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SAMMANFATTNING 
I och med den ökade konkurrensen och den strukturomvandling som idag råder på 
marknaden söker detaljhandelsföretag ständigt medel för att effektivisera och förbättra 
sin verksamhet och dess lönsamhet. Ett sätt som flera forskare anser vara det optimala 
verktyget för att höja sin lönsamhet på, är att ge kunderna en bättre service och på så 
sätt även skapa sig lojala och trogna kunder. En forskare som gör anspråk på detta och 
som även har skapat en modell av detta fenomen är Mark Stevens (2002). Denna 
modell utgår från att en motiverad och tillfredställd personal ger kunderna en bättre 
service och den förbättrade servicen ger i sin tur fler nöjda och lojala kunder. Lojala 
kunder skall enligt service-vinst-kedjan även till sist generera en högre lönsamhet och 
tillväxt. 
 
Syftet med denna uppsats har i och med detta koncentrerats till att undersöka om det 
finns något samband mellan personal- och kundtillfredsställelse. Detta innebär att jag 
kommer att studera om en motiverad personal ger bättre service och om denna service 
leder till mer nöjda och lojala kunder. För att kunna åstadkomma detta har jag använt 
mig av följande frågeställning och hypoteser: 
 
Finns det någon sanning i service-vinst-kedjan och sambandet mellan motiverad 
personal och lojala kunder? 
 
Hypotes 1: Motiverad personal ger en högre servicegrad gentemot kunderna. 
Hypotes 2: Hög servicegrad leder till fler nöjda och lojala kunder. 
 
För att kunna genomföra denna undersökning har jag först och främst genomfört 48st 
enkätintervjuer på butikspersonalen inom ett större detaljhandelföretag. Dessa har 
slumpmässigt valts ut från nio av företagets butiker och dessa har svarat på frågor 
rörande trivsel och motivation på arbetsplatsen. Utöver detta har jag dessutom 
undersökt hur kunderna i samma butiker upplever den service de får av 
butikspersonalen samt om dessa är nöjda och/eller lojala till butiken. Detta för att få en 
förståelse för om en hög service leder till fler nöjda och lojala kunder. Totalt sett har 20 
respondenter från varje butik intervjuats, vilket totalt ger 180st respondenter. 
 
Genom de undersökningar som jag har genomfört har jag sett att det inte finns ett 
direkt samband mellan berörda länkar i service-vinst-kedjan. Det som jag har funnit är 
att den undersökta butikspersonalen har en väldigt hög motivationsgrad. Jag har även 
funnit att kunderna upplever servicen i butik som relativt hög. Kunderna är väldigt 
nöjda med den service som ges i butikerna. Genom detta kan det tolkas som att en hög 
servicegrad leder till en hög kundnöjdhet. Detta bekräftas av ett orsakssamband mellan 
servicegrad och kundnöjhet.  Service och kundnöjdhet är dock något som inte gett 
något utslag på kundernas lojalitet till butikerna. Enligt undersökningen har butikerna 
en relativt låg lojalitetsgrad hos sina kunder. Detta är något som kan vara riskabelt då 
det finns stora risker för att kunderna överger företaget och den specifika butiken då en 
konkurrent erbjuder ett bättre erbjudande.  På grund av detta har jag trots resultatet 
dragit slutsatser som att service i butiker inte helt bör åsidosättas. Detta för att det finns 
stora skillnader mellan en nöjd kund och en missnöjd kund. Att en kund inte är lojal 
behöver inte betyda att denna aldrig mer gör sina inköp hos företaget, så länge som 
denna är nöjd med den service som ges. Om kunden istället är illojal och dessutom 
missnöjd med den service som ges finns det stora möjligheter att denne aldrig mer 
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handlar i butiken. Av den orsaken anser jag därför att service och kundernas nöjdhet 
har en viss betydelse för företagets framtida framgång. 
 
Precis som teoretikerna påstår anser jag att lojala kunder kan vara ett optimalt verktyg 
för att skapa sig långsiktig lönsamhet. Lojala kunder skapar många fördelar för företag 
och kan exempelvis ge ett företag gratis marknadsföring. Om det är motivation hos de 
anställda och service gentemot kunderna som är det optimala verktyget för att uppnå 
denna lojalitet kan det däremot ställas frågetecken kring. Vad det än är som gör 
kunderna lojala anser jag till slut, att företag och butiker fortsättningsvis bör 
koncentrera sig på att hålla sina kunder nöjda och fokusera på att undersöka vad som 
gör den specifika målgruppen lojal. 
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Kommer du ihåg mig? 
Jag är kunden som går på restaurang, sitter ner och väntar lugnt medan servitrisen 
gör allt utom att ta min beställning. 
Jag är kunden som går på ett varuhus för att handla, står tyst och snällt väntande på 
att expediten avslutar sitt privata lilla samtal. 
Jag är kunden som kör in på en bensinstation och aldrig tutar utan lugnt väntar medan 
de som betjänar läser klart sina tidningar. 
Jag är kunden som väntar i evigheter i telefon till din kundtjänst, efter att först ha 
svarat på en massa frågor och knappat in mina svar som ettor och tvåor. 
 
Ja, du skulle kunna säga att jag är en rätt trevlig kund. Med vet du vad jag är mer? 
Jag är kunden som aldrig kommer tillbaka och det roar mig att se hur många tusental 
kronor du och ditt företag lägger ner varje år för att få mig att komma tillbaka till just 
din verksamhet. När jag redan var där från början och allt du behövt göra för att få 
behålla mig som kund var att ge mig lite service och visa mig lite omtanke.  
Källa: Åkerman (2004 s. 58). 
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FÖRORD 
 
Efter många veckor av ihärdigt arbete kan jag nu pusta ut och lämna ifrån mig denna 
uppsats. Denna utgör mitt examensarbete på Nordiska detaljhandellinjen vid Stockholms 
Universitet och riktar sig till studenter inom NDH och företagsekonomiska institutionen, 
personal och butiksansvariga inom detaljhandeln samt andra som finner ett intresse av 
uppsatsens innehåll. Min förhoppning är att denna uppsats skall ge inspiration och råd 
framför allt till företag inom detaljhandeln om hur dessa i framtiden kan arbeta med sin 
personal och kunder. 
 
Uppsatsarbetet har varit inspirerande och givit mig nya kunskaper och insikter inom 
detta område. Därför vill jag först och främst tacka det företag och de personer som har 
gett mig möjligheten att undersöka detta fenomen inom deras företag. Utan dessa 
personer (ni vet vilka ni är och får ta till er av min tacksamhet) skulle det vara svårt att 
genomföra denna uppsats. Jag vill även passa på att tacka min handledare Docent 
Birgitta Olsson för konstruktiv kritik samt råd och tips löpande under arbetets gång. 
Några andra som jag måste passa på att tacka är de personer i respektive butik som ställt 
sig positiva till min undersökning och hjälpt till i den mån det har varit möjligt. Jag 
måste även tacka mina opponenter på NDH som med goda råd hjälpt mig att ro i land 
min uppsats. 
 
Maj 2006 
 
Annelie Jansson 
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1. INLEDNING 
Alla har säkert någon gång i sitt liv upplevt att bemötandet i en butik inte uppfyllt ens 
förväntningar av god service. Är det för mycket begärt att få ett ”tack” eller ”ha en 
bra dag” från kassörskan när man köper företagets produkter? Är det inte längre en 
självklarhet att hälsa på kunder som kommer in i butiken där man arbetar? Ibland kan 
det till och med kännas som om man som kund stör personalens diskussioner om 
helgens händelser när man frågar om hjälp. Kunderna är de som företagen lever på 
och borde därför vara de som står i centrum för företagens värderingar och arbetssätt.  
Ändå syns det i allt större utsträckning att företagen nonchalerar och försummar sina 
kunder. Är det så att kunden inte bryr sig längre och att en god service och ett bra 
bemötande i butik inte är det som värderas högst av kunderna? Har servicen i butik 
någon påverkan på företagets lönsamhet eller är det så att kunderna inte alls bryr sig 
om hur de blir bemötta när det köper ett företags produkter? 
  
Under denna inledande del beskrivs det ämne, problemområde och syfte som jag har 
valt att arbeta med i denna magisteruppsats. Vidare beskrivs de avgränsningar som 
gjorts samt hur uppsatsen strukturerats. 
 

1.1 Problemdiskussion 
I det samhälle som idag råder med en allt större konkurrens, branschglidning och 
strukturomvandling, finns det ett stort behov för företag att finna det optimala sättet att 
höja sin lönsamhet och överleva på marknaden. Sambandet mellan att företagen har 
mindre marginaler på sina produkter, marknadens stora utbud och att kunderna är mer 
medvetna och kräsna i sina köpbeslut, ställer större krav på företagen och deras 
försäljningsstrategier. Försäljningsstrategi innebär att företaget har valt att arbeta efter 
och förmedla en bild som företaget står för gentemot kunder och andra intressenter. 
Den strategi som under den senaste tiden varit den mest populära är den som berör 
prisnivån. Allt fler företag väljer att sänka sina priser och differentiera sig som 
lågpriskedjor. Enligt Michael Maccoby (1989) är det däremot svårt att enbart 
konkurrera med pris, då detta antingen kräver teknologiska fördelar eller andra 
skalfördelar. Låga priser innebär låga marginaler vilket kan vara riskabelt då företaget i 
samma stund som en konkurrent kan erbjuda ett lägre pris, riskerar att förlora 
kunderna. 
 
En annan strategi som flera forskare antyder vara den optimala för detaljhandelsföretag 
är den som behandlar service och personalens betydelse för företagets lönsamhet. 
Eftersom huvudsyftet för alla företag är att skapa intäkter och vara lönsamma är det 
otroligt viktigt att ta tillvara på sina kunder. Kunderna är de som gör att företaget 
överlever och därför kan det sägas att lönsamheten beror på lojala kunder. Lojala 
kunder beror i sin tur på hur nöjda kunderna är med företaget, dess produkter och 
service. Eftersom servicen är en avgörande faktor för kundnöjdhet är det av stor vikt att 
personalen som är utför denna service, känner sig motiverade att tillfredställa och 
uppmärksamma kunderna. Sambandet mellan nöjda anställa, lojala kunder och hög 
lönsamhet visas tydligt i service-vinst-kedjan som Mark Stevens skriver om i sin bok. 
Enligt denne författare har service-vinst-kedjan följande länkar: 

• Ett företags vinst och lönsamhet beror främst på att det har lojala kunder. 
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• Kundernas lojalitet följer av hur nöjda de är. 
• Hur nöjda kunderna är beror främst på hur de värderar kundservicen. 
• Kundservicen avgörs av hur tillfredsställda, lojala och produktiva de anställda 

är. 
• Hur tillfredsställda de anställda är hänger på vilket stöd de får och på att 

företaget har en policy som gör det möjligt för dem att betjäna kunderna väl, 
det vill säga låter dem fatta egna beslut och motiverar dem att lösa problem 
(Stevens, 2002). 

 
Att kunden ska stå i centrum borde vara en självklarhet för alla som arbetar i olika 
former av serviceyrken, som detaljhandeln vanligtvis är. Hur kunderna uppfattar 
företagets ansikte utåt kan vara en avgörande faktor för framgång på marknaden när 
det gäller förtroende, goodwill och affärer. En enda person som gör ett dåligt jobb i en 
nyckelställning kan förstöra hela företagets goda intryck (Nyström och Wallén, 2002). 
Opålitlig, uttråkad, omotiverad och otrevlig butikspersonal ger kunder en dålig bild av 
företagets affärsverksamhet. Eftersom det är butikspersonalen som är företagets 
ansikten utåt är det otroligt viktigt att dessa känner sig motiverade att med maximalt 
engagemang genomföra sitt arbete efter företagets mål, visioner och affärsidé. Tyvärr 
är det däremot så att fler och fler människor ”stämplar ut” mentalt när de ”stämplar in” 
på sin arbetsplats (Skabelund, 2005). För många människor, kan intervjun som gjorde 
att de anställdes, representera den mest inspirerande och idealistiska erfarenheten som 
de haft av en organisation. Detta är inte endast tragiskt för personen i sig utan det är 
även förödande för den organisation som anställt dem. En organisation med personal 
som inte är engagerade och som inte fullt anstränger sig, kan omöjligen göra sig själva 
rättvisa på någon nivå. Dock finns det fortfarande chefer och ledare som tror att deras 
personal alltid vill prestera sitt bästa och att personalen motiveras till bra prestationer 
enbart för att företaget har anställt dem (Woodruffe, 2006). 
 
Enligt Maccoby (1989) betvivlar ingen att motivation är väsentligt för att 
organisationer och människor skall lyckas i arbetet. Om kompetent personal vill göra 
vad som är nödvändigt för att tillfredställa kunderna, minska kostnader och öka 
vinsten, tjänar både organisationen och den enskilde på det (Maccoby, 1989).  
Personal som är motiverade tenderar att arbeta hårdare och smartare och har bättre 
prestationer på sitt arbete. Högt motiverad försäljningspersonal lägger ner mer energi 
för att förvissa sig om kunderna behov och för att ta till sig strategier för att 
tillfredställa dessa behov (Huang och Lau, 1999). Men många chefer och medarbetare 
saknar motivationen att göra vad som krävs för att deras företag skall överleva. I 
framtiden kommer konkurrensen att tvinga serviceföretag att skaffa sig kunskaper om 
sina kunder och reagera snabbt på nya marknadsmöjligheter för att förutse och 
tillfredställa olika kundbehov (Maccoby, 1989).  
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1.2 Problemformulering 
Finns det någon sanning i service-vinst-kedjan och sambandet mellan motiverad 
personal, service och lojala kunder? 
 
För att kunna besvara ovanstående frågeställning har jag valt att arbeta och undersöka 
två av tre hypoteser som service-vinst-kedjan behandlar. De hypoteser som jag har för 
avsikt att behandla är: 
 
Hypotes 1: Motiverad personal ger en högre servicegrad gentemot kunderna. 
Hypotes 2: Hög servicegrad leder till fler nöjda och lojala kunder. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan 
personal- och kundtillfredsställelse. Detta innebär att jag kommer att studera om en 
motiverad personal ger bättre service och om denna service leder till mer nöjda och 
lojala kunder.  

1.4 Avgränsningar 
Lönsamhet är en länk som finns i den kedja som denna uppsats fokuserar på att 
studera. Eftersom denna lönsamhet kan vara ett resultat av flera orsaker har jag valt att 
avgränsa mig från att ingående undersöka denna del. Även om jag hade valt att studera 
sambandet mellan lojala kunder och lönsamhet, hade det ändå inte funnits några säkra 
bevis på att det just är de lojala kunderna som ger lönsamheten vid 
undersökningstillfället. Att jag inte går djupare på denna del motiverar jag med 
antagandet att lojala kunder långsiktigt ger god lönsamhet och att målet då är att skaffa 
sig dessa kunder.  
 
I denna uppsats har jag även valt att avgränsat mig ifrån att studera personal och 
kunder från flera olika detaljhandelsföretag. Eftersom syftet endast är att studera 
sambanden har detta dock ingen betydelse. Tanken är att generalisera genom mina 
slutsatser och förhoppningen är då att detta skall kunna genomföras med endast ett 
företag som undersökningsobjekt. Utöver detta har jag även avgränsat mig ifrån att 
undersöka alla av företagets personal, butiker och kunder. Uppsatsen fokuserar endast 
på ett fåtal av företagets butiker, ett visst antal av dem som jobbar i dessa och ett 
förutbestämt antal besökare i samma butiker. 

1.5 Undersökningsföretag 
Eftersom syftet med denna uppsats endast är att undersöka om den så kallade service-
vinst-kedjan har någon sanning och om det ovillkorligen är så att motiverad personal 
ger tillfredsställda kunder som i sin tur även leder till en lojalitet, finns det egentligen 
ingen anledning till att nämna undersökningsföretaget vid namn. Tanken är alltså inte 
att undersöka det enskilda företagets motivation och servicegrad och det har därför 
ingen betydelse att detta företag presenteras. Att jag har valt att en anonymitet på det 
undersökta företaget kommer inte att påverka studiens resultat då tanken endast är att 
generalisera ett fenomen med förhoppningen att resultatet kan tillämpas i andra 
detaljhandelföretag och/eller ge detaljhandeln en förståelse för dessa begrepp.  
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Företaget som jag har valt att undersöka är däremot ett större detaljhandelsföretag med 
ett flertal butiker och en stor lönsamhet. Företaget har haft en god lönsamhet under en 
längre tid och har ständigt ökat sin omsättning. Företaget har även haft en kraftig 
expansionsutveckling och har som mål att fortsätta denna utveckling och varje år öka 
antalet butiker. Detta gör att företaget uppfyller den ”sista” delen i service-vinst-kedjan 
dvs. god lönsamhet. Eftersom företaget redan har en bra lönsamhet är det därför 
intressant att studera om denna lönsamhet kan tänkas beror på att företaget har 
tillfredsställda medarbetare och kunder samt en god service. Från detta företag har jag 
valt att fokusera mig på nio stycken butiker som skiljer sig mot varandra genom både 
storlek, sortiment och plats. Detta för att resultatet inte skall påverkas negativt av vissa 
kringfaktorer samt för att få en bred spridning av åsikter. 

1.6 Undersökningsobjekt 
Nedan följer en kort beskrivning av de butiker som jag har valt att genomföra mina 
undersökningar på. 
 
Butik1: Butik 1 är en medelstor butik med ett relativt brett sortiment. Företagets hela 
sortiment finns dock inte, utan vissa delar saknas. Butiken ligger i ett köpcentrum i en 
förort i Stockholmsområdet. 
Butik2: Butik 2 är en medelstor butik med ett begränsat sortiment. Denna butik har ett 
djupt men endast en mindre del av företagets totala sortiment och kan sägas vara en 
”nischad” butik. Butiken ligger mitt i centrala Stockholm och på en av Stockholms 
mest trafikerade gator. 
Butik 3: Butik 3 är en stor butik med ett brett sortiment. Butiken ligger i ett populärt 
köpcentrum i en närförort i Stockholmsområdet. 
Butik 4: Butik 4 är en stor butik med ett brett sortiment. Däremot saknas vissa delar av 
företagets totala sortiment. Butiken befinner sig mitt i centrala Stockholm och på en av 
Stockholms mest trafikerade gator. 
Butik 5: Butik 5 är en stor butik med ett brett sortiment. Butiken ligger i ett 
köpcentrum strax utanför Stockholms innestad. 
Butik 6: Butik 6 är en, jämfört med övriga butiker, en liten butik med ett begränsat 
sortiment. Butiken ligger i Stockholms City. 
Butik 7: Butik 7 är en medelstor butik med ett brett sortiment. Butiken ligger strax 
utanför Stor Stockholmsområdet i en mindre stadsdel. 
Butik 8: Butik 8 är en stor butik med ett brett och djupt sortiment. Butiken ligger i ett 
populärt köpcentrum i en närförort i Stockholmsområdet. 
Butik 9: Butik 9 är en medelstor butik med ett relativt brett sortiment. Butiken har 
dock inte företagets hela sortiment. Butiken ligger i en närförort strax utanför centrala 
Stockholm. 
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1.7 Disposition 
Nedan följer en kort presentation av hur uppsatsen i det följande kommer att 
behandlas. 
 
