skall göra under 

veckorna” (Medarbetare företag 3). Deltidsmedarbetare får från 

avdelningsansvariga och övriga chefer, instruktioner om hur denne skall agera i 
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det dagliga arbetet: ”Om jag har någon som jobbar 50 % som ska hjälpa mig, då 

är det självklart att jag som kan den avdelningen, instruerar den deltidsarbetaren 

om hur den ska göra. Ge uppgifter, kunskap och utbildning” (Medarbetare företag 

3). 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad data med hjälp av det teoretiska ramverket. 

Detta struktureras genom att teorin kopplas till områdena värde till kund, intern 

marknadsföring och medarbetarskap. 

 

5.1 Företag 1 

5.1.1 Värde till kund 
Respondenterna anses vara eniga i prisets betydelse för att erbjuda värde/nytta till 

kund. Även kvalitet nämns som viktigt och att personalen talar väl om varan. 

Detta tolkas som att företaget bedriver en transaktionsorienterad försäljning och är 

kvar i tankar liknande value-in-exchange som Vargo & Lusch (2004) och 

Grönroos & Ravald (2010) skriver om. Dock poängteras vikten av att kunden skall 

kunna lita på att priset håller sig detsamma över längre tidsperioder för att inte 

känna sig lurad. Detta tyder på att företaget värdesätter det Zeithaml et al (2009) 

benämner som assurance (försäkran), där det är viktigt att agera på ett betryggande 

sätt. Företaget tolkas därmed visa på en vilja att bedriva en mer relationsorienterad 

försäljning. 

 

Vidare tolkningar är att det finns medvetenhet kring att tjänsteupplevelsen 

påverkas av Zeithamls et al (2009) dimensioner, responsiveness (tjänstvillighet), 

och reliability (tillförlitlighet). Exempelvis poängterar medarbetaren att det är 

viktigt att göra saker direkt så som att städa toaletten ifall kunden påpekar detta. 

Vd menar att det är viktigt att kunden hittar den vara denne söker efter. Även 

empathy (empatisk förmåga) kan exemplifieras genom medarbetarens ord att det är 

viktigt att lyssna på kunden, och varför: ”…det är ju dem som har rätt på sätt och 

vis” (Medarbetare företag 1). Tangibles (fysiska aspekter) är i allra högsta grad 

något som företaget värdesätter då en ren och städad butik är viktigt: ”Initiativ jag 

vill se från medarbetare är att alla förbättrar butiken. Både utseende och 

atmosfären. Men mest utseende” (Medarbetare företag1). 

 

5.1.2 Intern marknadsföring 
Det finns inga strukturerade interna utbildningar menar Vd, som upplever 

svårigheter att leverera tjänsten som kund förväntar sig till följd av bristande 

produktkunskap. Men: ”Vi hjälper varandra” (Vd företag 1).  
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De instruktioner som ges internt är exempelvis ”Kunden går alltid före varan” 

(Vd företag 1) och L.Ö. N (=leende, ögonkontakt, nick). Detta för att kund skall 

känna sig sedd och bekräftad. Medarbetaren tolkas dock vara osäker på vilka 

interna instruktioner som finns: ”Har vi fått någon info undrar jag? Sunt förnuft” 

(Medarbetare företag 1). Medarbetaren var däremot fullt medveten om L.Ö. N-

instruktionen. Tolkningen av detta är att bristen på utbildningar och ett fåtal 

existerande instruktioner visar på att den interna marknadsföringen inte fungerar 

optimalt. Den interna marknadsföringen skall möjliggöra löfteshållandet enligt The 

service marketing triangle (Zeithaml et al 2009). Risk finns att Gap 3 från 

Parasuramans et al (1985) modell, uppstår vilket betyder svårigheter att leverera 

tjänsten enligt företagets specifikationer. Om problem uppstår försöker 

frontlinjepersonalen lösa det genom att ta hjälp av varandra. Enligt medarbetaren 

är det därför viktigt med en sammansvetsad grupp ”… gruppen ska vara tight för 

att man ska våga fråga om hjälp” (Medarbetare företag 1). 

 

Vidare tolkas det att företaget inte prioriterar att differentiera sig genom att 

påverka kunden aktivt i den gemensamma sfären för value co-creation som 

Grönroos & Gummerus (2014) beskrivit. Detta exemplifieras i dels bristen på 

uppfattade instruktioner gällande interaktion med kund som beskrevs ovan, och 

dels i butikens ansträngning att minska interaktionen mellan frontlinjepersonalen 

och kunder. Fokus på butikens uppbyggnad och skyltar råder: ”Det är inte så att 

man inte vill ha frågor men man kan försöka minska ner några. Man ska ju 

självklart svara på frågor men det är jobbigt om allt ska vara ett frågetecken när 

kund kommer in också” (Medarbetare företag 1).  

 

5.1.3 Medarbetarskap 
Till följd av följande citat tolkas respondenterna för företag 1 vara eniga i sin 

förståelse av logiken i The service profit chain av Heskett et al (2008). 

”Tillfredsställd personal är A och O. Trivs inte personalen då smittar det av sig. 

Som kund känner man ganska snabbt när man kommer in i ett varuhus om det är 

bra eller dålig stämning. Trivs personalen, då har de roligt på jobbet och då tar de 

hand om kunderna på ett bättre sätt (Vd företag 1). En som är otrevlig och butter 
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säljer inte lika mycket. Även företagets rykte påverkas. Glad personal är lika med 

glada kunder som handlar mer så det går bättre för företaget” (Medarbetare 

företag 1). Tolkningen är att det alltså finns förståelse om att personalen är viktig 

för kundernas lojalitet, men de prioriterar inte att använda frontlinjepersonalen 

som en direkt påverkande faktor för skapande av value-in-use vilket tidigare 

påpekades. 

 

Vidare tolkas medarbetarskapet inte vara fullt utvecklat, utan det finns kvar vad 

Bowen & Lawler (1992) kallar för en production line approach där 

maktutdelningen begränsas. Exempel på detta finns i följande resonemang: 

”Ställföreträdande bestämmer hur butiken ska se ut och det är mitt jobb som 

avdelningsansvarig att se till att butiken ser ut som han vill. Jag har därefter fritt 

att lägga upp arbetet för dagen. Men det är också allas ansvar, att det sker” 

(Medarbetare företag1). Företaget tolkas fortfarande vara kvar vid vad Hällsten & 

Tengblad (2006) kallar för traditionellt/ organisationsorienterat medarbetarskap, 

där medarbetare i stort sett tar order och utför handlingar. Vd är dock medveten 

om betydelsen av ett mer utvecklat medarbetarskap: ”Vi styr inte med handen hela 

tiden, det är mycket egna initiativ som gäller. Då trivs man bättre om man känner 

eget ansvar”(Vd företag 1). 

 

5.2 Företag 2  

5.2.1 Värde till kund 
”Det viktigaste vi har är kunden annars kan vi slå igen. Alla är lika viktiga oavsett 

om man köper spik eller ett helt hus” (Vd företag 2). 

”Att kund är nöjd är det absolut viktigaste för oss… för att få hit en kund” (Vd 

företag 2). Tolkningen är att företaget tydligt visar på ett relationsorienterat 

förhållningssätt till sina kunder, då fokus hela tiden är på kunden. Det tolkas även 

finnas förståelse kring value-in-use som enligt Grönroos & Gummerus (2014) 

samskapas i den gemensamma sfären: ”Även om varan inte är bra, så skulle inte 

jag sälja på kunden den, utan vara ärlig och säga att; köp den här 

istället”(Medarbetare företag 2). Denna ärlighet tolkas också vara ett tecken på 

god förståelse av att värdesätta Zeithamls et al (2009) dimension empathy, som 

direkt påverkar upplevelsen av tjänstekvalitén. En empatisk förmåga ger goda 

förutsättningar till bra relationer. 
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Vidare tolkas dimensionen assurance (försäkran) framkomma när medarbetaren 

berättar att bra kundservice innebär att: ”hjälpa kunden hitta det den söker och 

känna sig trygg att våga fråga” (Medarbetare företag 2). 

 

5.2.2 Intern marknadsföring 
Tolkningen är att den interna marknadsföringen har en tydlig fokusering på kunder 

och relationer: ”Vi talar ofta om att, om vi ska få någon lön så måste vi ha kunder 

här. Om kunden är nöjd kommer han tillbaka, så enkelt är det” (Vd företag 2). 