Kapitel 2: Detta avsnitt ger en bakgrundbeskrivning av det problemområde jag har 

valt att studera dvs. service-vinst-kedjan. Detta för att få en genomgående 
förståelse för denna kedja samt vilket samband innebörders delar har till 
varandra. 

 
Kapitel 3: Detta avsnitt innehåller och behandlar de teorier som har använts för att 

skapa mig en uppfattning om de olika begreppen inom service-vinst-
kedjan. Först och främst presenteras det begrepp som behandlar motivation 
och vad som driver personalen motivation i butik. Utöver detta tar jag även 
upp intern marknadsföring, vilket är ett sätt att arbeta med motivation inom 
företaget. Efter detta tar den teoretiska referensramen upp begreppet 
service, vilket är den del som service-vinst-kedjan påstår komma av 
tillfredsställds och motiverad personal. Här beskrivs tydligt vad service är, 
varför företagen bör arbeta med service och vad det genererar. I den sista 
delen i detta avsnitt redogör jag för det som service sägs leda till dvs. nöjda 
och lojala kunder. Under denna del beskrivs vad lojala kunder är, vad det 
genererar och hur företag kan gå till väga för att uppnå detta. 

 
Kapitel 4: I detta kapitel beskrivs de metodval och tillvägagångssätt som jag har valt 

att arbeta med i denna uppsats. Eftersom dessa är en följd av befintliga 
teorier på området följer det sig naturligt att dessa presenteras efter min 
teoretiska referensram. 

 
Kapitel 5: I detta kapitel har jag samlat alla de resultat som mina enkätundersökningar 

har mynnat ut i. 
 
Kapitel 6: För att kunna dra några relevanta slutsatser av denna studie har jag i detta 

kapitel sammanvävt empiriska resultat med de teorier som finns med i 
uppsatsens tidigare delar. 

 
Kapitel 7: I uppsatsens avslutande del är tanken att jag besvarar uppsatsen 

frågeställning och drar de slutsatser som känns relevanta för uppsatsen 
syfte och hypoteser. 
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2. BAKGRUND 
Nedan följer en beskrivning av service-vinst-kedjan, vilken är en bakgrund till det 
problemområde som jag har valt att arbeta med i denna uppsats. 

 

2.1 Service-vinst-kedjan 
Företag som agerar på den fria marknaden, upplever idag en ökande och mer intensiv 
konkurrens samt mer krävande kunder. För att långsiktigt kunna överleva på den nya 
marknaden och skapa tillväxt och lönsamhet har det därmed blivit allt viktigare för 
företag att bygga och bevara gemensam och lönsam lojalitet både bland kunder och 
bland dem som arbetar inom företaget (Grönroos, 1998). För att bevisa att lojalitet 
faktiskt är något som organisationer bör satsa resurser i finns det speciella samband 
mellan kundnöjdhet och lojalitet och mellan kundlojalitet och lönsamhet. Söderlund 
(2003) är en av dem som påstår att lönsamhet är en av de mest centrala orsakerna till 
varför företag exempelvis fokuserar på kundlojalitet. Sambandet mellan ovanstående 
länkar har identifierats till en service-vinst-kedja skapad av Heskett et al, (1994). 
Kedjan tar som sagt upp kopplingen mellan företagets lönsamhet, de anställdas och 
kundernas tillfredställelse och kopplar samman de tre komponenterna, företag, 
anställda och kunder, i ett beroendesamband (Kotler et al, 2002). Med företag menas 
främst ledningen och organisationens kärna. Deras främsta uppgift är att skapa goda 
möjligheter, genom exempelvis utbildning och god arbetsmiljö, för personalen att ge 
service till kunden. De anställda är de som interagerar med kunden och deras främsta 
uppgift är att ge kunden en service som speglar företagets värderingar. Den sista 
komponenten, kunderna, är de som kommer i kontakt med företaget på något sätt 
(Gummesson, 2002). 
 
Figur 2.1 Service-vinst-kedjan  

 
Källa: Heskett et al, (1994) modifierad av Jansson (2006) 
 
Övergripande så bildar service-vinst-kedjan ett ramverk som länkar servicehandlingar, 
personalvärderingar och kundvärderingar till företagets lönsamhet och tillväxt 
(Kamakura et al, 2002). Enkelt sett skapar service-vinst-kedjan å de ena sidan en 
relation mellan marknadsprestationer (tillväxt och lönsamhet), kundlojalitet och 
kundtillfredsställelse och å andra sidan personaltillfredsställelse, lojalitet och 
produktivitet (Heskett et al, 1994). Specifikt argumenterar modellen för att lönsamhet 
och tillväxt stimuleras av kundlojalitet. Den senare är ett direkt resultat av 
kundtillfredsställelse som influeras av de servicevärden som ges till kunderna. Detta 
värde, skapad av tillfredsställd, lojal och produktiv personal, är en funktion av 
kostnader för konsumenter och resultat som uppnås för konsumenten. Det är även 
baserat på hur serviceleveransen uppfattas och på kundernas förväntningar. Det bör 
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även till sist noteras att den interna kvaliteten på arbetsmiljön hjälper personalen att 
leverera resultat till kunderna och driva personaltillfredsställelse (Heskett et al, 1994). 
 
Enligt service-vinst-kedjan är det viktigt med nöjd personal och entusiastiska 
medarbetare för att kunderna ska bli nöjda. Endast tillfredsställd och nöjd personal kan 
förmedla en god service gentemot kunderna. För att motivera de anställda använder 
företaget intern marknadsföring, vilket innebär att de riktar marknadsföringen inåt i 
organisationen. För att påverka kunderna använder de extern marknadsföring. Det är 
viktigt att den interna och externa marknadsföringen överstämmer för att kunderna ska 
bli nöjda, då blir interaktionen optimal (Gummesson, 2002). 
 
Figur 2.2 Intern och extern marknadsföring 

 
Källa: Kotler et al, (2002) 
 
För att få långsiktigt hållbara resultat bör processen starta i företagets kultur för att 
skapa långsiktig lönsamhet och uthållighet i en satsning på service. Företagets 
fullständiga balansvärde utgår från kundvärden, medarbetarvärden, strukturvärden, 
samhällsvärden och det finansiella kapitalet. Och visst är det så att de finansiella 
värdena och operativa målen är de enklaste att mäta, men det är viktigt att inte glömma 
att de övriga delarna också måste ges plats; de är en förutsättning för framgång och ger 
en kraftfull hävstång för företagets utveckling (Åkerman, 2004). 
 
Att få hela företaget att fokusera på service går inte utan en klar vision och klara mål. 
Företagsledningen måste arbeta fram en gemensam vision med ett starkt 
kundperspektiv, gemensamma värderingar och kärnvärden som sätter fokus på 
kundhjältarna och kundpassionen. Det sätter spelplanen för alla medarbetare och ger 
alla en kompass att styra efter. Med tydliga mål, både hårda och mjuka, får företaget 
också konkreta mål att mäta och belöna insatserna efter. Genom nöjda och trogna 
medarbetare skapas sedan basen för långsiktighet i företagets strävan. Det ska vara kul 
att gå till arbetet. Det ska vara kul att tjäna kunden. Först då kan kunden få en 
upplevelse som hon/han värderar högt, både i hjärta och i hjärna. Det kundupplevda 
värdet handlar om att matcha företagets strävan mot kundens förväntningar. Att skapa 
nöjda kunder är på många företags dagordning och bland de mål som fastställs. Att ha 
lojala kunder eller, ännu hellre, trogna kunder, är inte samma ska som att de är nöjda. 
En kund kan vara nöjd utan att återkomma likaväl som att kunden kan vara lojal utan 
att känna tillfredsställelse med det som fås. För att förstå skillnaderna måste företagen 
börja lyssna på kunderna och inta ett starkare kundperspektiv. Den första uppgiften för 

Företag 

Anställda Kunderna 

Intern 
marknadsföring 

Extern 
marknadsföring 

Interaktion 



 15

alla kommersiella verksamheter är att få kunden att uppmärksamma produkten. 
Produkten måste sedan leva upp till förväntningarna. I själva köpsituationen kan sedan 
nya faktorer dyka upp. Mötet med ett företag måste vara en positiv upplevelse för att 
inte skada både varumärket och det säljande företaget (ibid). 
 
Passion blir den gemensamma nämnaren för att nå framgång. Glöden måste finnas i 
hela företaget, hos ledning såväl som hos alla medarbetare. Ledningens passion och tro 
på det som görs samt förmågan att dela denna med medarbetarna är avgörande. 
Övertygelsen i hela företaget att målen uppnås genom allas delaktighet och vilja att gå 
ett steg längre för kunden betyder mycket, men också modet att involvera kunden, ta 
risker och gå utanför ramarna. En satsning på service måste långsiktigt också generera 
ett överskott. De merintäkter som skapas måste vara större än kostnaderna. Service ger 
rätt genomförd både en effektivisering med lägre kostnader som följd och en ökad 
kundtillströmning med ökade intäkter som resultat (ibid). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan följer den teoretiska referensram som ligger till grund för hur uppsatsens 
undersökning har gått tillväga. Under denna del beskriver jag ingående de delar som 
finns med i service-vinst-kedjan och som sägs ligga till grund för ett företags 
lönsamhet och tillväxt. 

 

3.1 Nöjd och motiverad personal 
Motivation är ett komplext fenomen som påverkar och påverkas av ett antal faktorer i 
den organisatoriska miljön. Studier kring motivation behandlar därför varför individer 
tänker och gör som de gör. Donoghue och Westerman (1989) definierar exempelvis 
motivation som: 

 
”… Processer som driver en persons beteende och leder han eller henne mot ett mål 
eller saker som måste göras” (Donoghue och Westerman, 1989). 
 
Generellt sett har motivation att göra med styrkor, som sätter igång, leder och behåller 
beteende mot vissa mål. I termer av organisatoriska aspekter, fokuserar motivation 
enligt Molander (1996), på en individuell vilja att anstränga sig på sitt arbete och på 
summan av dessa ansträngningar som görs för att erhålla incitament av något slag 
(Molander, 1996). 
 
Våra värderingar styr med stor sannolikhet vad som driver oss till arbete eller vad som 
driver oss i arbetets utförande. Det allra enklaste är att påstå att vi arbetar för att tjäna 
pengar. Utan pengar, inget uppehälle och då är det svårt att fungera i vårt samhälle. För 
väldigt många är arbete en primär möjlighet att försörja sig. Det finns även de som 
värderar andra förmåner mer än en hög lön. Det kan handla om extra ledighet, bonus, 
tjänstebil, pensionsförsäkringar, aktier, städhjälp eller barnpassning. Lönen är 
naturligtvis drivkraften för många men säkert inte den enda. De flesta vill känna att det 
är roligt att gå till arbetet, att trivas med sina arbetsuppgifter och med sin arbetsplats. 
Det har inte i första hand att göra med vilka arbetsuppgifter man har, utan styrs mer av 
varje individs intressen. Det skapar en personlig tillfredställelse att vara sysselsätt med 
uppgifter som väcker intresse och utmaning. Arbetet ger livet mening och innehåll, för 
de flesta. Genom arbetet ingår vi i ett socialt sammanhang och just gemenskap är en 
del av de mänskliga behoven. Arbetet innebär därför en social trygghet och ger oss en 
tillhörighet och identitet (Wall Berséus, 2004). 
 
Arbetet förbinder oss med en verklig värld som talar om för oss ifall våra idéer och 
visioner är hållbara. Detta kräver att vi tuktar vår begåvning och bemästrar våra 
impulser. Vår känsla av värdighet och egenvärde är beroende av att vi blir erkända av 
andra människor igenom vårt arbete. Utan arbete sjunker vi i värde. Genom arbetet ger 
vi uttryck för oss själva och utövar engagemang. Vi skiljer mellan arbete som uttrycker 
en kallelse, arbete som vi älskar att göra och arbete som vi går med på att utföra för att 
försörja oss. Också hoppet driver oss att arbeta. Vi väntar oss belöningar efter våra 
egna värderingar. Vi hoppas att vårt arbete skall ge oss pengar, njutning, uppskattning, 
berömmelse, makt, kunskap, oberoende, en bättre värld och en möjlighet att få känna 
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tillfredsställelse av kreativt förverkligande. Driften av att arbeta är en emotionell 
nödvändighet som styrs av våra värderingar och möjligheter. De starkaste universella 
faktorerna som gör oss motiverade att arbeta är alltså behovet att uttrycka vår 
personlighet, vårt hopp och vår fruktan (Maccoby, 1989). 
 
För att förstå vad som motiverar oss själva och andra måste vi identifiera våra 
dynamiska värderingar. Denna förståelse visar vägen till både 
organisationsproduktivitet och utveckling av vår enskilda arbetsförmåga. 
Värderingsbegrepp är svårfångade. Värde kan definieras i inskränkt bemärkelse som 
en företeelse, en norm eller egenskap som betraktas som värdefull eller önskvärd, men 
det innebär också mänskliga värderingar i en vidare mening som engagerade mönster 
av varseblivning, tänkande, önskningar och handling som är gemensamt för 
medlemmarna av ett samhälles drivkrafter. Alla människor föds med dynamiska 
tendenser, drivkrafter som styr våra handlingar. Men även om alla varelser har dessa 
dynamiska tendenser, uttrycks och styrs de av olika värderingar, som är beroende av 
vår kultur och förmedlas av familj, skola och arbetsplats (ibid).  

3.1.1 Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow (1954) lade i början av 1950-talet fram en teori om individens 
behov. Denna teori är i första hand en motivationsteori som antyder att människor styrs 
av sina behov (Granberg, 2001) och påpekar att människors motivation har en 
hierarkisk struktur där behoven är arrangerade i hierarkin efter betydelse, vilket han 
kallar behovshierarki. Modellen går ut på att de grundläggande behoven ska vara 
tillfredställda innan högre upp i hierarkin kan uppnås (Nyman och Warg, 2005). När ett 
behov tillfredställs intar ett nytt behov dess plats och när en nivå har uppnåtts går 
stävan mot nästa. Det är naturligtvis inte på det sättet att de ”lägre” behoven försvinner 
när de tillgodosetts utan de finns hela tiden kvar men upplevs inte som särskilt 
påträngande (Granberg, 2001). Längst ner i hierarkin är de fysiologiska behoven, det 
vill säga de grundläggande behoven såsom mat, vatten och sömn. I arbetslivet innebär 
detta lönevillkor, arbetsvillkor, arbetsmiljö. Steg två är trygghetsbehoven, vilka i 
arbetslivet innebär grundläggande trygghet i den fysiska arbetsmiljön och 
anställningstrygghet. Nivå tre är de sociala behoven, i arbetslivet bestående av behovet 
av goda vänner och kollegor och samarbetsförhållande. Det fjärde steget är 
uppskattning, inriktade på individens möjligheter till personligt växande, utvecklandet 
av självrespekt, andras uppskattning, egen prestation, prestige och framgång. Det femte 
och sista steget är självförverkligande, dvs. att frigöra kapacitet för att kunna utveckla 
de anlag, förmågor och egenskaper individer besitter (Maslow, 1954). Jacobsen och 
Thorsvik (2002) skriver att genom att ge människor möjlighet att realisera sin kapacitet 
i arbetet kan dessa utlösa starkt motiverade krafter. 
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Figur 3.1 Maslow´s behovshierarki 

 
Källa: Maslow (1954) 
 
Alla dessa fem behov är arrangerade i hierarkin efter betydelse. I en situation där alla 
behov är otillfredsställda eller där människan domineras av fysiologiska behov, verkar 
de andra behoven inte existera eller finns i bakgrunden. När fysiologiska behov är 
tillfredställda så kommer nya och högre behov att domineras av individen. 
Individualism domineras och hans eller hennes beteende influeras endast av behov som 
inte är tillfredställda. Maslow (1954) menar även att lägre behovsnivåer måste 
tillfredställas innan högre nivåer kan uppstå och bestämma en persons beteende men 
att dessa nödvändigtvis inte behöver vara tillfredställda fullt ut innan efterföljande 
behov kan uppstå. 
 
Maslows teori om motivation kan appliceras på olika typer av arbetssituationer. Det 
ger bland annat användbar information för motivation att arbeta. Som tidigare nämnts, 
strävar varje person efter tillfredställelse av specifika behov som bestämmer individens 
aktuella tillstånd i hans eller hennes beteende på arbetet. Med andra ord, det tillstånd 
en anställd har i hierarkistegen påverkar den anställdes arbetsprestation. Individuella 
behov behöver därför identifieras för att kunna motivera människors arbetsbeteende. 
Kunskapen om de anställdas otillfredsställda behov kan hjälpa företag att påverka 
arbetsprestationen (Maslow, 1954). 