Medarbetarna samtalar också om tidigare interaktioner med kunder för att 

möjliggöra lyckosamma kundmöten i framtiden. Företaget tolkas därmed ha en 

god förståelse kring value co-creation vilket nämndes tidigare. Vidare tolkning är 

att företaget visar förståelse kring logiken i service profit chain av Heskett et al 

(2008) i och med att de förklarar att lönen kommer från kunder, och för att kunna 

göra en kund nöjd är det viktigt att personalen trivs: ”Trivs personalen inte, så 

trivs inte kunden. Det känner kunden. Det är A och O med tillfredsställd personal” 

(Vd företag 2). ”Går man och är illa till mods, då utstrålar det även till kunden… 

då tappar man kunden väldigt lätt” (Medarbetare företag 2). 

 

Den interna marknadsföringen tolkas ha en tydlig relationsorientering. Detta 

eftersom Vd återkommande ger instruktioner om att lyssna på kunden: ”Man har 

två öron och en mun, därför ska man lyssna mer än man pratar. Vilket jag tycker 

många säljare gör fel. De bara pratar och lyssnar aldrig på vad kunden vill ha. 

Stora öron smart mun, ska vi säga så?” (Vd företag 2). Medarbetaren bekräftar 

den lyssnande instruktionen och anser lyssnandet vara en förutsättning för att 

kunna hjälpa kunden. För att möjliggöra för frontlinjepersonalen att leverera 

tjänsten enlig de specifikationer företaget har, och därmed försöka stänga Gap 3 i 

Parasuramans et al (1985) modell, så är tolkningen att de gör detta genom att ta 

hjälp av sina leverantörer samt kunder för att vidareutbilda sig kring produkter.  

 

5.2.3 Medarbetarskap 
Företaget tolkas vara på god väg mot det myndiga medarbetarskapet som Hällsten 

& Tengblad (2006) nämner. ”Man måste kunna se själv och vara en individ och ta 

ansvar. Vi är alla flexibla att ta tag i olika saker” (Vd företag 2). Medarbetaren 
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förklarar att allihop planerar det dagliga arbetet, men ytterst chefen. ”Vi bollar 

mycket med varandra, det gör vi, om vi skulle komma på liksom att det här skulle 

vi behöva göra” (Medarbetare företag 2). Medarbetare uppmuntras att komma 

med nya idéer och lösningar, och är auktoriserade att ta initiativ som utvecklar 

verksamheten.  

Detta tolkas också ligga i linje med en empowerment approach vilket innebär att 

”släppa lös” frontlinjepersonalen där de uppmuntras och belönas för att ta egna 

initiativ och använda sin fantasi. Det är frontlinjepersonalen som utför 

arbetsuppgifterna och är de som skall lösa uppkomna problem på ett kreativt och 

effektivt sätt enligt Bowen & Lawler (1992). Förutom att lyssna, har medarbetarna 

inga scriptade instruktioner ”Vi är fria att köra, på precis vilket sätt vi vill” 

(Medarbetare företag 2). 

 

5.3 Företag 3 

5.3.1 Värde till kund 
Tolkningen av företag 3 är att de bedriver en relationsorienterad försäljning och 

förstår att försök till differentiering genom varor (value-in-exchange förklarad av 

Vargo och Lusch 2004), inte leder till konkurrensfördelar: ”…göra dem glada 

liksom och få dem att känna att, här är de extra välkomna. Vi jobbar mycket med 

sånt eftersom det är samma produkter som säljs på flera ställen. Och i princip är 

det ingen jättestor skillnad på priserna” (Vd företag 3).  

 

Företaget tolkas också förstå logiken i The service profit chain förklarad av 

Heskett et al (2008) eftersom de vill ha återkommande kunder och anser det viktigt 

med en personal som trivs: ”sen jobbar i alla fall jag mycket med att ha 

återkommande nöjda kunder” (Medarbetare företag 3). ”det är inte hejdå för 

alltid, utan man vill att kunden skall komma tillbaka, då känns det bättre att säga 

välkommen åter istället för hejdå” (Medarbetare företag 3).  

 

Företaget tolkas uppvisa förståelse av att upplevelsen av tjänsteleveransen 

påverkas av Zeithamls et al (2009) dimensioner. Exempelvis bidrar ett användande 

av behovsanalys till empathy och reliability. Assurance visar sig genom att 

försöka ha ett gott kundbemötande. Respondenterna berättar: ”Det absolut, absolut 

viktigaste är första ögonkontakten, det här hejet, det försöker jag poängtera för 
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alla” (Vd företag 3). ”Glad och ärlig person som vill kundens bästa. Visa att jag 

är här för att hjälpa dig” (Medarbetare företag 3). 