3.1.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzbergs motivationsteori går ut på att motivationsbegreppet delas in i två grupper, 
hygienfaktorer och motivatorer. Hygienfaktorerna handlar om människans animala 
behov såsom till exempel fysiska arbetsförhållanden, lön, administrativa rutiner, 
förmåner mm. Motivatorerna handlar om unika mänskliga behov, som till exempel 
personlig utveckling, ansvar, erkännande, prestation, laganda mm (Nyman och Warg, 
2005). Syftet med denna teori är att försöka ta reda på orsaken till 
arbetstillfredsställelse respektive missnöje. De faktorer (motivatorer) som motiverar de 
anställda överensstämmer inte helt med de faktorer (hygienfaktorer) som gör dem 
missnöjda. Det förhåller sig inte så, att om en anställd inte är motiverad för sitt arbete 
så är han missnöjd (Granberg, 2001). Motsatsen till arbetstillfredsställelse är alltså inte 
otillfredsställelse, utan snarare en mindre gard av tillfredsställelse. På samma sätt är 
inte motsatsen till otillfredsställelse, tillfredsställelse utan snarare avsaknad av 
otillfredsställelse (Nyman och Warg, 2005). Det är istället så att det är delvis olika 
faktorer som orsakar motivation och missnöje. De faktorer som gör att människor vill 
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arbeta och att dessa tycker om sitt arbete, är mera relaterade till arbetet självt, medan 
de faktorer som gör individer missnöjda är mer relaterade till arbetsförhållanden och 
miljö (Granberg, 2001). Som exempel tas hygienfaktorn arbetsförhållande upp; om 
luftkonditioneringen går sönder mitt på dagen en varm sommardag kommer det att 
resultera i mycket otillfredsställd personal. Om däremot luftkonditioneringen fungerar 
som förväntat hela dagen kommer personalen inte för den skull bli speciellt 
tillfredsställd och tacksam (Nyman och Warg, 2005). 
 .  
Herzberg menar att det är själva arbetet som har störst potential att skapa 
tillfredsställelse. Det väsentligaste är inte hur arbetsmiljön ser ut i form av möbler och 
hur temperaturen är på arbetsplatsen, utan det handlar istället om själva arbetsuppgiften 
och alla de inneboende känslor som skapar positiva attityder till arbetsuppgiften. Han 
menar att även om aspekter i den anställdes personliga liv påverkar beteenden och 
slutligen även arbetstillfredsställelse så är det arbetet i sig själv som tillfredställer 
behoven och fungerar som en drivkraft till en högre nivå i Maslow´s pyramid 
(Herzberg, 1966). Människor blir inte mera motiverade av att arbeta i en perfekt 
organisation med snygg miljö, glada färger på väggarna, gratis kaffe, tillgång till bastu 
och omklädningsrum med kakel på väggarna. För att människor ska vara motiverade, 
känna arbetstillfredsställelse och därmed aktivt bidra till ökad effektivitet måste 
företaget skapa ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum för intresset, där 
uppgifterna tar hänsyn till de anställdas intressen, ambitioner och kapacitet, där arbetet 
rymmer möjligheter till eget ansvartagande och där företagsledning och de anställda 
tillsammans utvecklar normer som definierar goda och dåliga prestationer som kan 
utvecklas allteftersom individerna utvecklas (Granberg, 2001). 
 
För att summera, syftar hygienfaktorer till att motverka arbetsmissnöje och bidrar 
endast till en mindre grad av positiva känslor mot arbetet. Motivatorer å andra sidan, 
uppmuntrar personlig utveckling och bidrar väldigt lite till arbetsmissnöje. Både 
hygienfaktorer och motivatorer tjänar de anställdas behov, men det är enbart 
motivatorerna som skapar tillfredställelse på arbetsplatsen och förhöjer arbetsutförande 
(Bassy, 2002). 
 
Herzbergs tvåfaktorteori representerar en förlängning av Maslow´s behovshierarki (se 
figur 3.2). Hygienfaktorerna kan ses som lägre behov medan motivatorerna kan ses 
som högre behov. Skillnaden är däremot att Herzbergs teori påpekar att både 
hygienfaktorer och motivatorer bör uppmärksammas för att kunna motivera sina 
anställda (ibid). 
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Figur 3.2 Sammanlänkning av Maslows och Herzbergs motivationsteorier 

 
Källa: Bassy (2002) 

3.1.3 Maccoby 
Med hjälp av attitydundersökningar, intervjuer och konsultverksamhet har Michael 
Maccoby (1989) funnit att arbete inte har samma mening för alla människor och att de 
anställda är mest motiverade när de krav som ställs på dem överensstämmer med deras 
egna värderingar. För att ta reda på vad som motiverar människor i arbetet anser därför 
Maccoby att det är viktigt att studera både den enskilde individen och organisationen, 
och då särskilt ledarskapets betydelse.  
 
Maccoby (1989) skriver i sin bok ”Arbeta – Varför det?” att de flesta teorier om 
arbetsmotivation är de teorier som behandlar ”partiella människor”. Dessa teorier är 
utformade av akademiker åt experter i byråkratier. I likhet med de funktionella 
avdelningarna i en intellektuell byråkrati inriktar sig dessa teorier på ett enda 
motivationsvärde på hela personlighetens bekostnad. Teorierna uppfattar människan 
som antingen en ekonomisk, en social, en politisk och en psykologisk människa där 
människor motiveras av pengar, makt, status eller en behovshierarki. Var och en av 
dessa teorier är partiellt sann men ingen är helt sann.  De är konstruerade för partiella 
människor på smala, rutinmässiga befattningar i botten av hierarkin och specialiserade 
funktioner på högre nivåer. Dessa teorier förklarar inte hur ledare skall motivera 
människor att bli mer engagerade i företagets ledning och arbeta i samverkan med 
andra. De förklarar inte heller de värderingsskillnader som är avgörande för kvaliteten 
och intensiteten i motivationen. I toppen av dagens organisationer känner sig cheferna 
lockade av motivationsteorier om den ekonomiska människan eftersom pengar är vad 
de själva kan kontrollera bäst. De högsta cheferna vill gärna tro att de kan bygga upp 
ett system där varje anställd genom att arbeta för att maximera sin enskilda förtjänst får 
hela företaget att blomstra. Men teorin om den ekonomiska människan kan inte ens 
förklara högsta ledningen motivation. Denna teori har endast överlevt genom att den 
tar hänsyn till många drivkrafter som har en viss mening för alla människor. Den har 
varit den industriella tidsålderns mest pålitliga motivationsteori. Pengar kan ha olika 
mening beroende på våra värderingar, men alla vill ha dem. Pengar ger en känsla av 
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trygghet och en möjlighet att behärska många situationer och medel att skaffa sig 
njutning. Pengar betyder frihet men i serviceorganisationer är det inte möjligt för alla 
att bli ekonomiskt oberoende och därför kan enbart pengar inte motivera de goda 
relationer som krävs för effektivitet (Maccoby, 1989). 
 
Servicearbete kräver inte bara högre motivationsnivåer utan också att människor skall 
arbeta tillsammans, dela information, lösa problem och bry sig om kunder, 
arbetskamrater och företagets framgång även om detta medför att de offrar kortsiktiga 
personliga vinster. Motivationen för dessa kräver därför hänsyn till psykologiska 
begrepp som helt saknas i teorierna om den partiella människan: förtroende, omsorg, 
mening, självutveckling och värdighet (ibid). 
 
För att upptäcka vad som motiverar människor i arbetet är det viktigt att inrikta sig på 
de värderingar som styr beteendet och avgör varför och hur vi arbetar. Maccoby har 
därför formulerat en teori som stämmer överens med vetenskapliga resultat och egen 
erfarenhet. Denna teori ser han som ett intellektuellt redskap med vilket andra kan 
utveckla eller förfina sina egna motivationsteorier. Sökandet efter mål och beteende 
som är gemensamma för alla kulturer har lett till en indelning av de mänskliga 
drivkrafterna i åtta kategorier: självbevarelse, samhörighet, njutning, information, 
kunskap, lek, värdighet och mening. Detta är inte en hierarki. Alla ger i en eller annan 
form uttryck för alla dessa drivkrafter. Dessutom kan de komma i konflikt med 
varandra. Vid en given drivkraft dominerar en av drivkrafterna. Självbevarelsedriften 
går vanligtvis före alla andra men inte alltid, men eftersom alla åtta drivkrafterna är 
vad som gör oss mänskliga kan vi inte rangordna någon av dem högre eller lägre. Varje 
drivkraft kan uttryckas på ett sätt som antingen är lägre (primitivt och barnslig) eller 
högre (moget och utvecklat). Högre värderingar vidgar medvetandets gränser och den 
inre friheten, ökar hoppet och skaparkraften. Arbete är ett medel att utveckla våra 
drivkrafter och bli mer helgjutna och målmedvetna. I vardagsspråket talar vi om behov, 
inte drivkrafter. Men termen behov syftar både på en drift och på den kraft vi känner. 
Mänskliga behov är aldrig rent fysiologiska. Vi uttrycker alltid en värdering när vi talar 
om ett behov (ibid). 
 

Behov:      Värdering: 
• Mat, dryck, sexualitet    Självbevarelse, njutning 
• Beroende, beskydd, kärlek   Samhörighet 
• Prestation, ära berömmelse   Kunnande, värdighet 
 

3.1.4 Övriga teorier 
Det finns många forskare som hänvisar sina studier till Vrooms förväntansteori, som är 
ett alternativ till behovsteorier. Denna teori utgår från individens egen förväntan och 
hur de klarar av att uppnå det de vill uppnå. I detta skapas också en motivation av att 
genomföra det de vill. Det som karaktäriserar individer i denna teori är att de innan de 
utför sitt arbete noga tänker igenom vad de måste uppnå för att belönas och hur mycket 
belöningen betyder för dem. Enligt denna teori är det möjligt att en individ som arbetar 
hårt och presterar väl kan sänka sin motivation om dennes prestation inte 
uppmärksammas och belönas tillräckligt av medarbetare och organisation (Fontin, 
2005). 
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En annan aspekt på motivation ger Hackman och Oldhams (1976) teori om motivation 
kopplat till arbetsutformning. Situationsvariabler och individuella skillnader mellan 
anställda är det som ligger till grunden för modellen där vissa egenskaper i 
arbetsuppgifterna gynnar ett visst psykologiskt tillstånd hos individerna. Modellen 
avser att klargöra vilka egenskaper som mest sannolikt kan motivera individerna för att 
prestationer skall uppnås. De tre kritiska tillstånd som främjar motivationen är enligt 
modellen; 1) att arbetet upplevs som meningsfullt, 2) att den anställde upplever ett 
ansvar för resultat samt 3) att det finns en faktisk kunskap om resultaten av det som 
görs. Infinnandet av dessa anses enligt modellen leda till en stark vilja att prestera, hög 
prestation, arbetstillfredsställelse och viljan att tillgodose utvecklingsbehov. 
 
Arbetstillfredsställelse är den huvudsakliga motivationsfaktorn hos anställda och är 
nära relaterad till kundorientering. Enligt Blankertz och Robinson (1996) är individer 
som i hög grad är tillfredsställda med sitt arbete också väldigt motiverade och vill inte 
lämna sitt arbete. Däremot kan det inte sägas att det finns ett uttalat samband mellan 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Vissa teoretiker menar att 
arbetstillfredsställelse leder till bättre prestationer medan andra forskningsbevis visar 
på en svag korrelation mellan dessa faktorer. Tillfredsställelse är ett internt tillstånd 
och fler författare definierar det som en följd av motivationsprocessen. 
Arbetstillfredsställelse är de positiva och negativa känslor och attityder som en individ 
har till sitt arbete. Det är ett komplext fenomen och beror på flera arbetsrelaterade 
likväl personliga faktorer. Individer kan vara tillfredsställda med vissa aspekter av sitt 
arbete med missnöjd med andra. Trots detta mäts inte alla aspekter i den övergripande 
arbetstillfredsställelsen. Därför kan det vara bra att bryta ner helhetsattityden i attityder 
mot enstaka delar av arbetet såsom lön, säkerhet, sociala tillstånd mm (Blankertz och 
Robinson, 1996).  
 
Motivationsprocessen (figur 3.3) representerar en generell bild av mänskligt beteende. 
Porter och Steers (1991) menar att denna modell antyder att individer har ett antal 
behov, önskningar och förväntningar i varierande styrka. Baserat på dessa behov och 
förväntningar, agerar och beter sig människor på det sätt som de tror kommer leda till 
önskade mål och tillfredställelse. 
 
Figur 3.3 Förenklad illustration av motivations modell  

 
Källa: Mullins (1999). 
 
Enlig Mullins (1999) kan behov och förväntningar skiljas åt i ekonomiska belöningar, 
inre tillfredställelse och sociala relationer. Ekonomiska belöningar såsom lön och extra 
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förmåner är en instrumental orientering till arbetet. Inre tillfredsställelse skapas av 
arbetet i sig själv och representerar en personlig orientering till arbetet. Vänskap, 
teamwork och behovet av anknytning är en del av de social relationer som bidrar till 
relationsorientering till arbetet. Människor skiljer sig i sina preferenser, exempelvis så 
föredrar vissa personer ekonomiska belöningar medan andra favoriserar inre 
tillfredsställelse eller sociala relationer. Dessa preferenser kan också förändras över tid. 
 
Till skillnad från Mullins förklarar Mak och Sockel (2001) behov och förväntningar i 
termer av att vara interna eller externa till individer. Enligt dessa har interna 
motivatorer har ett samband med en persons inre behov medan externa motivatorer ses 
som omgivningsfaktorer som förs fram av företag till individer. Inre motivation är en 
persons önskan att prestera bra på sitt arbete i syfte att uppnå tillfredsställelse på inre 
behov. Med andra ord, en individ utför en uppgift i syfte att uppnå särskilda typer av 
interna tillstånd, vilket han eller hon upplever som belöning. Inre motivation relaterar 
till psykologiska belöningar som erkännande för utfört uppdrag. Externa belöningar 
såsom mat, pengar, beröm och så vidare, är inte den huvudsakliga orsaken till att en 
person engagerar sig i någon typ av aktivitet. Med andra ord så är det uppgiften som är 
den huvudsakliga källan till motivation, eftersom den skapar intresse, stimulation, 
utmaningar och möjligheter för personlig utvecklig och prestation till individ. Yttre 
(extern) motivation härrör till synbara belöningar såsom lön, extra förmåner, 
arbetsplatsomgivning mm. Yttre motiv kan inte tillfredsställas av arbetet i sig självt. 
Enligt McDermott och O´Connor (1998) finns det två typer av yttre motivation, 
moroten och piskan. Morotsmetoden innebär att belöningar utdelas för människors 
arbete. Med piskan säger man nej, människor vill undvika smärta och här hotas 
människor med obehagliga följder om de inte låter sig motiveras. Att leda med hjälp av 
piskan är ofta slående ineffektivt på medellång och lång sikt eftersom det är en metod 
som knappast kan åstadkomma någon kreativitet eller innovation.   
 
Motivationsprocessen (figur 3.3) är inte så rak och enkel som den ser ut att vara. Porter 
och Steers (1991) har identifierat fyra aspekter som komplicerar modellen enkelhet. 
Den första aspekten härstammar från det faktum att anledningar och skäl inte direkt kan 
observeras och att det därför existerar ett behov av att härleda dem. Däremot är 
inblandningen av orsaker från observerat beteende associerade med svårigheter spårade 
från åtminstone fem orsaker. Dessa är (1). Flera motiv kan härledas från en handling; 
(2). Motiv kan uppstå i olika former; (3). Likartade eller identiska handlingar kan 
representera flera motiv; (4). Olika beteende kan gestalta likartade motiv; och (5). 
Uttryckssättet av ett särskilt motiv kan mildras av personliga och kulturella variationer. 
 
En andra komplikation av modellen handlar om det faktum att varje person har en rad 
olika motiv och att dessa motiv kan förändras över tid och även stå i konflikt till 
varandra. Det tredje är att valet av ett särskilt motiv och intensiteten som följer detta 
motiv, kan skilja sig från person till person. Den fjärde och sista komplikationen med 
modellen härrör till det faktum att kunskapen om ett särskilt behov, önskning eller 
förväntning, kan driva en person till att uppmärksamma andra motiv eller öka stävan 
efter dessa (Porter och Steers, 1991). 
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3.1.5 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring växte enligt Gummesson (2002) fram ur 
tjänstemarknadsföringen, för att framförallt få personal i frontlinjen som har interaktiva 
relationer med kunder att hantera servicemötet bättre och mer självständigt. Särskilt i 
tjänsteföretag där kontakten med kunden är stor och intensiv är det väsentligt att 
kontaktpersonerna är väl informerade om vad företaget har att erbjuda och det är 
viktigt att dessa personer har kunskap om företagets affärsidé, strategier, förändringar i 
organisationen, resultatutveckling etc. Enligt Gummesson är detta en förutsättning för 
att de ska kunna representera företaget på ett tillfredställande sätt och framgångsrikt 
hantera de kontakter som uppstår i interaktionen med kunder. Det mest centrala är att 
medarbetarna motiveras att visa serviceanda och göra kundinriktiga insatser om de är 
välinformerade. 
 
”Intern marknadsföring är alla de aktiviteter som kan genomföras för att skapa de 
villkor som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl 
internt som vid kundkontakter” (Arnerup-Copper och Edvardsson, 1998).  
 
Ovanstående författare menar att den interna marknadsföringens centrala uppgift är att 
motivera människor och att detta handlar om att påverka attityder och värderingar. 
Även Grönroos (1998) menar att personalens motivation och tillfredställelse utgör den 
centrala uppgiften för intern marknadsföring. Han menar att det gäller att motivera och 
styra sina medarbetare så att dessa blir kundintresserade, marknadsförings- och 
försäljningsinriktade. Detta skall i sin tur leda till en effektiv interaktiv marknadsföring 
och menar att en informerad och motiverad personal utgör grunden för tillfredställda 
kunder. 
 
Arnett et al, (2002) anser att intern marknadsföring ger många fördelar. Dels gör den 
att personalen stannar kvar inom företaget, tjänstekvaliteten ökar, personalen blir 
tillfredsställd och intern marknadsföring underlättar genomförandet av förändringar i 
organisationen. Ökad personaltillfredsställelse leder enligt författarna till att 
personalen motiveras till att engagera sig i sina kunder och därmed förbättras 
kundtillfredsställelsen och följaktligen företagets vinster. Författarna förklarar även att 
intern marknadsföring erbjuder ett sätt att uppmuntra de anställda att kontinuerligt 
förbättra det sätt, på vilket de tjänar sina kunder och varandra. En framgångsrik intern 
marknadsföringsstrategi förbättrar de anställdas tillfredsställelse och stolthet över att 
arbeta i organisationen. Stolthet och arbetstillfredsställelse leder i sin tur till ett positivt 
beteende i form av att de anställda levererar god service, samarbetar bra med andra 
anställda och känner ansvar gentemot organisationen. 
 

3.1.6 Driva motivation 
I över 60 år har det diskuterats och genomförts flera studier kring vad som motiverar 
anställda och hur ledare i en organisation kan påverka denna motivation (Wiley, 1995). 
Några av dessa sammanställs nedan. 
 
Enligt Woodruffe (2006) så är det otroligt viktigt att ett företag motiverar sina anställda 
både för att kunna erbjuda kunderna en engagerad personal och för att kunna hålla kvar 
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bra personal. Omotiverad personal söker gärna andra anställningsmöjligheter vilket 
leder till höga kostnader i form av rekryteringskostnader och inlärningskostnader. 
Woodruffe nämner även att pengar inte är den enda motivationsfaktorn utan att det 
finns flera motivationsåtgärder som inte kostar något att genomföra för företaget. 
Några av dessa faktorer som författaren nämner är utvecklingsmöjligheter, beröm, 
stöd, utmaningar, förtroende och engagemang från ledaren och organisationen. 
 
Genom Maslow´s behovshierarki har Bassy (2002) i figur 3.4 gett exempel på hur 
företag kan motivera sina anställda med behov på de olika nivåerna i hierarkin. 
 
Figur 3.4 Exempel på hur organisationer kan tillfredsställa personalens behov vid 
olika nivåer av Maslow´s behovshierarki. 

 
Källa: Bassy (2002). 
 
Drivkrafter förklarar både vår entusiasm för och vårt motstånd mot förändringar, vår 
beredskap och vår tvekan att engagera oss för ett projekt och förmågan att presentera 
och lära oss nya kompetenser. Att leda mänsklig motivation kräver förståelse för 
drivkrafterna och förmåga att skapa möjlighet att ta dem i anspråk och utveckla dem. 
Människor i arbetslivet vill att cheferna skall använda sin makt, men de vill at den skall 
användas produktivt, för att skapa makt också åt dem själva. Produktiv motivation blir 
följden när vi vill göra vad organisationen behöver. För att motivera människor till 
service måste en ledare ge de anställda möjligheter att uttrycka och utveckla sina 
drivkrafter med hänsyn tagen till skillnader i social karaktärstyp. För att stärka och leda 
motivationen för service kan en ledare använda fyra begreppsliga redskap; ansvar, 
belöningar, sakskäl och relationer (Maccoby, 1989).  
 
Ansvar är den mångtydliga term som å ena sidan betecknar uppgifter och utmaningar 
och å den andra sidan auktoritet eller område. Människor blir motiverade att uttrycka 
sig själva på ett meningsfullt sätt genom sitt arbete. Detta innebär att ansvaret bör ta 
drivkrafterna kunskap, information, lek, värdighet och mening i anspråk. Detta bör 
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varken över- eller underskrida kompetensnivån. Människor som saknar kompetens är 
oförmögna att ta sitt ansvar på ett riktigt sätt och då blir ansvaret en börda inte en 
motivationsfaktor. Om de saknar kompetens är de inte villiga att ta ansvaret för sina 
prestationer. För att motivera till produktivitet måste en ledare ge en person lämpliga 
arbetsuppgifter, underlätta möjligheterna att lära sig mer och definiera spelreglerna för 
att uppmuntra den form av risktagande som nödvändig för att tillfredställa kunder. Om 
misstag inte möts med förståelse kan människor inte lära sig och utvecklas. De flesta 
människor blir motiverade av möjligheter att utveckla sin kompetens genom erfarenhet 
och utbildning. För att fortsätta motivera en person vars kompetens har ökat och som 
har större förmåga att ta ansvar, måste arbetsuppgifterna vidgas (ibid). Varje uppgift 
som känns som en utmaning är stimulerande. Utmaningen ligger i kombinationen av 
vilja och osäkerhet av att kunna klara uppgiften. Medarbetarna kan alltså stimuleras 
genom att få krävande uppdrag. Detta innebär inte att samtliga arbetsuppgifter måste 
vara utmaningar utan snarare att varje person ibland bör få mer krävande uppgifter än 
han eller hon är van vid. Det hör till ledarens ansvar att se till att medarbetarna får 
denna möjlighet. Det är denne som kontrollerar arbetsprocessen och som har 
befogenhet att skapa nya uppgifter eller omfördela resurserna. Det är viktigt att inse att 
medarbetarna inte alltid söker utmaningar av egen kraft. För att en arbetsuppgift ska 
vara stimulerande måste den ge personlig utdelning, antingen genom resultatet eller 
genom förfarandet. Med utdelning menas i detta sammanhang personlig 
tillfredställelse, tacksamhet, glädje, stolthet och självuppskattning. Var och en ska 
kunna uppleva att sysselsättningen ger åtminstone någon form av tillfredställelse. 
Denna ”belöning” är nödvändig för att människor ska vilja engagera sig i övriga 
mindre roliga arbetsuppgifter (de Klerk, 1990). Lusch och Serpkenci (1990) har i sin 
studie adderat en viktig dimension till förståelsen av arbetstillfredsställelse kring 
arbetstillfredsställelse bland butikspersonal. Med en fokusering på butikschefer i 
detaljhandeln studerade de bland annat relationen mellan arbetstillfredsställelse och 
självkänsla, prestations orientering och inre instruktioner. Förvånansvärt fann dessa att 
av ovanstående faktorer så var det endast prestationsorientering som hade en 
signifikant (positiv) relation till arbetstillfredsställelse (Lusch och Serpkenci, 1990). 
 
Sakskäl stimulerar drifter, särskilt själbevarelsedriften och drifterna till information, 
värdighet och mening. Många människor i arbetslivet är omedvetna om 
konkurrenssituationen. Information om konkurrenter kan lika väl stimulera driften att 
spela som självbevarelsedriften. Om spelet är meningsfullt blir de motiverade att 
förbättra sin ställning. Genom att förklara skälen till beslut och handlingar styr 
ledningen meningsdriften och det är en ledningsuppgift att ge skäl som meningsfulla 
för varje värderingstyp. En chef gör däremot inte arbetet mer meningsfullt och 
motiverande genom att ge information om verksamheten och återkoppling om 
prestationerna utan även genom att förklara skälen till den nuvarande politiken i 
förhållande till framtidsmål och organisationsvärderingar (Maccoby, 1989). 
 
Människor blir motiverade av förhållandet till chefer, kamrater, underlydande, kunder 
och leverantörer. Det förtroende som är väsentligt för effektiv service beror på en 
känsla av trygghet och respekt för den enskilda människans värdighet. Respekt för den 
enskildes värdighet betyder inte bara att förolämpningar, överdriven kontroll och 
misstänksamt bemötande undviks. Det kan också översättas med att undanröja 
omotiverade statusskillnader och auktoritetssymboler. Relationer verkar motiverande 
genom att skapa en känsla av stöd och påverka beteendet (ibid). 



 27

 
Precis som Woddruffe (2006) anser Skabelund (2005) att pengar har en mycket liten 
påverkan på motivation i ett långsiktigt perspektiv. I sin artikel skriver Skabelund om 
några förslag på hur ledare kan arbeta med sin personal för att få denna mer motiverad 
och engagerad i sitt arbete. Först och främst bör ledaren visa sin frontpersonal 
företagets helhetsperspektiv och hjälpa dem att realisera sina roller i detta perspektiv 
för att kunna förstå viken betydelse detta har för hela företaget. De flesta frontfigurer i 
ett företag kommer, när de förstår betydelsen för kundservice, att reagera positivt. 
Medan uppmuntran för ett väl utfört arbete, gör att individer mår bra kortsiktigt, 
behöver anställda bevis på att de är integrerade i affärsverksamhetens positiva 
utveckling för att få ett långsiktigt resultat. Det är därför viktigt att avsätta tid till att 
involvera sin personal i beslutsfattande processer. Dessa kommer i sin tur att investera 
sig själva i företaget med hjälp av tid, energi, kunskap och lojalitet. Att enbart berätta 
för sin personal att de utför ett bra arbete kommer endast att få dem att känna sig bra 
kortsiktigt, något som så småningom kommer att ebba ut. Därför är det även viktigt att 
utveckla någon typ av belöningssystem som fungerar i syfte att behålla den bästa 
personalen. Författaren påpekar dock att detta inte behöver vara av monetär karaktär, 
utan varje medarbetare bör belönas efter egna behov. Även de Klerk (1990) anser att 
engagemanget i arbetet och motivationen för den egna insatsen styrs av delaktigheten i 
verksamheten. Därför är det viktigt att den enskilde medarbetaren känner att hans eller 
hennes insats är en viktig del av helheten (de Klerk, 1990). 
 
Efter studier av flera motivationsteorier har Robbins (2005) kommit fram till att ledare 
och chefer i företag bör beakta följande när de eftersträvar att uppnå en hög 
personalmotivation: 

• Lägg märke till individuella skillnader 
• Matcha människor och jobb 
• Använd målstyrning 
• Se till att målen är möjliga att uppnå 
• Individualiserade belöningar 
• Koppla belöningar till prestationer 
• Kontrollera att systemet är rättvist 

 
Belöningar 

Belöningar är allt som förmedlar en positiv bekräftelse. Därför bör 
belöningsförfarandet ses som ett förhållningssätt snarare än som ett bonussystem. Att 
belöna innebär i första hand att visa generositet. I de allra flesta sammanhang är gesten, 
uppmärksamheten och berömmet av större betydelse än belöningens konkreta värde. 
Varje gåva minskar i betydelse om den ges regelbundet. Belöningens värde ligger till 
stor del i dess oförsägbarhet. Spontana och positiva reaktioner på en medarbetares 
insats tas emot som en belöning. Den bekräftar kompetensen och egenvärdet och lyfter 
självförtroendet, vilket ger upphov till behagliga känslor. Den mest rationella och 
givande belöning som en medarbetare kan få för sitt engagemang och ansvarstagande 
är en förbättring eller värdeökning av den personliga arbetssituationen. Belöning är 
uttryck för organisationens uppskattning av den enskildes engagemang men också 
medel för att motivera till engagemang. Detta förklarar varför ledarens belönande 
förhållningssätt är viktigare än belöningssystemet i sig. Belöning fungerar som 
stimulans, precis som beröm, prestige, makt, förmåner och givande utmaningar. 
Organisationen är beroende av att varje enskild person känner sig motiverad att 
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utnyttja sin kompetens. För den enskilde personen är varje form av belöning en 
bekräftelse på att hon eller han är på rätt väg med hänsyn till organisationens 
målsättning (de Klerk, 1990). 
 
De flesta scheman för motivationsarbete bygger på ”morotsmetoden”, det vill säga att 
den utomordentligt goda prestationen belönas. Det här är grunden för alla 
bonussystem, antingen de ekonomiska eller av annat slag. De tycks rimligt med 
belöningar som tack för ett gott arbete utöver och bortom vad plikten kräver. Det finns 
emellertid mycket som tyder på att belöningar bara i mycket begränsad omfattning kan 
motivera och att de till och med kan motverka sina syften. Förvånande nog har det 
under de senaste 25 årens forskning inte funnits någonting som tyder på att människor 
arbetar mer produktivt då de förväntar sig att få belöningar för sina prestationer, än då 
de förväntar sig att få lön i förhållande till sina behov. Det enda undantaget är då 
uppgiften är mycket enkel och det inte finns någon inneboende tillfredställelse i att 
utföra den. En person som har fått en enkel, repetitiv uppgift kommer antagligen att 
utföra den snabbare om hon eller han får extra betalt för att göra det. Det är dock inte 
säkert att utförandet blir bättre. Belöningar är minst effektiva då uppgiften är krävande 
eller då det behövs kreativt tänkande för att utföra den. Deutschs, Kohns och McGraws 
arbeten innehåller överväldigande bevis på att motivation genom belöning är mycket 
mer komplicerat än det ser ut och dessutom för det mesta verkningslöst. Den 
tillgängliga forskningen tyder också på att människor som erbjuds belöningar, väljer 
enklare arbetsuppgifter. De arbetar ofta hårdare, men arbetet får en lägre kvalitet och 
blir mindre kreativt än det arbete som utförs av människor som inte har fått någon 
belöning för att arbeta med samma problem. Det är viktigt att skilja motivation från två 
andra områden. För det första handlar motivation inte om att bedöma framsteg. Att 
jämföra sig själv med andra som presterar bättre är inte motiverande, bara 
demoraliserande, i synnerhet om det inte går att ta igen försprånget. När det inte finns 
någonting att göra, eller har möjlighet att göra, kommer personer endast att känna sig 
maktlösa (McDermott och O´Connor, 1998). 
 
För det andra känner människor att de har rätt till en rimlig ekonomisk ersättning för 
sitt arbete. Även om mer pengar kanske inte kan fungera motiverande, är en ersättning 
som uppfattas som orättvis en huvudorsak till missnöje, bitterhet och förlust av 
intresse. Vi har absolut ingenting emot ekonomiska ersättningar, men under 
förutsättning att människor får rättvisa ekonomiska ersättningar. Med detta menas att 
extra belöningar och bonustilldelningar inte bara är ineffektivt, utan det har även ibland 
en motsatt verkan mot den avsedda. De kan vara motivationssänkande av följande skäl: 

• De belöningar som erbjuds värdesätts inte av de personer som det gäller. De 
flesta belöningar är ekonomiska och hör inte till sådant som de flesta 
människor värderar högst. Att erbjuda en person någonting som vederbörande 
inte värdesätter är inte motiverande. En belöning är endast så värdefull som 
mottagaren anser att den är. 

• Belöningar kan lätt förvandlas till bestraffningar. Såväl belöningar som 
bestraffningar kommer ur samma grundsyn på manipulation av beteenden 

• Belöningar kan förpesta förhållanden och ger ofta inget som helst stöd till 
samarbete och samverkan i team. I synnerhet vid sådana tillfällen då det är ont 
om belöningar och bara en person eller ett team som kan vinna. 

• Belöningar tar inte hänsyn till orsakerna bakom beteendet. Då en person 
arbetar bra är det intressant att veta hur, så att detta kan modelleras och låta 
andra lära av det. 
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• Belöningar uppmuntrar och förstärker det som har hänt i det förflutna och kan 
därför avskräcka från experiment och eventuella rutinförbättringar. Människor 
som arbetar för belöningar har en tendens att arbeta för att lyckas med 
uppgiften istället för att lära sig någonting av den (ibid). 

 
Belöningar motiverar människor, dvs. motiverar dem att arbeta för belöningar. Med 
belöningar kan det därför uttryckas att beteenden köps, inte motivation. Det här skulle 
vara godtagbart om beteendet hade god kvalitet men det finns det inga garantier för 
(ibid). 
 
Svensson (2001) förklarar att det grundläggande syftet med belöningar är att styra de 
anställda mot företagets strategi och mål. Tanken är att belöningarna ska tillfredsställa 
vårt behov av att synas, att bli uppmärksammade och att känna att vi betyder något. 
Författaren refererar till en undersökning som visade att företag som ägnade stor 
omsorg om sin personal och som haft en hög frekvens av belöningar, fester och andra 
tillställningar också nådde större framgång. Undersökningen fann även att omtanken, 
omsorgen och gesten var väl så viktig som det materiella innehållet. Belöningssystemet 
ska utformas så att företaget motiverar sina anställda att arbeta mer effektivt samt 
underlätta för företaget att behålla sin personal. 
 
De olika arrangemang som finns för belöning och straff brukar enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2002) ofta kalls incitamentsystem. Författarna förklarar att syftet är att 
motivera de anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt som 
organisationen är nöjd med. Det ska alltså löna sig för den anställde att uppträda på ett 
sådant sätt. Även Svensson (2001) anser att belöningarnas funktion är som en 
förstärkning av motivationen och därmed även en ökad effektivitet. Han förklarar att 
den som känner stor tillfredsställelse i sitt arbete blir motiverad att göra ett ännu bättre 
arbete. Författaren skriver vidare att ett bra belöningssystem leder till ett positivt 
samband medan ett dåligt belöningssystem leder till ett negativt samband mellan 
nämnda faktorer. 
 
Eftersom tanken bakom ett belöningssystem är att sporra människor att prestera så 
måste man enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) även beakta det som kallas 
förväntansteori. Där antas att hög prestation uppstår när en person ser att det är möjligt 
att uppnå något som denne önskat sig. Enligt författarna måste människor alltså kunna 
se en koppling till belöningen som önskas dvs. resultat måste uppnås och det finns en 
tro på att en ökad insats faktiskt leder till den eftertraktade belöningen. Skribenterna 
förklarar att för det första måste belöningen vara något som starkt önskas. För det 
andra måste personen vara övertygad om att det finns ett samband mellan personliga 
prestationer och resultat och sist men inte minst måste även personen tro att det genom 
att uppnå ett visst resultat faktiskt även leder till den önskade belöningen (Jacobsen och 
Thorsvik, 2002). Svensson (2001) anser även att det måste finnas ett tidsmässigt och 
rumsligt samband mellan den arbetsprestation som belönas och själva belöningen. Den 
som får belöningen måste uppfatta den som en belöning och den som delar ut 
belöningen ska kunna bedöma att personen i fråga gjorts sig förtjänt av den. 
 
Arnett et el, (2002) skriver att den anställdes upplevelse av organisationens belöningar 
är starkt knuten till motivation och prestation. För att belöningssystemet ska fungera 
effektivt måste det enligt författarna stödja organisationens mål, uppmuntra till 
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samarbete, vara rättvist, ha en positiv påverkan på prestationer och fokusera mot att 
tjäna kunderna (Arnett et al, 2002). Löftet om belöning motiverar genom att föda 
hoppet. Belöningar är också en bekräftelse av individens värde. De tillfredställer behov 
av värdighet och mening (Maccoby, 1989). 
 

3.2 Service 
Service kommer som mycket annat i vårt språk, ursprungligen från latin. Dels har vi 
ordet servio som närmast betyder stå till någons förfogande, lyda under, vara 
tjänstaktig m.m. En annan utgångspunkt är servo som betyder iaktta, ge akt på, passa 
upp på m.m. Detta är kanske är till den betydelsen som vi idag associerar till vårt ord 
service (Naessén, 1994). Service kan definieras som ”någon aktivitet eller förmån som 
en part kan erbjuda en annan och som till större del är ogripbar och som inte 
resulterar i något ägandeskap” (Kotler et al., 2002 s.832). Även om service påstås 
vara ogripbar, så finns det olika definitioner på hur ogripbar service verkligen är. 
Grönroos (1998) tillägger att service är ”en process innehållande en rad mer eller 
mindre ogripbara aktiviteter som tar plats i interaktionen mellan kund och 
servicepersonal” (Grönroos, 1998 s.46). Tillsammans utgör dessa en tydligare bild än 
vad definitionerna gör separat. Grönroos argumenterar även att det sätt som service 
definieras på är gammalmodig i det sätt att service ses som något som endast ges av 
särskilda organisationer. Genom att titta på service på ett annat sätt än den definition 
som Kotler et al, (2002) ovan ger, är det diskuterbart att konsumenter varken köper 
produkter eller tjänster utan dessa köper ”erbjudanden innehållande produkter, 
tjänster, information, uppmärksamhet och andra komponenter” (Grönroos, 1998 s.3). 
Författaren menar även att genom att lägga till den definitionen, kan service ses som 
något som något som skapar ett mervärde till dessa erbjudanden. Oavsett vad företag 
producerar, är det viktigt att försäkra sig om att kunderna deltar i den värdeskapande 
processen efter det att dessa har köpt den problemlösande lösningen (Grönroos, 1998). 
 