 

5.3.2 Intern marknadsföring 
Tolkningen är att den interna marknadsföringen har ett tydligt fokus på att göra 

kunden nöjd. En empowerment approach gentemot medarbetarna tolkas existera 

eftersom befogenhet och makt utdelas till frontlinjepersonalen: ”Man vet att man 

får göra vad man kan för kunden oavsett kostnad. Huvudsaken är att kunden är 

nöjd” (Medarbetare företag 3).  

 

The service marketing triangle (Zeithaml et al 2009) förklarar att den interna 

marknadsföringen skall möjliggöra för personalen att hålla de utlovade löftena vid 

interaktion med kund. Företaget tolkas göra detta t ex genom att använda verktyget 

”happy or not” som möjliggör att bemanna på ett tillfredsställande sätt så att 

kunden alltid har tillgång till personal att interagera med. Vidare finns mycket 

utbildningar och en behovsanalys används för att finna rätt vara till kunden. 

Tolkningen är att detta visar på förståelse om att vid interaktion med kund 

samskapas det nytta som value-in-use förklarad av Grönroos & Gummerus (2014). 

Utbildningarna hjälper också till att stänga Gap 3 i Parasuramans et al (1985) 

modell. 

 

5.3.3 Medarbetarskap  
Medarbetarskapet på företag 3 tolkas inte vara ett fullt utvecklat myndigt 

medarbetarskap definierat av Hällsten och Tengblad (2006). Företaget uppfattas 

dock ha viljan och förståelse av vikten av att skapa gemenskap, samarbete, 

engagemang och ansvarstagande vilket framkom vid intervjuerna. Som exempel: 

”Om jag har någon som jobbar 50 % som ska hjälpa mig, då är det självklart att 

jag som kan den avdelningen, instruerar den deltidsarbetaren om hur den ska 

göra. Ge uppgifter, kunskap och utbildning” (Medarbetare företag 3). ”Viktigt att 

alla känner sig lika mycket värda” (Medarbetare företag 3). ”Jag har som krav att 

man måste försöka vara professionell och glad emot kund, även ifall man går och 

är lite sur och bitter själv” (Vd företag 3). 

Problemet är att till följd av det höga antalet deltidsmedarbetare försvåras ett 

myndigt medarbetarskap. Alla får inte samma tillgång till alla arbetsuppgifter och 
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är därför inte auktoriserade att ta initiativ som utvecklar verksamheten, vilket 

enligt Hällsten och Tengblad (2006) är signifikativt för ett myndigt 

medarbetarskap. Deltidsarbetarna är dock anställda mellan 50-90% vilket är 

positivt eftersom det ger mer trygghet än mot att arbeta som behovsanställd 

timarbetare. Dessa deltidsmedarbetare har även samma tillgång till resurser för att 

möta omvärldens krav som de heltidsanställda: ”Alla har den befogenheten att 

göra kunden nöjd. Det har inte bara jag. Folk behöver inte komma till mig och 

fråga hela tiden. Vi har den policyn att alla har samma rättigheter att göra kunden 

nöjd” (Vd företag 3).  
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6 Slutsats/Diskussion 

I detta kapitel repeteras syfte och problemfrågor och det presenteras en 

sammanfattning av resultatet. Därefter ges en slutsats och en förklaring till 

resultatets betydelse. Kapitlet avslutas med en diskussion om begränsningar med 

vald metod, och rekommendationer för fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning av tjänstemarknadsföringens rekommendationer 

Tjänstemarknadsföringen argumenterar för att företag bör inta ett 

serviceperspektiv och differentiera sig med hjälp av frontlinjepersonalen. De bör 

sträva efter att utveckla ett myndigt medarbetarskap där kompetenshöjning och 

trygga arbetsvillkor för frontlinjepersonalen ger de förutsättningar som krävs för 

att goda kundrelationer skall uppstå. Lönsamhet kommer från nöjda, lojala kunder 

som företag erhåller genom en tillfredsställd personalstyrka. Frontlinjepersonalen 

bör ses som avgörande faktor för skapande av intäkt, och inte som en kostnad som 

företaget snabbt bör göra sig av med. 

 

6.2 Redogörelse för syftet 

Syftet med uppsatsen är att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln 

intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att 

undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal. 

Problemfrågorna var följande: 

 Bedriver företaget en transaktions- eller relationsorienterad försäljning? 