Service används i en alltmer ökande utsträckning som ett medel för att differentiera 
produkter och inköpsställen från varandra (Hartley och Palmer, 2002). Produkter och 
tjänster blir alltmer lika och servicen är ofta det som skiljer konkurrenter. Den som har 
bättre service får fler kunder. Därigenom blir bra service också lönsam och alltfler har 
upptäckt det. Att ge god service leder också till nöjda kunder vilket är motiverande i 
sig. Det finns alltså många faktorer som gör service viktig idag (Naessén, 1994). 
Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi är också beredda att 
reagera på hur denna service ges, särskilt om vi får dålig service. Har vi fått vänta 
längre i en telefonväxel, på en taxibil eller stått länge i en kö muttrar vi gärna 
någonting om dålig service. Vi kommer även ihåg god service. Vi kommer ihåg en 
speciell restaurang för dess goda service, en butik där personalen brydde sig om dig 
eller en myndighet som lyssnade på dig och den minnesbilden sitter i ganska länge 
(Naessén, 1994). När människor tänker på kundservice är det vanligen det varma och 
vänliga som står i förgrunden; att säga var så god och tack eller ringa till en annan 
butik och fråga om de har varan på lager. Detta ingår naturligtvis i den goda servicen, 
men det är bara en obetydlig del av den. Om kundservice var en tårta skulle artighet, 
leenden och viljan att göra litet extra, vara glasyren. Tårtbottnarna skulle vara de 
system som gör att du kan göra ett bra jobb (Sewell, 2002). Det finns en rad 
undersökningar som visar att den upplevda servicekvaliteten är av mycket stor 
betydelse. I en amerikansk undersökning som analyserade varför en detaljhandel 
förlorade kunder, visade på några avgörande faktorer. Den i särklass viktigaste 
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anledningen var brist på intresse dvs. företaget och den enskilde säljaren lyssnar inte, 
hör inte av sig, håller inte löften, bryr sig inte om kundens problem etc. I denna 
undersökning var som sagt personalens uppträdande den största anledningen till att 
detaljhandeln förlorade kunder (Naessén, 1994).  
 
En produkt existens baseras ofta på dess kringtjänster. Tjänsterna står i sin tur sig slätt 
om de inte har högt serviceinnehåll. Kundernas krav på lite extra service är inte nytt, 
idag snarare en hygiensfaktor, ett baskrav som de flesta servicegivare inte kommer 
undan. Men inte ens detta räcker, kunden ska dessutom ges upplevelser och engageras i 
sitt möte med företaget. I en kvalitativ intervjuundersökning år 2001 har Kenth 
Åkerman studerat kundservice och kundbemötande. När denne frågade 100 kunder 
”vad får du för associationer till ordet service” svarade de, utan inbördes rangordning; 

• Hjälp 
• Vänlighet 
• Uppmärksamhet 
• Bra bemötande 
• Trevliga människor 
• Uppassning 
• Glatt humör 
• Kunnighet 
• Snabbhet 

 
Alla orden beskriver i första hand en mänsklig interaktion. När han sedan bad 
respondenterna beskriva vad som utmärker de företag som är bäst på service nämndes 
personlighet, tid för kunden, uppmärksamhet och att blir igenkänd som goda 
kännetecken. Att företaget månar om sina kunder, att de ger den hjälp dessa behöver 
samt att kunderna känner sig viktiga var andra kommentarer. Kort och gott kan det 
konstateras att: 
 
Dålig service är när upplevelsen är sämre än kundens förväntningar. 
God service är när upplevelsen är bättre än kundens förväntningar (Åkerman, 2004). 
 
Företagets kundservice, att möta och överträffa förväntningar och att vårda kunderna 
måste sättas i sitt sammanhang i företagets totala verksamhet. Det handlar alltså om ett 
förhållningssätt som på längre sikt ger både nöjda och trogna kunder samt ökad 
lönsamhet. Den produkt du erbjuder är i kundens ögon inte alltid så avancerad. Ser vi 
närmare på vad du erbjuder kunden är det kanske inte produkten i sig som säljs eller 
ens det som kunden köper. Det handlar istället om att sälja en bra lösning på kundens 
problem, sänka kostnader, bättre miljöarbete, tid eller vad det nu är som gör valet av 
din produkt speciellt. Det är inte vad produkten är för kunden som är intressant, utan 
vad den gör för kunden (ibid). 
 
Att arbeta med service innebär för de flesta kontakt med andra människor. I ett 
serviceyrke talar du med andra eller utför någon tjänst åt en annan person och du har 
hela tiden att göra med människor. Det är människan som står i centrum i ett 
serviceyrke (Naessén, 1994). Mötet mellan kund och säljare kallas för servicemötet 
eller i populär managementjargong, sanningens ögonblick. Under dessa möten skapar 
interaktionsprocessen marknadsföringstillfällen dvs. goda servicemöten uppmuntrar 
kunden att tala väl om företaget till sina bekanta. Om interaktionen fungerar väl ökar 
även den kundupplevda kvaliteten. Kunden deltagarstil, beteende, livsstil och humör 
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blir viktig (Gummesson, 2002). Ett möte med en kund är alltid en ny situation. Även 
om du träffat kunden tidigare eller om kunden önskar exakt det som en tidigare kund 
har fått, är det en ny situation. Som servicegivare är det viktigt att vara beredd att klara 
av nya situationer. För att trivas i ett serviceyrke måste du därför tycka om nya 
situationer och nya människor. Att hamna i nya situationer ställer krav på dig. Det 
ställer krav på ytterligare kunskaper och färdigheter; du får frågor som du aldrig 
tidigare fått, du måste fixa något som aldrig tidigare gjort. Men ytterligare kunskaper är 
inte tillräckligt. Du måste också ha en känsla för hur du ska handskas med och bete dig 
i dessa nya situationer. En kund har ett behov som du ska tillgodose. Du tillhandahåller 
någonting som hon eller han önskar. Om du ska lyckas med det måste du alltså först 
uppfatta hans eller hennes behov. Det gäller för dig som servicegivare att tillgodose 
servicetagarens behov trots att det kanske inte alltid är klart uttalat. Ju bättre du är på 
att fastställa det verkliga behovet desto bättre servicegivare är du. Det är viktigt att 
komma ihåg att en servicetagare har olika behov vid olika tillfällen (Naessén, 1994). 
Ditt företag och dina medarbetare gör intryck varje dag. Du är inte bättre än den 
senaste kontakten kunden har haft med ditt företag. Det finns inget företag idag som 
kan utelämna kundservice som redskap för att göra kunderna nöjda och få dem att 
komma tillbaka. Dina kunder är ditt företags största tillgång. Nedanstående resultat 
visar skillnaderna mellan de företag som har ett gott rykte om sig att ha god service 
jämfört med andra. Företag med rykte om sig att ha god service: 

• Har högre återköpsfrekvens än andra företag 
• Får nya kunder genom positiv ”mun till mun” marknadsföring 
• Ökar sina marknadsandelar mer än andra företag 
• Har ett rykte som lockar och behåller duktiga medarbetare 
• Har en lönsamhet (ROI = return of investment) och försäljning som är dubbelt 

så bra jämfört med företag som ger dålig service (Åkerman, 2004). 
 
Som tidigare konstaterats kan begreppet service innefatta mycket. Samma sak gäller 
vad som är god service. Nedan följer tio påståenden om service. Som god 
servicegivare: 

• Visar du dig intresserad av kunden 
• Är du uppmärksam genom att lyssna och låta folk tala till punkt. 
• Se du till att du får en god kontakt- vilket innebär ögonkontakt- med dig kund. 
• Har du lätt att bjuda på ett naturligt leende. 
• Har du tålamod, även med en besvärlig kund. 
• Ser du till att ditt yttre är vårdat och korrekt. 
• Är du flexibel och beredd på det oförutsedda – åtminstone verkar det så. 
• Vinnlägger du dig om att formulera dig väl och att kommunicera så att kunden 

förstår vad du menar. 
• Tänker du på att du arbetar i ett servicelag och ser till att det blir en bra 

stämning i laget, dvs. bland arbetskamraterna 
• Kan du ana dig till kundens verkliga behov (ibid). 

 
Servicesektorn är idag en av de viktigaste ur ekonomisk synvinkel och den blir alltmer 
betydelsefull. Idag anser de flesta att servicegivare behövs i vårt moderna samhälle och 
är faktiskt tacksamma för det arbete de utför (Naessén, 1994). Som beskrivet tidigare 
har service en stor betydelse och kan vara en avgörande faktor för företagets framtida 
verksamhet. Men serviceperspektivet handlar inte enbart om hur företagsledningen ska 
driva sitt företag på ett marknadsinriktat sätt, utan är även ett perspektiv som kan vara 
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till nytta i situationer där företagets standardlösning på kundens problem (en tjänst eller 
fysisk produkt) inte är tillräcklig för att skapa bestående konkurrensfördelar. Företaget 
måste då söka andra möjligheter att utveckla sådana fördelar. Vid en förståelse för 
kundernas interna värdeskapande processer kan företaget utveckla kompletta 
helhetserbjudande som stödjer kundernas värdeskapande processer, vilket motsvarar ett 
perspektiv av den konkurrenssituation som flertalet av dagens företag befinner sig i. 
Företagets kärnlösning, oavsett om det är en tjänst eller vara, samordnas med ett antal 
tjänster till något som bäst kan beskrivas som ett samlat serviceerbjudande. Företag 
konkurrerar därför med tjänster och inte fysiska produkter. Det har tjänsteföretag alltid 
gjort, men idag gäller det med få undantag, alla slags företag. Konkurrensläget kan 
alltså beskrivas som en fråga om tjänstekonkurrens. Ett företag som inte kan 
konkurrera servicemässigt får svårt att klara sig. Tjänstekonkurrens kan definieras som 
en situation där ett företags kärnlösning bara är förutsättningen för dess 
konkurrensfördelar, medan företagen konkurrerar med ett antal tjänster som omger 
lösningen. För att kunna göra detta måste företaget se sin verksamhet och sina 
kundrelationer ur ett serviceperspektiv (Grönroos, 2002). 
 
Det är svårt att skapa konkurrensfördelar enbart med företagets kärnprodukt om det 
inte finns en bestående teknologisk fördel eller konsekvent lägre kostnader. Många 
företag går in i den fälla som innebär att de konkurrerar med låga priser, vilket ibland 
kan vara effektivt, men som många gånger bara betyder att de ger bort de vinster som 
krävs för att upprätthålla bestående fördelar gentemot konkurrenterna. Pris är aldrig en 
bestående fördel. I samma stund som en konkurrent kan erbjuda lägre priser förlorar 
företaget kunden. Ett företags konkurrensfördelar sägs istället bero på kvaliteten och 
värdet hos dess varor och tjänster. När det gäller service kan kvalitet mycket väl vara 
grunden för konkurrensfördelar och det är den service som en kund uppfattar i ett 
erbjudande som skapar värde för dem. För flertalet företag är det fullt möjligt att följa 
en servicestrategi; både när det gäller tjänste- och tillverkningsföretag. Genom att 
utveckla den funktionella kvalitetsdimensionen kan  ett påtagligt värde för kunderna 
skapas och på så vis skapa erforderliga konkurrensfördelar. Enkelt uttryckt, det handlar 
om att besegra konkurrenterna med mer och bättre service genom att betona den 
funktionella kvaliteten (ibid). Enligt Greene, Walls och Schrest (1994) är det otroligt 
viktigt att tillvarata kärnkompetensen i företaget på ett bra sätt. Rätt hanterad 
kärnkompetens kan leda till konkurrensfördelar, ökade marknadsandelar eller ökade 
vinster. Ett sätt att vinna konkurrensfördel är att erbjuda kunderna god service och 
därigenom få lojala och återkommande kunder (Green et al, 1994). 
 

3.3 Lojala och nöjda kunder 
Att tillfredställa kundernas behov och önskningar är en av de mest fundamentala 
delarna i marknadsföringskonceptet. Under den senaste tiden har det introducerats flera 
olika definitioner på vad detta innebär. En populär definition positionerar 
kundtillfredsställelse som en utvärdering av den uppfattade avvikelsen mellan 
förväntningar och faktiskt beteende som uppfattas efter konsumtion av produkter eller 
tjänster (Oliver, 1999). Litteratur kring ämnet (ex Heskett et al, 1994) anspråkar att 
kundtillfredsställelse är positivt relaterad till kundlojalitet. Kundlojalitet kan definieras 
på två olika sätt. Det första definierar lojalitet som en attityd: olika känslor skapar en 
individs övergripande koppling till en produkt, tjänst eller organisation och fastställer 
en individs grad av lojalitet (Hallowell, 1996). Den andra definitionen av lojalitet är 
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beteendemässig. Exempel på lojalitetsbeteende inkluderar upprepningar av köp från en 
och samma leverantör och ökning av relationsgraden (Yi, 1991).  
 
Lojalitet, i en eller annan form, ökar lönsamhet genom ökade intäkter, reducerade 
kostnader för att locka kunder, lägre priskänslighet och minskade kostnader för att 
tjäna kunder som är bekanta med företaget leveranssystem (Reichheld och Sasser, 
1990). 
 
En vanlig definition på lojala kunder är: ”de som upprepande köper ett varumärke, 
väljer endast ett varumärke och inte gör en varumärkesrelaterad informationsökning” 
(Oliver, 1999 s.2). 
 
I en mer konkurrenskraftig omvärld bör företagen försöka få kunderna att vara lojala 
mot det specifika företaget. Framgångsrika företag skapar sig en fördel gentemot andra 
företag som har illojala kunder, vilket gör att det framgångsrika företaget kan satsa mer 
resurser på att skapa fler lojala kunder. Det finns fyra olika sätt att skapa kundlojalitet 
och detta medför att olika företag väljer olika strategier för att uppnå detta. 
Kundlojalitet kan skapas genom pris och kunden väger då priset jämfört med vad de 
får. Denna lojalitet bedrivs av effektivitet och kostnadsfokusering. Ett annat sätt att 
skapa lojalitet är genom image vilket innebär att det finns gömda värden i produkten 
som kommer från varumärket och kontinuerlig förbättring. Det tredje sättet att skapa 
kundlojalitet är genom produktservice som då innefattar bland annat kvalitet. Slutligen 
kan företag skapa hög kundlojalitet genom att erbjuda en hög servicegrad. Hur väl 
denna service uppfattas bestäms av den specifika kunden och kan variera mellan olika 
kunder och vad de uppfattar (Thompson, 2001).  
 
Att ha lojala kunder eller, ännu hellre, trogna kunder, är inte samma ska som att de är 
nöjda. En kund kan vara nöjd utan att återkomma likaväl som att kunden kan vara lojal 
utan att känna tillfredsställelse med det som fås (Åkerman, 2004). 
 
En strävan för varje servicegivare är naturligtvis att få nöjda kunder. En nöjd kund 
kommer att tala väl om den service som du erbjuder. En amerikansk undersökning 
visar att en nöjd bilköpare talar om det för åtta andra. Enligt samma undersökning 
visade det sig att en missnöjd kund talar om sitt missnöje för 22 andra. Det är också 
viktigt att komma ihåg att missnöjet ofta är dolt. En missnöjd kund går sällan tillbaka 
till servicegivaren och meddelar sitt missnöje. Bland annat beror det på att han av 
erfarenhet vet att en missnöjd kund sällan tas emot på ett vänligt sätt. Det alltså en god 
strävan att få nöjda kunder. En god servicegivare försöker ständigt förbättra sig så att 
misstagen blir färre. Vad som är en god och vad som är en dålig service går det inte att 
hitta något objektivt svar på. Det varierar från person till person och från situation till 
situation. Det som en person uppfattar som en god service kan en annan uppleva som 
dålig det du uppfattar som god service vid ett tillfälle kan du en annan gång tycka vara 
dålig service (Naessén, 1994). 
 
Vi är nu decennier förbi den en gång allmänna idén att kunder i grund och botten är 
engångsmål som kan glömmas när försäljningen väl skett. Företag som anammat den 
idén har för lång tid sedan fått betala för sin envishet. Även om de flesta av dagens 
företag ej ännu är riktigt framme vid målet ”total kundservice”, så strävar verkligen 
många mot det. Och bortom det finns den ännu mer utmanande föreställningen om det 
som kallas kundframgång dvs. samarbetet med kunder i ett gemensamt värdeskapande 
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(Edvinsson och Malone, 1998). När vi ser till varför kunden stannar kvar hos sin 
leverantör kommer företagets förmåga att skapa en relation med kunden alltmer i 
fokus. Branschövergripande undersökningar som har gjorts av Posten Sverige och som 
gäller alla branscher visar att privatpersoner stannar kvar som kunder tack vare en god 
relation och närhet/tillgänglighet, därefter kommer tjänsten och priset (Åkerman, 
2004). 
 
Ett vanligt antagande är att genom att förbättra kundernas upplevda kvalitet så blir 
dessa nöjdare, trognare och lönsammare. Det finns fler studier som pekar på ett 
samband mellan hög kundstillfredställelse och höga framtida vinster. Detta innebär 
dock inte att ett företag kan slå sig till ro efter att ha funnit att större delen av kunderna 
är nöjda. De flesta som byter leverantör säger sig vara nöjda, men byter ändå. De 
påverkas av konkurrenters marknadsföring, av vänner och bekanta, känner för att pröva 
något nytt eller byter av rena tillfälligheter (Gummesson, 2002).  
 

3.3.1 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring, RM, är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum. RM erbjuder möjligheter till längre kundrelationer och därmed 
lägre kostnader. Följden blir bättre lönsamhet och ökad return on relationship (ROR). 
Men RM är mer än en uppsättning tricks för att fånga och behålla kunder, RM erbjuder 
ett brett spektrum av möjligheter till mer effektiv management och marknadsföring 
(Gummesson, 2002).  
 
RM ställs ofta mot transaktionsmarknadsföring, engångsförsäljning. 
Transaktionsmarknadsföringen säger ingenting om det faktum att genomförda affärer 
med en kund ökar sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man har gjort många 
affärer. Transaktioner saknar minne och sentimentalitet. En kund kan göra återköp hos 
samma leverantör på grund av kostnaderna att byta leverantör, utan att vilja ha någon 
närmare relation med denne eller känna lojalitet. I RM betonas istället lojalitet, särskilt 
kundlojaliteten. I lojalitetsstegen symboliserar den nedersta pinnen kontakten med ett 
kundämne som förhoppningsvis leder till en första affär och därmed en ny kund. En 
återkommande kund blir klient. Redan här finns en viss relation som dock kan stärkas. 
Vid lyckosamma resultat blir klienten supporter för att slutligen bli en aktiv 
marknadsförare (ibid). 
 
Relationen mellan den som säljer något och den som köper något bildar 
marknadsföringens klassiska dyad, en tvåpartsrelation. I dessa individuella 
marknadsrelationer integrerar en individ, en kund, med en annan individ, en säljare. 
Begreppet interaktiv marknadsöring vidgar synen på den personliga försäljningen. Dels 
betonar den att kontakten med kunden ofta mår väl av att vara interaktiv, dvs. äga rum 
i ett samspel ansikte mot ansikte mellan parterna. Dels syftar den på att relationer som 
har betydelse för försäljningen inte bara handläggs av säljare utan också av andra 
anställda som har personlig kontakt med kunder, främst de som finns i frontlinjen i en 
serviceorganisation (ibid).  
 