 Vilken typ av medarbetarskap utvecklas på arbetsplatsen? 

 Betraktas frontlinjepersonalen som en avgörande faktor för skapande av 

intäkt, och möjlighet att nå konkurrensfördelar?  

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

Tolkningen av resultatet från denna uppsats visar att de undersökta kedjeföretagen 

inom detaljhandeln skiljer sig åt vad gäller intagandet av ett serviceperspektiv som 

strategi för att differentiera sig och få konkurrensfördelar.  

Företag 1 bedriver transaktionsorienterad försäljning, men visar på viljan till en 

mer relationsorienterad försäljning. Värdet/nyttan till kund tros därmed återfinnas i 

själva produkten, som value-in-exchange. Det saknas insikt gällande value-in-use 

och var det skapas och vem som skapar det. Företaget har ett traditionellt 

medarbetarskap, samtidigt finns dock förståelse om att personalen är viktig för att 
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erhålla lojala kunder, men det låga priset och produkten i sig betraktas vara ännu 

viktigare. Lärdomar från företag 1 och dess strategival gällande framhävandet av 

produkter och lågt pris är att value-in-exchange tänkandet fortfarande fungerar väl 

för företaget. Frontlinjepersonalens attityd till att förbättra och fokusera på 

butiksutformningen som avgörande faktor för intäkt är det som ger företaget 

framgång. Det bekräftar vad som beskrevs i inledningskapitlet av Rämme et al 

(2010) där konklusionen var att kedjeföretag satsar på teknisk och estetisk 

butiksutveckling framför att utveckla det personliga mötet för att få nöjda kunder. 

Den kollegiala gemenskapen med tydlig rollfördelning accepteras i butiken och 

ger nöjda lojala anställda. Så länge företag 1 har nöjda kunder kan de följa sitt 

framgångsrecept, vilket innebär att ett serviceperspektiv troligtvis inte kommer 

utvecklas inom detta företag. 

 

Företag 2 har ett tydligt kundfokus och bedriver en relationsorienterad försäljning. 

Det är personalen som samskapar värdet med kunden. Företaget visar förståelse 

om value-in-use. Frontlinjepersonalen är hos företag 2 en avgörande faktor för 

skapande av intäkt och chans till konkurrensfördelar. Företag 2 har också ett väl 

utvecklat medarbetarskap och närmar sig det myndiga medarbetarskapet. 

Lärdomar från företag 2 är att heltidsanställd frontlinjepersonal ger rätt 

förutsättningar för att utveckla ett myndigt medarbetarskap/serviceperspektiv. De 

anställda får en trygghet och möjlighet att utveckla sin kompetens både vad gäller 

tekniska produktegenskaper samt det personliga mötet. Företag 2 har lyckats lösa 

de flexibilitetssvårigheter vad gäller tillgång till personal vid variation i efterfrågan 

beroende på säsong, veckodag eller tid på dygnet. Lösningen är funktionella 

medarbetare som är kompetenta, ansvarfulla, motiverade och heltidsanställda 

tillsammans med endast en halvtidsanställd person.  

 

Företag 3 bedriver en relationsorienterad försäljning och har en stor förståelse för 

att personalen är en avgörande faktor för skapande av intäkt och möjlighet att nå 

konkurrensfördelar. Därför har de en empowerment approach till personalen som 

möjliggör för dem att samskapa värde som value-in-use tillsammans med kunden. 

Medarbetarskapet är dock inte fullt utvecklat, till följd av det höga antalet 

deltidsmedarbetare. Lärdomar från företag 3 är att stora interna 
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utbildningsmöjligheter för frontlinjepersonalen har god effekt för möjliggörandet 

av goda kundrelationer. Kompetenshöjning bland personalen via diverse 

utbildningar vad gäller produktkunskap och kundservice är rätt väg att gå för att 

inta ett serviceperspektiv. 

 

6.4 Slutsats  

Undersökningsresultaten visar tendenser till att de undersökta kedjeföretagen 

alltmer intar ett serviceperspektiv med fokus på relationer.. I inledningen 

diskuterades att varors pris och kvalité inte längre differentierar företaget i en värld 

där konkurrensen blir allt hårdare till följd av exempelvis teknik och 

internationalisering. Trots detta, hänger value-in-exchange tänkandet kvar hos ett 

företag som alltjämt vänder sig till ett lågt pris som avgörande faktor för skapande 

av intäkt. Det tidigare kunskapsläget klargjorde en tveksamhet kring effekten av 

forskningen inom tjänstemarknadsföringen. Utan att kunna dra några generella 

konklusioner kan denna uppsats akademiska bidrag uppfattas ge indikationer på att 

forskningen haft effekt och att företag förstår betydelsen av frontlinjepersonalen 

som avgörande faktor för kundrelationer och skapande av intäkt. 