Att sköta existerande kunder var under lång tid underordnat önskan att skaffa nya 
kunder. Intresset har emellertid kommit att riktas alltmer mot att behålla, vårda och 
utveckla existerande relationer. Skälet till att satsa på existerande kunder är att man 
alltmer ser kunden som företagets knappa resurs. Därigenom kommer långsiktiga och 
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stabila relationer i centrum. Om ett företag erbjuder varor och tjänster som 
tillfredställer behov, skapar värde för kunderna och har en hög kundupplevd kvalitet så 
har företaget de bästa förutsättningarna för att lyckas (ibid).  
 
Följande punkter är centrala inom RM: 

• Marknadsföringskostnaderna går ner när företaget inte löpande måste rekrytera 
lika många nya kunder som tidigare. 

• Leverantörer och kunder blir bättre partners, vilket inverkar positivt på 
kvaliteten. 

• Leverantörer lär känna sina kunder bättre. Det blir därmed även mer lyhörda på 
kundernas behov och önskningar och kan rikta sina erbjudanden bättre. 

• Kunder har ofta flera leverantörer. Om en relation utvecklas väl, ökar 
sannolikheten för att kunden köper mer av oss och kundandelen ökar. 

• Goda relationer gör kunderna till bättre marknadsförare på deltid och förstärker 
därmed företagets marknadsföring utan att belasta budgeten. 

• Lojala kunder blir mindre priskänsliga- inom vissa gränser! Kunderna värderar 
också andra relationsegenskaper som påtalighet, engagemang och tillgänglighet 
(Gummesson, 2002).  
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3.4 Teoretisk sammanfattning 
För att enkelt kunna gå vidare med mitt tillvägagångssätt och samtidigt få med sig den 
information som har framkommit i detta teoriavsnitt, har jag nedan valt att kortfattat 
summera de teorier som har betydelse för mitt fortsatta arbete i denna uppsats.  
 
Vad driver motivation dvs. vad gör personal motiverad och engagerad gentemot 
sina kunder?      

• Förtroende 
• Utmanande och varierande arbetsuppgifter 
• Delaktighet och information - delaktigheten är viktig för att personalen ska 

känna att de arbetar tillsammans i ett team mot gemensamma mål och 
informationen för att kunna veta vart de är på väg och vad som krävs av en 
själv för att komma dit. 

• Ansvar och självständighet - stärker individers självkänsla vilket kan vara en 
förutsättning för att människor ska kunna känna arbetstillfredsställelse och 
motivation. 

• Utvecklingsmöjligheter – många vill känna att bra prestationer kan leda till 
större utmaningar och ansvar. 

• Beröm – syftar till att se nyttan med sitt arbete.  
• Stöd och feedback. 
• Engagemang från ledaren och organisationen. 
• Belöningar - belöningar behöver däremot inte vara av materiell karaktär, utan 

kan i stort sett innebära allt som olika individer känner behov av.  
 
Vad är god service? 

• Bra bemötande 
• Engagemang och intresse för kunderna 
• Uppmärksamhet 
• Hjälp vid behov 
• Positiv, glad och trevlig personal 
• Tillgänglig personal 

 
Vad är lojala kunder? 
Kundlojalitet kan definieras på flera olika sätt. Det första definierar lojalitet som en 
attityd: olika känslor skapar en individs övergripande koppling till en produkt, tjänst 
eller organisation och fastställer en individs grad av lojalitet (Hallowell, 1996). Den 
andra definitionen av lojalitet är beteendemässig. Exempel på lojalitetsbeteende 
inkluderar upprepningar av köp från en och samma leverantör och ökning av 
relationsgraden (Yi, 1991). En annan vanlig definition på lojala kunder är: ”de som 
upprepande köper ett varumärke, väljer endast ett varumärke och inte gör en 
varumärkesrelaterad informationsökning” (Oliver, 1999 s.2).   
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4. METOD 
Nedan redogörs det för de metodval och tillvägagångssätt som undersökningen 
baserats på. I denna del presenterar jag även hur datainsamlingen har gått tillväga samt 
hur en hög validitet och reliabilitet har kunnat säkerhetsställas. 
 

4.1 Vetenskapssyn 
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas och hur man 
får reda på sanningen. Dessa två huvudinriktningar kallas positivism och hermeneutik 
(Thurén 2002).   
 
Denna uppsats utgår från ett positivistiskt synsätt, som innebär att min vetenskapliga 
kunskap utgörs av teorier och innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och 
satser som anger relationen mellan dessa företeelser. Detta synsätt har valts främst för att 
syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för de eventuella sambanden mellan 
tillfredställd personal och tillfredställda kunder. I uppsatsen stävar jag efter att kunna ge 
en så objektiv och sanningsenlig bild som möjligt och försöker därför inte påverkas 
alltför mycket av tidigare erfarenheter. Eftersom detta är en av positivismens 
grundstenar motiveras mitt val av vetenskapsteori ytterligare.  

4.2 Angreppssätt 
Val av angreppssätt berör i hög grad uppfattningar och relationerna mellan teori och 
empiri. Wallén (1996) talar om två angreppssätt: den deduktiva som bygger på logik och 
den induktiva som bygger på empiri. 
 
I denna uppsats har jag valt att tillämpa en deduktiv metodansats eftersom det redan 
finns mycket forskning om ämnet som jag har tagit fasta i. Detta innebär att 
utgångspunkten finns i existerande och väl verifierade teorier och modeller och att 
slutsatser om det enskilda fallet sker utifrån dessa teorier. Den deduktiva ansatsen passar 
bäst då en induktiv ansats skulle kräva långt mer ingående empiriskt material och inte 
tjäna uppsatsens syfte.  Trots att enkätundersökningar och intervjuer har genomförts är 
det ändå en deduktiv slutledningsförmåga som uppsatsen grundas på då frågorna 
utformats med hjälp av redan befintliga teorier samt att utgångspunkten finns i teorier 
när undersökningen och tolkningen görs. 
 
Inom deduktion är det vanligt att testa en teori. Detta görs då vanligtvis genom att 
hypoteser kring vald teori studeras. En hypotes är en testbar proposition kring relationen 
mellan två eller fler variabler (Saunders et al 2003). Eftersom syftet för denna uppsats är 
att undersöka olika samband ur en teoretisk modell, har även hypoteserna i denna 
uppsats anpassats från denna teori. Dessa hypoteser är det som ligger som grund för hela 
uppsatsen och fokuserar på att ge mig en förståelse för hur sambandet och relationen 
mellan de olika begreppen föreligger.   

4.3 Val av metod 
Halvorsen (1992) menar att val av undersökningsmetod är ett av de grundläggande 
ställningstagandena inför en forskningsprocess, där valet i första hand står mellan 
kvantitativ eller kvalitativ metod.  
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För att kunna besvara uppsatsens frågeställning och även testa valda hypoteser finner jag 
den kvantitativa undersökningsmetoden som den mest lämpliga metoden för denna 
uppsats. Detta eftersom jag ingående vill studera ett komplext fenomen och kunna få 
mätbara data att analysera och dra slutsatser ifrån. För att uppnå detta har jag valt att 
genomföra ett antal intervjuer i form av enkäter både på företagets personal och på dess 
kunder. En enkätundersökning kändes även som den bästa metoden då uppsatsen syftar 
till att generalisera ett fenomen och då jag anser att det krävs en större andel 
respondenter än vad som skulle kunna genomföras med djupintervjuer.  

4.4 Tillvägagångssätt 
Figur 4.1 Mitt tillvägagångssätt 

 
Källa: Jansson (2006) 

4.4.1 Data insamling 
Med tanke på det syfte som denna uppsats bygger på har datainsamlingen koncentrerats 
till både primär- och sekundärdata. Först och främst har sekundärdata samlats in och 
givit mig kunskap om ämnet. Det är här mitt intresse för uppsatsens nyckelbegrepp 
började och det som har bildat min väg framåt. Det är även detta material som har givit 
mig kunskaper om vad de olika begreppen inom modellen innefattar och vad som 
kännetecknar exempelvis motiverad personal och hög servicenivå.  
 
För att sedan kunna gå vidare och skapa mig en förståelse för om teorierna och valda 
hypoteser stämmer, har jag funnit primärdata som den optimala insamlingsmetoden. De 
data som använts är ett resultat av de enkätundersökningar som genomförts i nio butiker 
på företagets personal och kunder i butik. I min undersökning har jag använt mig av två 
olika enkäter, en för personalens motivation och en för kundernas upplevda servicegrad. 
I dessa har frågorna formulerats i olika påståenden som berör motivationen eller service 
och där respondenterna har fått möjlighet att ange hur dessa ställer sig till dessa 
påståenden. Den första enkätundersökningen bestod av en strukturerad enkät med syftet 
att undersöka kundernas uppfattning om butikens servicegrad. Graden bestäms av teorier 
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kring ämnet och bildar en bild av butikens service mot kunderna. I denna enkät 
undersöks även i vilken grad kunderna anser sig själva som nöjda och/eller lojala 
kunder. Detta för att få en förståelse för hur stor del servicen påverkar denna lojalitet och 
hur nöjda kunderna är. Frågorna som ställts bestod av 11 påståenden som 
respondenterna fått ta ställning till genom fem olika svarsalternativ. Urvalet består av 20 
stycken respondenter per butik dvs. totalt 180st, som alla har valts ut utanför respektive 
butik i ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär att jag inte i förväg har valt ut 
några respondenter utan har endast valt att fråga ”första bästa” som funnits tillgänglig 
vid undersökningstillfället. Dessa kunder har dock varit personer som under 
undersökningstillfället varit i butiken och kommer ut med eller utan ett köp. Detta för att 
få med besökare som eventuellt valt att inte handla i butiken på grund av exempelvis en 
dålig service. Vid undersökningstillfället har jag även medvetet valt, och även bett 
respektive butikschef, att inte meddela personalen i butiken om vad 
kundundersökningen innefattar. Detta för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt 
som inte påverkats av personalens medvetenhet och eventuellt förändrade beteende. 
Denna enkät har varit en så kallad intervjuadministrerad undersökning där jag själv ställt 
frågor och antecknat alla svar. Denna metod har främst valts för att förenkla för 
kunderna som både är stressade och har händerna fulla med saker. Det har även valts för 
att minska det eventuella bortfall som skulle framkomma då respondenterna själva fyller 
i frågeformuläret. 
 
Utöver denna serviceenkät har jag även valt att undersöka personalens motivationsgrad i 
butiken. Denna undersökning består av självadministrerade frågor och är genomförd i 
samma butiker som föregående undersökning. Detta tillvägagångssätt har valts för att de 
begrepp inom ämnesvalet som berör personalens motivation är ett känsligt ämne och 
kan kräva anonymitet för att få fram ett sanningsenligt resultat. Syftet med 
undersökningen är att få fram motivationsgraden på den personal som har funnits i 
butiken då kunderna fått möjlighet att värdera och uttrycka sina synpunkter på företagets 
service. De frågor som ställts i denna enkätundersökning har även dessa anpassats från 
relevanta teorier om vad som gör personal motiverad. Med hjälp av dessa har jag sedan 
uppskattat motivationsgraden på butikspersonalen för att sedan ställa resultatet mot 
föregående undersökning av service. Denna undersökning bestod av 14 stycken 
påståenden kring motivation i butiken som respondenterna tagit ställning till genom fem 
olika svarsalternativ. Antalet respondenter till denna undersökning har varit beroende av 
hur stor butiken är, vilka som funnits i butiken vid undersökningstillfället samt vilka 
som har haft möjlighet att besvara enkäten. Därför skiljer sig antalet respondenter sig lite 
mellan de olika butikerna. Totalt sett består denna undersökning av 48 stycken 
respondenter.  
 

4.4.2 Bortfall 
Eftersom jag själv har ställt alla frågor kring butikens service har följden av detta 
resulterat i att några bortfall inte kunnat redovisas. Det har dock funnits en hel del 
kunder som har tackat nej till att medverka vid undersökningen. Detta är dock något 
som jag inte har redovisat och som jag inte anser påverkar undersökningens validitet 
eller reliabilitet. Detta på grund av att urvalet för denna undersökning inte i förväg 
valts ut utan baseras på ett bekvämlighetsurval där jag valt att intervjua de kunder som 
finns tillgängliga vid undersökningstillfället. 
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Trots att undersökningen på personalens motivation genomförts av personalen själva 
vid ett tillfälle som anpassats efter butikens och personalen arbete, så har inte några 
bortfall kunnat redovisas.  

4.4.3 Sammanställning 
För att kunna hantera materialet jag har fått fram av de undersökningar som har gjorts 
har jag först och främst kodat resultaten. Dessa koder besår av en numrering med 
siffrorna 0-4, där ”instämmer inte” är 1, ”instämmer helt” är 4 och vet ej är 0. 
 
I den enkätundersökning som fokuserar på butikens service har jag först sammanställt 
och redovisat resultatet efter hur många i procent som har angett respektive 
svarsalternativ. Eftersom fråga ett till och med nio består av påståenden som betecknar 
god service har dessa frågor slagits ihop och bildar hur kunderna upplever butikens 
service. Även om dessa resultat hade redovisats genom ett medeltal eller typvärde från 
varje enkät hade procentsatsen för detta blivit varit det samma som det som redovisas i 
de empiriska diagrammen. Utöver detta finns det i detta frågeformulär frågor kring hur 
nöjda samt lojala kunderna anser sig vara. Dessa presenteras på samma sätt som 
föregående med i separata diagram i empirin. Resultaten presenteras i denna uppsats 
som en sammanslagning i procent av de nio butikerna tillsammans. För att få en 
fullständig beskrivning av resultaten på respektive butik hänvisar jag till Bilaga 3.  
 
Den enkätundersökning som är baserad på personalens motivation har sammanställts 
på samma sätt som serviceenkäten. Eftersom antalet respondenter i denna 
undersökning skiljer sig åt mellan de olika butikerna presenteras detta i en 
procentandel av andelen svarsalternativ. För att få en förståelse för personalens 
motivationsgrad har alla frågor summerats till en övergripande motivation där andelen 
svarsalternativ representerar hur motiverade personalen är. Även här har de nio 
butikerna summerats i ett och samma diagram men för att få en fullständig beskrivning 
av resultaten på respektive butik hänvisar jag till Bilaga 3. 
 
I de båda undersökningarna har jag även beräknat ett medelvärde, som beskriver 
företagets servicegrad, kundnöjdhetsgrad, lojalitetsgrad och motivationsgrad. Detta har 
genomförts för att få ett tal som kan kopplas samman med övriga värden. För att få 
fram denna gradering har jag först och främst multiplicerat antalet svar av varje 
svarskategori med kodningsnumret för dessa kategorier. Dessa har sedan adderats och 
dividerats med det totala antalet svarsalternativ och ger därmed en medelgrad för 
respektive del. Eftersom kategorin ”vet ej” inte ger något resultat och dessutom kodats 
som 0, har dessa svar beräknats som bortfall och inte beräknats med i det totala antalet 
svarsalternativ. Medelgraden som beskrivits är därmed ett tal mellan 1-4 är det första 
betyder en låg och det senare en hög grad.  

4.5 Validitet och Reliabilitet 
Frågan om validitet och reliabilitet är grundläggande krav vid forskning. Nedan 
beskrivs dessa begrepp samt hur jag har försökt höja dessa variabler i denna uppsats. 
 
Validitet innebär att man verkligen mäter det man avser mäta. Till en början är det 
vanligt att skilja på en undersöknings inre och yttre validitet. Den inre validiteten 
handlar om hur projektets delar designas och vilken koppling det finns mellan teori och 
empiri. Den yttre validiteten berör projektets helhet för att se om man kan göra 
konkreta generaliseringar från specifik studie (Svenning, 1999). 
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Eftersom jag i de enkätundersökningar som gjorts har ställt frågor som tydligt kan 
kopplas till de teorier som senare används i analysen, kan jag säga att uppsatsen har en 
hög inre validitet. Den yttre validiteten är dock inte lika hög, då jag endast valt att 
undersöka ett företag. Detta är något som jag dock försökt att motverka genom att 
studera flera butiker från detta företag. Andelen och spridningen av butiker syftar till 
att få ett övergripande och objektivt resultat som kan generaliseras på andra butiker och 
företag.  
 
Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga. Om man gör samma studie 
med samma metoder och i samma syfte en gång till ska de båda undersökningarna 
komma fram till samma resultat (Svenning, 1999). 
 
Eftersom personal- och kundtillfredsställelse är ett komplext fenomen som inte alltid är 
det samma, så är det väldigt svårt att fastställa en hög reliabilitet. Skulle 
undersökningen genomföras igen med samma frågor, finns det en stor möjlighet att 
resultaten skulle bli något annat än vad denna studie visar. På samma sätt som kunder 
kan uppleva servicenivån på olika sätt så kan personalen ena dagen känna sig mer 
motiverade än en annan dag. Det bör även poängteras att kunder har olika preferenser. 
De kunder som befanns sig i butiken under undersökningstillfället behöver därför inte 
ha samma åsikter om butikens service som kunder har nästa dag. 
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5. EMPIRISKA RESULTAT 
Detta avsnitt behandlar de empiriska resultat som jag fått fram genom de 
enkätundersökningar som har gjorts på kunder och personal i butik. Dessa delar har 
delats upp i en del som beskriver personalens motivationsgrad, en som beskriver 
kundernas uppfattade servicegrad och en för nöjda och lojala kunder. 

 

5.1 Nöjd och Motiverad Personal 
För att undersöka vilken motivationsgrad butikernas personal har, har jag använt mig 
av teorier kring vad som driver motivation och personalens tillfredställelse. Dessa har 
tillsammans sammanställts i en enkät med 14 frågor som syftar till att undersöka i 
vilken grad personalen är motiverade på sin arbetsplats. Resultaten har nedan 
sammanställts i ett diagram där jag redovisar hur många av respondenterna i procent 
som anser sig själva motiverade. Totalt sett har 48 respondenter undersökts, vilket ger 
672 olika svarsalternativ. För att se vilka påståenden som ingår i denna undersökning 
hänvisar jag till Bilaga 1. 
 
Diagram 5.1: Personalens motivation 
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I ovanstående diagram syns det tydligt att butikspersonalen som helhet instämmer i 
undersökningens påståenden. Totalt sett har detta svarsalternativ valts 373 gånger, 
vilket är 55,5 procent av alla svarsalternativ. Det finns även en del som har valt det 
svarsalternativ som innebär att respondenten delvis instämmer. Detta svarsalternativ 
har valts 228 gånger och är 33,9 procent av alla svarsalternativ. Utöver detta har det 
även funnits de som varit tveksamma eller som inte alls instämt i de påståendens som 
givits. Svarsalternativet ”Tveksam” har markerats 48 gånger och 7,1 procent och 
svarsalternativet ”Instämmer inte” har markerats 21 gånger vilket ger 3,1 procent av 
svarsalternativen. Det har även funnits de som inte har haft någon åsikt kring något av 
ställda påståendena. Detta svarsalternativ har dock endast markerats två gånger vilket 
ger 0,4 procent av antalet svar.  
 
Den motivationsgrad som det totala antalet butiker och respondenter följer ovanstående 
samband. Enligt detta är medelvärdet för personalens motivation i de nio butikerna 3,4, 
vilket innebär att personalen har en relativt hög motivationsgrad då maximum på denna 
skala är fyra. Som tidigare beskrivits är graden ett resultat av att jag har multiplicerat 
svarsalternativen med respektive kodning. Dessa har sedan summerats och dividerats 
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med antalet respondenter. Eftersom svarsalternativet ”vet ej” inte givit något resultat 
har dessa räknats som ett bortfall och på så sätt räknats bort från respondentantalet. 
 
För att få en förståelse för skillnader och likheter mellan de olika butikerna som har 
undersökts redovisar jag även resultaten för alla de nio butikerna. Resultatet i dessa 
diagram redovisas som respektive butiks medelvärde/grad. 
 
Diagram 5.2: Motivationsgrad/butik 
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På samma sätt som i föregående diagram syns det tydligt i detta diagram att 
majoriteten av de anställda har en hög motivation. Några markanta skillnader mellan 
de olika butikernas motivation har inte visat sig. 
 

5.2 God service 
Som beskrivits tidigare har nedanstående resultat utrönas från de frågor i kundenkäten 
som beskriver god service i en butik. Resultatet är en alltså en sammanslagning av 
fråga 1-9 och på alla nio butikerna. Totalt sett har 180 besökare intervjuats, vilket ger 
till detta diagram 1620 olika svarsalternativ. 
 
Diagram 5.3: Kundernas upplevda service. 
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Av de respondenter som intervjuats till denna undersökning, är de flesta positivt 
inställda till den service som ges i företagets butiker. Detta innebär att 41,2 procent av 
de tillfrågande instämmer helt i att den besökta butiken har en god service. Totalt har 
respondenterna markerat detta alternativ 667 gånger. Utöver detta är det 27 procent av 
respondenterna och 437 antal svar som har markerat att de delvis anser att butiken har 
en god service. Det har även visat sig att vissa respondenter är både tveksamma och 
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missnöjda med butikernas service. 11,7 procent eller 190 gånger har tveksamhet 
funnits och 11 procent eller 179 gånger instämmer respondenterna inte alls i att den 
besökta butiken har en god service. Det finns också de som själva anser sig inte veta 
något om butikens service trots att de under undersökningstillfället befunnit sig i en 
butik. Totalt sett är det 9,1 procent av respondenterna eller 147 antal svar där 
respondenterna inte anser sig veta om företaget har en bra eller dålig service. 
 
Även här har jag beräknat ett medelvärde som symboliserar vilken grad kunderna 
upplever butikernas service. Enligt detta har butikerna tillsammans en servicegrad på 
3,1, vilket speglar en relativt hög servicegrad då 4 är högts. 
 
Diagram 5.4: Servicegrad/butik 
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Hur kunderna upplever respektive butiks service har till skillnad mot motivationen, 
vissa skillnader butikerna sinsemellan. Generellt sett anser kunderna att butikerna har 
en hög servicenivå men det finns ett par butiker där kunderna anser att butikerna har en 
lägre servicegrad.  

5.3 Nöjda och lojala kunder 
Som det har beskrivits i föregående teorikapitel, finns det en stor skillnad mellan en 
nöjd kund och en lojal kund. En kund kan vara nöjd men inte lojal och lojal utan att 
vara nöjd. Därför presenterar jag dessa resultat i olika diagram nedan. Eftersom dessa 
frågor inte består av en sammanvägning av flera frågor, har detta givit 180 stycken 
olika svarsalternativ vardera. 
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Diagram 5.5: Butikernas andel nöjda kunder 
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Genom att se till de resultat som denna frågeställning har resulterat i, visar det sig att 
95 respondenter eller 52,8 procent av respondenterna som anser sig nöjda med den 
service de får av butikspersonalen. 53 respondenter eller 29,4 procent av 
respondenterna anser sig delvis nöjda med butikspersonalens service och 12 
respondenter eller 6,7 procent anser sig tveksamma till samma påstående. Däremot är 
det 15 stycken eller 8,3 procent av respondenterna som inte anser sig nöjda med den 
service de får av butikspersonalen. Fem av de tillfrågade eller 2,8 procent hade dock 
ingen aning om dessa var nöjda eller inte.  
 
Även medelvärdet för denna frågeställning har visats sig vara hög. Graden för hur 
nöjda kunderna upplever att de är har nämligen satts som värdet 3,3. 
 
Diagram 5.6: Kundnöjdhetsgrad/butik 
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I ovanstående diagram kan det urskiljas att det på samma sätt som i föregående 
diagram finns en skillnad mellan de olika butikerna kundnöjdhet. Övergripande har 
butikerna en hög kundnöjdhet men det finns ett par butiker där kunder inte anser sig 
helt nöjda med den service som de får.  
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Diagram 5.7: Kundernas lojalitet 
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För att kunna studera ifall en god service leder till någon form av butikslojalitet 
presenteras ovan resultatet av påståendet ”Jag är lojal till butiken dvs. butiken är mitt 
första hands val och där jag gör större delen av mina inköp”. Av resultatet visar det 
sig att den större andelen respondenter anser sig illojala till butiken. Detta innebär att 
93 respondenter eller 51,7 procent av respondenterna inte instämmer i att de är lojala 
till den butik där undersökningen genomförts. Det finns även en andel av 
respondenterna som helt instämmer vid samma påstående. 49 respondenter eller 27,2 
procent av respondenterna anser sig därför som lojala till respektive butik. 25 
respondenter eller 13,9 procent anser även att påståendet delvis stämmer. Det finns 
dock 12 stycken eller 6,7 procent av respondenterna som är tveksamma till att dessa 
skulle vara lojala till butiken och en respondent eller 0,5 procent som inte vet om de är 
lojala eller ej.   
 
På samma sätt som i ovanstående resultat följer medelvärdet de resultat som visas i 
diagrammet. Graden för hur lojala kunderna anser sig vara till respektive butik är 
därmed totalt satt till värdet 2,2. I jämförelse med övriga undersökningar är detta 
resultat relativt lågt, då 1 innebär en låg lojalitetsgrad och 4 en hög. 
 
Diagram 5.8: Lojalitetsgrad/butik 
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Kundlojaliteten är det som av de olika undersökningarna verkligen givit ett annorlunda 
resultat. Ovan syns det tydligt att de flesta butikerna har en låg andel lojala kunder. 
Detta visar sig genom att större andelen av butikerna har en kundlojalitet under medel 
dvs. 2,5.   
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5.4 Total sammanställning 
För att kortfattat sammanfatta mina empiriska resultat, redovisar jag nedan en 
sammanställning av samtliga begrepp och kategorier. För att tydligt få en förståelse för 
samband och skillnader redovisas dessa endast i det medelvärde som beskriver 
företagets och de olika butikernas motivationsgrad, servicegrad, kundnöjdhetsgrad och 
lojalitetsgrad. Nedanstående diagram tar alltså inte upp några nya resultat som inte har 
redovisats tidigare, utan med hjälp av dessa vill jag endast sammanfatta de olika 
resultaten tillsammans för att ge en tydlig bild av eventuella samband. För att undvika 
upprepningar väljer jag härmed även att inte närmare gå in på vad dessa resultat visar 
på och hoppas på att dessa tydligt beskrivits i ovanstående avsnitt. 
 
Diagram 5.9: Total sammanställning av medelvärde/kategori. 
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Diagram 5.10: Total sammanställning av medelvärde/butik och kategori 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt har jag sammanvävt resultaten som jag fått fram från de olika 
undersökningarna som har genomförts med de teorier som ligger till grund för 
undersökningen. Under denna del analyseras även resultaten för att slutligen kunna dra 
några slutsatser av min rapport. 
 
 
Diagram 6.1: Butikernas medelvärde/kategori 
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Som service-vinst-kedjan påstår är butikspersonalens motivation grunden för en god 
service och i sin tur även lojala kunder och hög lönsamhet. Enligt service-vinst-kedjan 
är det viktigt med nöjd personal och entusiastiska medarbetare för att kunderna ska bli 
nöjda. Endast tillfredsställd och nöjd personal kan förmedla en god service gentemot 
kunderna (Gummesson, 2002). Av resultaten från den enkätundersökning som 
genomförts på fallföretaget framgår det att det finns en väldigt hög motivation hos 
personalen. Som tidigare visats instämmer helt den större andelen av företagets 
personal på påståenden som är relaterade till personalmotivation. 
 
Genom denna motivation skall företagens ansikten utåt sedan ge kunderna en bättre 
service. Som tidigare nämnts är service en sammanvägning av bland annat personalens 
engagemang, uppmärksamhet, tillgänglighet och kunskap (Åkerman, 2004). Av de 
resultat som tidigare visats anser den större andelen av respondenterna att företagets 
butiker har en god service. Över 60 procent av de tillfrågade respondenterna anser helt 
eller delvis att personalen ger kunderna en bra service. 
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Diagram 6.2: Sambandet mellan personalmotivation och service. 
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 I ovanstående spridningsdiagram har jag valt att placera in de olika talparen som 
beskriver varje butiks motivations- och servicegrad. Eftersom använda skalor är av 
ordinal karaktär kan jag däremot inte styrka eller avfärda något samband med hjälp av 
regressionslinje eller korrelationskoefficient. Tolkningen av detta diagram blir därför 
enligt min egen uppskattningsförmåga. Min tolkning av detta diagram är att det inte 
finns ett direkt orsakssamband mellan berörda variabler. Om detta varit fallet hade det 
på ett mer tydligt sätt funnits ett samband i form av en linje. Ett orsakssamband 
grundar sig i att en ökning i X medför en ökning i Y, vilket är något som inte 
tydliggörs i detta diagram. I spridningsdiagrammet är det dock tydligt att det finns en 
låg spridning mellan variablerna. Detta innebär att butikerna både har en hög 
motivationsgrad och en relativt hög servicegrad. För att inte detta skall misstolkas eller 
felbehandlas har jag dessutom valt att analysera sambandet i det diagram som 
redovisar det sammanvägda medelvärdet för varje kategori (se diagram 6.1). Även i 
detta diagram syns ett svagt samband mellan variablerna. Både motivationsgraden och 
servicegraden har som sagt höga värden vilket gör att jag kan tolka det som att 
sambandet delvis finns. Med detta menar jag att det inte finns några större skillnader 
mellan de olika medelvärdena. Även om servicenivån är lägre än motivationsnivån är 
skillnaderna inte så stora. Precis som Blankertz och Robinson (1996) antyder i sin 
studie finns det härmed inget uttalat samband mellan arbetstillfredsställelse och 
arbetsprestationer. Det enda som går att fastställa utifrån denna undersökning är att det 
finns ett svagt samband mellan berörda variabler. Det är däremot inte möjligt att uttala 
sig om att en lågt motiverad personal ger sämre service till sina kunder än vad en högt 
motiverad personal gör. 
 
För att gå vidare i kedjan och till den hypotes som berör servicens påverkan på 
kundnöjdhet och lojalitet, analyserar jag nedan sambanden mellan dessa parter i två 
olika diagram. Enligt kedjan skall nöjda kunder vara ett resultat av den service som 
kunderna får i butiken och av personalen. Nöjda kunder ger i sin tur fyra värdefulla 
fördelar, de stannar längre, de fördjupar sina relationer med företaget, de blir mindre 
priskänsliga och rekommenderar företagets produkter till andra (Stevens, 2002). På 
samma sätt som i tidigare ”länk” anser sig de flesta kunderna vara nöjda med den 
service som butikspersonalen ger. Över 80 procent av de tillfrågade anser sig helt eller 
delvis vara nöjda med butiken service. Det som dock bör poängteras är att flera av de 
kunder som ansåg att butiken gav en dålig service under de specifika 
servicepåståendena dvs. fråga 1-9, ändå instämde helt i att de var nöjda med den 
service som de får i butiken dvs. fråga 10. Eftersom alla kunder har olika preferenser 
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och önskemål, är detta självklart något som kan uppstå. Exempelvis kan det vara så att 
kunderna inte förväntar sig en bättre service från butiken och är därför nöjda med det 
de får. En annan orsak kan vara att vissa kunder som svarat negativt på påståenden som 
”personalen ger kunderna uppmärksamhet”, gärna vill vara ”osynliga” och ha egen tid 
i butiken utan att personalen ”inkräktar” i kundens köpbeslut. 
 
Diagram 6.3: Sambandet mellan service och nöjda kunder. 
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Precis som tidigare har jag i ovanstående diagram analyserat sambandet mellan två 
variabler. I detta fall berör det servicegrad i relation till kundnöjdhet och här är det 
servicegraden som är den oberoende variabeln och kundnöjdheten är den beroende. 
Vid analys av följande talpar syns ett tydligare samband än vad som visade sig i 
föregående diagram. Detta innebär att en ökning av servicegraden dvs. X, ger en 
ökning av kundernas kundnöjdhet, Y. På samma sätt som ovan har jag även här 
analyserat detta samband ur diagrammet med företagets medelvärde dvs. i diagram 6.1. 
Även i denna kan ett samband mellan berörda variabler tydas. Kundnöjdheten är 
däremot högre än vad servicegraden är, vilket endast kan tolkas som att kunderna är 
nöjda med den service som ges i butiken. Sambandet mellan ovanstående länkar 
bekräftas även av att de butiker som enligt undersökningen hade en lägre servicenivå 
också hade en lägre grad av kundnöjdhet.  
 
Som service-vinst-kedjan beskriver skall service inte endast generera nöjda kunder 
utan även skapa en form av lojalitet till butiken och företaget. Eftersom teoretiker 
påstår att det finns stora skillnader mellan en nöjd kund och en lojal kund har jag i 
denna uppsats valt att skilja på dessa begrepp. Kunder kan vara nöjda utan att vara 
lojala och lojala utan att vara nöjda (Åkerman, 2004). Enligt Thompson (2001) finns 
fyra olika sätt att skapa kundlojalitet. Först och främst kan kundlojalitet skapas genom 
pris och då kunden väger priset jämfört med vad han eller hon får. Denna lojalitet 
bedrivs av effektivitet och kostnadsfokusering. Ett annat sätt att skapa lojalitet är 
genom image vilket innebär att det finns gömda värden i produkten som kommer från 
varumärket och kontinuerlig förbättring. Det tredje sättet att skapa kundlojalitet är 
genom produktservice som då innefattar bland annat kvalitet. Slutligen kan företag 
skapa hög kundlojalitet genom att erbjuda en hög servicegrad. Hur väl denna service 
uppfattas bestäms av den specifika kunden och kan variera mellan olika kunder och 
vad de uppfattar (Thompson, 2001).  
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Detta är dock något som inte har visats sig i denna undersökning. Över hälften av de 
tillfrågade anser sig inte vara lojala till respektive butik. Undersökningen visade också 
att det fanns de kunder som inte alls var nöjda med den service som butiken ger, men 
ändå är lojala till butiken. Spontana reaktioner på detta var att butiken är den som 
ligger i närheten av hemmet eller butiken är den som respondenten endast har tillgång 
till. Att kunderna inte anser sig lojala till butiken visar att det inte är servicen eller 
kundnöjdheten som bestämmer lojalitetsgraden. Om detta varit fallet skulle butikerna 
har en högre lojalitet hos sina kunder, eftersom kunder både anser att butiken har en 
hög service och att de är nöjda med den service de får av butikspersonalen.  Den 
service som kunderna får vid butiksbesöket har inte så stor betydelse för var kunderna 
ska göra sina inköp. Om servicen hade haft en större betydelse skulle kunderna 
eventuellt känna en större lojalitet till ”sin” butik och inte byta butik efter var de 
befinner sig. Det kan ju självklart även vara så att kunderna som inte är lojala till den 
butik där undersökningen genomfördes, är lojala till en annan av företagets butiker som 
de anser har en ännu högre service än föregående. Detta antagande är dock något som 
jag avfärdat då resultatet visar på en överrepresenterad kundnöjdhet samt illojalitet hos 
kunderna. Det skulle därför vara optimistiskt tänkande att säga att andra butiker har en 
högre servicegrad och en högre kundnöjdhet och i sin tur även en allt högre lojalitet.  
 
Diagram 6.4: Sambandet mellan service och lojala kunder. 
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Talparen i ovanstående spridningsdiagram visar väldigt lite på att det finns ett samband 
mellan berörda variabler. Spridningen är stor och det finns inget som tyder på en 
relation mellan en högre service och en högre lojalitet bland kunderna. Att ett samband 
saknas motiveras även av min analys av företagets medelvärden. Denna visar på en 
stor skillnad mellan företagets servicegrad, som är relativt hög, och företagets 
kundlojalitet, som är relativt låg. Med detta som grund tycker jag mig kunna säga att 
jag i min undersökning inte funnit stöd för att ”hög service leder till fler lojala kunder”.  
 
Även vid en analys av nöjda kunder kontra lojalitet fås ett liknande resultat. En analys 
av diagram 6.1 visar att även om kunderna är nöjda med den service de får av 
butikspersonalen så ger detta inte någon direkt effekt på företagets lojalitetsgrad. Det 
som bör uppmärksammas är att företaget har en hög illojalitet trots att företaget har en 
hög andel nöjda kunder. Frågan är hur det hade sett ut om företaget hade haft en hög 
andel missnöjda kunder. Då hade eventuellt lojaliteten varit ännu lägre än vad den är 
idag. Min personliga tolkning av detta är att det finns en stor skillnad mellan att nöjd 
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och illojal och att vara missnöjd och illojal. Är kunderna nöjda med den service som 
ges kan dessa ändå göra sina inköp i samma butiker. Skulle kunden däremot vara 
missnöjd med den service som ges finns det en stor risk för att dessa aldrig mer skulle 
vända sig till butiken för att göra sina inköp.  
 
Att ett företag inte har lojala kunder är något som i ett långsiktigt perspektiv kan få 
stora konsekvenser. Ett företag som har många illojala kunder står ständigt i riskzonen. 
Så fort ett konkurrerande företag erbjuder kunderna ett bättre helhetserbjudande finns 
det stora möjligheter att kunderna överger sin befintliga leverantör för en ny. Lojala 
kunder värdesätter istället sin relation med sin leverantör och känner en lojalitet mot 
”sitt” företag. Lojala kunder är även mindre priskänsliga och talar gärna gott om det 
företag som de stöttar. På så sätt blir de lojala kunderna en billig form av 
marknadsföring (Gummesson, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 54

7. SLUTSATSER 
Nedan följer de slutsatser som jag har dragit av den analys som genomförts av 
undersökningsresultat och teorier. I denna del besvarar jag även den frågeställning som 
denna uppsats bygger på. 