Huruvida kedjeföretagen intagit ett serviceperspektiv fullt ut, är inte möjligt att 

konkludera i denna småskaliga forskningsuppsats. Vidare forskning är nödvändig.  

 

6.5 Betydelse av resultatet  

Eftersom den varucentrerade logiken alltjämt finns kvar till viss del, finns behov 

av det praktiska bidraget med denna uppsats, vilket är att öka förståelse kring 

vikten av att behålla och utveckla frontlinjepersonalen som ett steg mot ett 

serviceperspektiv. Ambitionen med denna uppsats har varit att möjliggöra 

förbättringar gällande anställningstrygghet och kompetenshöjning för 

medarbetarna inom detaljhandeln. De samhälleliga effekter som kan uppnås 

genom förbättrade anställningsvillkor är ett mer jämlikt samhälle eftersom 

detaljhandeln är en kvinnodominerad bransch, med begränsad möjlighet att 

avancera till en fast heltidsanställning med utvecklande arbetsuppgifter. 

Kompetenshöjning, bland annat i form av förståelse för fördjupad arbetsroll som 

part time marketer eller ”skådespelare på teatern”, kan ge större konkurrenskraft 

för företagen vilket ventilerades i inledningen. Men det kan även leda till större 

möjligheter för den enskilde individen på arbetsmarknaden. 
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6.6 Begränsningar  

I denna uppsats har en kvalitativ metod bestående av intervjuer med butikschefer 

och medarbetare använts. Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se 

bilaga) bestående av frågor konstruerade av forskaren för att få fram svar på syftet 

med uppsatsen. Svaren har därefter tolkats och analyserats av forskaren allena. 

Begränsningar i denna uppsats är det lilla antalet undersökningsfall, och antalet 

personer som intervjuats vid varje företag, samt forskarens tolkningar av 

materialet. Detta gör det svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet kan 

dock uppfattas som indikationer på hur kedjeföretagen idag tänker kring strategi 

för framgång, och deras fortsatta möjligheter att erhålla konkurrensfördelar.  

 

6.7 Rekommendationer 

Denna uppsats behöver kompletteras med studier på hela den värdeskapande 

kedjan bestående av leverantörer, speditörer, grossistverksamhet, aftermarket samt 

kundernas preferenser för att få en större förståelse kring intagandet av ett 

serviceperspektiv. Den kundservice som verkligen levereras och det 

medarbetarskap som faktiskt äger rum hade behövts studeras närmare exempelvis 

genom observationer. Utan ett kundperspektiv kan inte servicekvalitén förstås fullt 

ut.  
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Bilaga intervjufrågor 

1. Hur gör ni för att kund skall komma till just er butik och handla en vara som 

återfinns i många andra butiker? 

 

2. Om jag säger kundservice, vad tänker du då? 

a. Vad innebär kundservice för dig? 

 

3. Vad är viktigast vid en säljsituation? 

 

4. Hur arbetar ni för att förbättra servicen? 

a. Ex. vilka instruktioner ges internt på arbetsplatsen? 

 

5. Hur arbetar ni för att öka medarbetarnas kompetens? 

 

6. Hur är personalen instruerad att agera vid en säljsituation? 

a. (Ex sälja varan som ger mest vinst till det egna företaget. Eller sälja varan 

som passar bäst till kunden.) 

b. Vad är tanken bakom denna instruktion? 

 

7. Känner du att du har stöd och de förutsättningar som krävs för att göra kund 

nöjd? 

a. Om inte. Vad är det som begränsar dig? (ex regler/policy, mängden 

arbete att hinna med, kompetens/kunskap) 

 

8. Vad är det viktigaste att söka efter vid rekrytering av ny personal? 

 

9. Hur viktigt är det med tillfredsställd personal som trivs? 

a. Varför då? 

 

10. I vilken utsträckning tror du personalens tillfredsställelse påverkar kundens 

tillfredsställelse? 

 

11. Vem planerar och ansvarar för det dagliga arbetet? 

 

12. Vilka initiativ vill ni se från medarbetarna? 

 

 
 