 
Att fokusera på service gentemot sina kunder är idag en försäljningsstrategi som flera 
forskare antyder vara det optimala verktyget för en bra och positiv lönsamhet. Denna 
lönsamhet skall dessutom enligt teorierna vara ett resultat av lojala och nöjda kunder. 
Det som driver lojalitet hos kunderna skall här vara en god service som ges av 
motiverad och engagerad butikspersonal. Grönroos (1998, 2002) menar att begreppet 
service är något som är nödvändigt att tillhandahålla för att företagen skall kunna 
överleva på den konkurrenssatta marknaden som idag råder. För att få en förståelse för 
detta begrepp har jag i denna uppsats valt att studera delar av den så kallade service-
vinst-kedjan och undersöka om det finns ett samband mellan tillfredställd personal och 
tillfredsställda kunder. 
 
Den frågeställning som jag har valt att ställa mig själv under arbetets gång lyder enligt 
följande: Finns det någon sanning i service-vinst-kedjan och sambandet mellan 
motiverad personal, service och lojala kunder? 
 
För att kunna besvara ovanstående frågeställning jag valt att testa och analysera två av 
de tre hypoteser som service-vinst-kedjan bygger på. Hypoteserna som under arbetets 
gång funnits till hand lyder enligt följande: 
 
Hypotes 1: Motiverad personal ger en högre servicegrad gentemot kunderna. 
Hypotes 2: Hög servicegrad leder till fler nöjda och lojala kunder. 
 
Av de resultat som denna undersökning baseras på kan jag besvara frågeställningen 
som: Nej, service-vinst-kedjan fungerar inte ovillkorligen och det finns inget direkt 
samband mellan motiverad personal, service och lojala kunder. Däremot har jag sett att 
delar av kedjan har olika samband med varandra, men det direkta sambandet mellan 
hög motivationsgrad hos personalen, hög servicegrad och lojalitet hos kunder har inte 
kunnat bevisas. 
 
För att kortfattat beskriva det material som denna uppsats bygger på summerar jag 
resultaten enligt följande: 

• Högt motiverad personal leder delvis till en högre servicegrad gentemot 
kunderna. Sambandet som finns är dock endast ett svagt samband och inget 
direkt orsakssamband mellan ovanstående länkar ha kunnat redovisats. 

• En hög servicegrad gentemot kunderna leder till en hög kundnöjdhet. 
• En hög servicegrad och kundnöjdhet leder inte nödvändigtvis till fler lojala 

kunder. 
 
Även om service här har påpekats att inte har den stora påverkan på kundernas lojalitet 
som förespråkas, så skulle detta samband ändå kunna finnas. Om ett företag eller en 
butik befinner sig i en likartad situation som de undersökta butikerna, med en hög 
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andel illojala kunder, kan det ändå kan vara bra att delvis fokusera på service. Eftersom 
kunderna i många fall är nytto-maximerare, kan dessa i samma stund som en 
konkurrent erbjuder att bättre erbjudande, byta leverantör. Om kunden i samma fall 
inte är lojal är det lätt att bryta relationen och gå över till en konkurrent som levererar 
likartade produkter med antingen lägre pris, högre kvalitet eller en högre service. 
Samma sak gäller med kundnöjdhet. Ett företag eller en butik med en stor del 
missnöjda kunder riskerar i större grad att förlora sina befintliga kunder än vad ett 
företag med stor andel nöjda kunder. Det som företag därför borde satsa på är att 
behålla sina befintliga kunder. Syftet borde vara att behålla de kunderna som är nöjda 
med företaget och butiken idag och inte låta dessa mötas av en negativ upplevelse. 
Som Gummesson (2002) påpekar är det alltid billigare att behålla befintliga kunder än 
att skaffa sig nya. Slutsatser kring detta kan därför vara att service inte helt bör 
åsidosättas. Precis som teoretikerna påstår anser jag att lojala kunder kan vara ett 
optimalt verktyg för att skapa sig långsiktig lönsamhet. Om det är motivation hos de 
anställda och service gentemot kunderna som är det optimala verktyget för att uppnå 
denna lojalitet kan det däremot ställas frågetecken kring.  
 
För att återgå till de resultat som jag har kommit fram till i denna uppsats kan jag säga 
att en god service inte är allt. Det är företagets totala erbjudande som verkar ha 
betydelse för kunderna. Detta har som sagt visats sig genom att kunderna trots en hög 
upplevd servicekvalitet, inte är lojala. Vad det än är som gör kunderna lojala anser jag 
till slut, att företag fortsättningsvis bör koncentrera sig på att hålla sina kunder nöjda 
och fokusera på att undersöka vad som gör den specifika målgruppen lojal. 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Att studera ett problem inom ett större område gör vanligtvis att man omotiverat 
kommer in på andra problem som inte har kunnat undersökas. Så är det även i denna 
uppsats. Efter det att jag sammanställt undersökningens resultat och dragit de slutsatser 
som materialet har givit, har jag som sagt funnit att service inte är allt för att skapa sig 
lojala kunder. Detta ställer då automatiskt följdfrågor såsom ”vad driver lojalitet?” 
”vad vill kunderna verkligen ha?” och ”vilken försäljningsstrategi är den optimala?”. 
Eftersom service och kundnöjdheten uppenbarligen inte är det som ensamt gör 
kunderna lojala är det intressant att studera vad det är som kunderna efterfrågar och 
önskar. Är det priset, kvaliteten, tillgängligheten, bonuskort eller någon annan faktor 
som påverkar kundernas lojalitet till respektive butikskedja? För att ge 
detaljhandelsföretag en större förståelse för vilken försäljningsstrategi som bör 
användas för att skapa lojalitet hos sin målgrupp, kan dessa frågor vara av relevans. 
Detta kan bidra till en större kunskap om de som företagen tjänar sina pengar på och på 
så sätt hjälpa dessa att rikta sina erbjudanden. 
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BILAGA 1. 
 
Nordiska Detaljhandelslinjen  
Stockholms Universitet 
 
 

 
Enkätundersökning – Personalmotivation. 

Denna undersökning syftar till att studera personalmotivation inom detaljhandel. Är 
därför tacksam om du tar ställning till följande påståenden genom att markera med 
kryss (X). Ditt svar behandlas anonymt. 
 
 
                                        Instämmer      Instämmer      Tveksam      Instämmer      Vet ej 
                                              helt              delvis                                    inte  
   4          3          2       1   0 
                        

1. Jag trivs på min          
arbetsplats. 

2. Jag känner mig           
delaktig i företagets  
framgång och utveckling.  

3. Jag har företagets       
och butikschefens förtroende. 

4.  Jag har varierande                              
arbetsuppgifter 

5. Jag har                         
stimulerande och utmanande  
arbetsuppgifter. 

6. Mitt arbete speglas   
av frihet och självständighet. 

7. Jag har ett                 
ansvarsfullt arbete.                                       

8. Jag känner mig         
trygg på min arbetsplats.   
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      Instämmer      Instämmer      Tveksam      Instämmer      Vet ej 
                                              helt              delvis                                    inte  
    4          3       2       1  0 
 

9. Det finns ett               
engagemang från butikschef  
och organisation.      

10. Jag får det stöd och  
den feedback som jag  
vill av butikschefen.    

11. Jag trivs med mina                           
arbetskamrater.   

12. Butiken har en          
 trivsam arbetsmiljö.    

13. Jag får ofta beröm    
för ett väl utfört arbete.  

14. Jag får någon typ av  
belöning när goda prestationer 
har uppnåtts.                         
 
   

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2. 
 

 
Nordiska Detaljhandelslinjen  
Stockholms Universitet 
 

 
Enkätundersökning – Service. 

Denna undersökning syftar till att studera butiken och personalens service gentemot 
kunderna. Är därför tacksam om du tar ställning till följande påstående genom att 
markera ett kryss (X). Ditt svar behandlas anonymt.  

                                                                        
         Instämmer      Instämmer      Tveksam   Instämmer      Vet ej 

                                               helt                delvis                                 inte  
   4  3  2      1   0 
 

1. Jag får ett bra                                         
bemötande av personalen 
i butiken. 

2. Butiken har en            
trevlig och vänlig personal.     

3. Personalen är              
engagerade och har ett  
intresse för kunderna.   

4. Personalen ger            
kunderna uppmärksamhet.   

5. Jag får den hjälp        
jag önskar.                     

6. Personalen finns         
 tillgänglig.          

7. Personalen har           
kunskap om företaget  
och dess produkter.                  

8. Personalen är positiv  
och verkar trivas på sin arbetsplats. 
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         Instämmer      Instämmer      Tveksam   Instämmer      Vet ej 
                                                helt               delvis                                inte  
                4             3            2     1    0 
 

9. Jag får en snabb         
och effektiv service i kassan 

10. Jag är nöjd med       
den service jag får av personalen. 

11. Jag är lojal till                    
butiken dvs. butiken är mitt  
”första hand val”och där jag  
gör större delen av mina inköp. 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3.  
Enkätsammanställning  

 
Tabell 1: Antalet svarsalternativ- serviceenkät. 
 

ANTAL Butik 1 Butik 2 Butik 3 Butik 4 Butik 5 Butik 6 Butik 7 Butik 8 Butik 9 
Fråga 1                   
Instämmer helt 12 8 12 6 5 3 15 10 4
Instämmer delvis 6 5 6 5 2 7 4 8 3
Tveksam 2 1 1 3 7 7 1 2 2
Instämmer inte 0 0 1 2 6 1 0 0 1 
Vet ej 0 6 0 4 0 2 0 0 0 
Fråga 2                   
Instämmer helt 11 8 10 10 5 9 18 13 11
Instämmer delvis 9 5 10 3 5 8 2 3 7
Tveksam 0 1 0 1 3 1 0 1 1
Instämmer inte 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Vet ej 0 6 0 6 3 1 0 3 1
Fråga 3                   
Instämmer helt 4 3 6 3 4 3 3 5 2
Instämmer delvis 12 7 5 8 4 2 7 7 13
Tveksam 2 4 7 5 2 8 7 3 3
Instämmer inte 2 1 2 2 8 4 2 4 2
Vet ej 0 5 0 2 2 3 1 1 0
Fråga 4                   
Instämmer helt 5 4 3 4 2 5 2 3 3
Instämmer delvis 5 6 4 5 0 2 6 4 10
Tveksam 4 3 6 4 4 5 7 5 5 
Instämmer inte 6 4 7 7 12 7 4 8 2 
Vet ej 0 3 0 0 2 1 1 0 0
Fråga 5                   
Instämmer helt 6 11 10 10 7 9 10 13 13
Instämmer delvis 2 5 7 4 6 5 8 4 5
Tveksam 5 1 1 0 3 1 0 0 2
Instämmer inte 7 1 1 3 3 3 2 0 0
Vet ej 0 2 1 3 1 2 0 3 0
Fråga 5                   
Instämmer helt 6 7 6 7 5 7 7 11 11
Instämmer delvis 2 6 8 4 8 7 4 2 4
Tveksam 5 4 1 4 6 1 1 5 4
Instämmer inte 7 2 5 3 1 5 8 2 1
Vet ej 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Fråga 7             
Instämmer helt 12 6 7 9 11 10 14 10 13
Instämmer delvis 1 8 6 4 44 3 1 4 4
Tveksam 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Instämmer inte 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Vet ej 7 5 5 6 4 5 5 5 3
Fråga 8             
Instämmer helt 9 10 12 8 4 6 13 11 10
Instämmer delvis 9 2 4 2 6 5 5 4 7
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Tveksam 1 4 2 4 4 2 0 0 0
Instämmer inte 0 0 2 1 5 2 0 1 0
Vet ej 1 4 0 5 1 5 2 4 3
Fråga 9             
Instämmer helt 11 9 11 8 8 6 12 9 13
Instämmer delvis 5 6 9 5 5 6 8 4 7
Tveksam 2 1 0 1 3 4 0 3 0
Instämmer inte 2 1 0 4 3 3 0 3 0
Vet ej 0 3 0 2 1 1 0 1 0
Fråga 10             
Instämmer helt 12 12 10 8 6 7 12 15 13
Instämmer delvis 8 5 9 7 1 7 7 3 6
Tveksam 0 1 1 0 5 2 1 1 1
Instämmer inte 0 0 0 4 8 3 0 0 0
Vet ej 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Fråga 11             
Instämmer helt 10 4 8 3 6 2 5 8 12
Instämmer delvis 2 0 6 4 3 1 3 3 9
Tveksam 2 2 0 1 2 0 0 0 10
Instämmer inte 6 13 6 12 9 17 12 9 9
Vet ej 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 
 
Tabell 2: Antal svarsalternativ – motivationsenkät 
 

ANTAL Butik 1 Butik 2 Butik 3 Butik 4 Butik 5 Butik 6 Butik 7 Butik 8 Butik 9 
Fråga 1        
Instämmer helt 4 5 4 6 5 3 6 5 5
Instämmer delvis 0 1 0 0 0 2 0 1 1
Tveksam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0  0 0 0 0
Fråga 2                   
Instämmer helt 2 5 3 4 2 3 4 4 3
Instämmer delvis 2 0 1 2 3 2 2 1 1
Tveksam 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Instämmer inte 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 3                   
Instämmer helt 2 3 4 4 2 4 5 5 3
Instämmer delvis 1 3 0 2 3 1 1 1 3
Tveksam 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 4                   
Instämmer helt 3 3 4 3 2 2 3 3 4
Instämmer delvis 1 4 0 3 2 1 3 3 2
Tveksam 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 5                   
Instämmer helt 3 2 3 2 3 1 2 2 4
Instämmer delvis 1 2 1 4 2 2 4 2 2
Tveksam 0 2 0 0 0 0 0 2 0
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Instämmer inte 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 6                   
Instämmer helt 1 1 1 2 2 1 2 1 4
Instämmer delvis 2 4 2 4 1 2 4 3 2
Tveksam 1 1 0 0 2 2 0 2 0
Instämmer inte 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 7                   
Instämmer helt 2 2 4 4 4 1 3 3 2
Instämmer delvis 2 2 0 2 0 3 3 2 2
Tveksam 0 2 0 0 1 1 0 1 2
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 8                   
Instämmer helt 3 5 3 5 4 5 6 4 3
Instämmer delvis 1 1 0 1 1 0 0 2 3
Tveksam 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 9                   
Instämmer helt 3 2 3 5 3 4 4 6 5
Instämmer delvis 1 3 1 1 2 1 2 0 1
Tveksam 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 10                   
Instämmer helt 3 1 3 2 2 3 2 4 3
Instämmer delvis 1 4 1 4 2 2 3 2 3
Tveksam 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fråga 11                   
Instämmer helt 4 6 4 6 5 5 6 4 5
Instämmer delvis 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Tveksam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 12                   
Instämmer helt 4 1 3 2 2 3 3 5 5
Instämmer delvis 0 5 1 3 3 1 3 1 1
Tveksam 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Instämmer inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 13                  
Instämmer helt 1 0 2 2 1 1 3 1 3
Instämmer delvis 3 3 2 4 2 2 3 5 1
Tveksam 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Instämmer inte 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga 14                   
Instämmer helt 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Instämmer delvis 1 3 2 5 1 2 3 4 1
Tveksam 0 0 1 1 2 0 2 2 1
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Instämmer inte 2 3 1 0 2 3 0 0 3
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          
Antal 
respondenter 4st 6st 4st 6st 5st 5st 6st 6st 6st 

 
 
 
 
 
 
Tabell 3: Medelvärde - Serviceenkät 
 
 

 Butik 1 Butik 2 Butik 3 Butik 4 Butik 5 Butik 6 Butik 7 Butik 8 Butik 9 
Fråga 1. 3,5 3,5 3,5 2,9 2,3 2,7 3,7 3,4 3,5
Fråga 2. 3,6 3,5 3,5 3,6 2,6 3,3 3,9 3,7 3,5
Fråga 3. 2,9 2,8 2,8 2,7 2,2 2,2 2,6 2,7 2,8
Fråga 4. 2,5 2,6 2,2 2,3 1,6 2,3 2,3 2,1 2,7
Fråga 5. 3,6 3,4 3,4 3,2 2,9 3,1 3,3 3,8 3,6
Fråga 6. 2,4 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,5 3,1 3,3
Fråga 7. 3,9 3,3 3,3 3,6 3,6 3,4 3,9 3,6 3,8
Fråga 8. 3,3 3,4 3,3 3,1 2,5 3,1 3,7 3,6 3,6
Fråga 9 3,3 3,4 3,6 2,9 2,9 2,8 3,6 3 3,7
Totalt servicegrad 3,2 3,2 3,1 3,3 2,6 2,8 3,3 3,2 3,4
Fråga 10 3,6 3,6 3,5 3 2,3 2,9 3,6 3,5 3,6
Fråga 11. 2,8 1,7 3,1 1,9 2,3 1,4 2,1 2,5 2

 
Tabell 4: Medelvärde – Motivationsenkät 
 

 Butik 1 Butik 2 Butik 3 Butik 4 Butik 5 Butik 6 Butik 7 Butik 8 Butik 9 
Fråga 1. 4 3,8 4 4 4 3,6 4 3,8 3,8
Fråga 2. 3,5 2,7 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7 3,5 3,2
Fråga 3 3,3 3,5 4 3,7 3,4 3,8 3,8 3,8 3,5
Fråga 4. 3,8 3,3 4 3,5 3,2 3 3,5 3,5 3,7
Fråga 5. 3,8 3 3,8 3,3 3,6 2,4 3,3 3 3,7
Fråga 6. 3 3 2,8 3,3 3 2,8 3,3 2,8 3
Fråga 7. 3,5 3 4 3,5 2,8 3 3,5 3,3 3,5
Fråga 8. 3,8 3,8 3,5 3,5 3,8 4 4 3,7 3,8
Fråga 9. 3,8 3,2 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 4 3,5
Fråga 10. 3,8 3 3,8 3,3 3,2 3,6 3,4 3,7 3,8
Fråga 11. 4 4 4 4 3 4 4 3,7 3,8
Fråga 12. 4 3,2 3,8 3,2 3,4 3,4 3,5 3,8 2,8
Fråga 13. 3,3 2,3 3,5 3,3 2,8 2,8 3,5 3,2 3,2
Fråga 14. 2,3 2 2,3 2,8 1,8 1,8 2,8 2,7 1,6
Total motivationsgrad 3,5 3,1 3,6 3,5 3,3 3,3 3,6 3,5 3,4

 
 

 
 
 
 


