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Förord 

Ett tack till Företaget AB och där våra kontaktpersoner som med tid och engagemang hjälpt 

oss genomföra denna studie. Utöver dem vill vi även rikta ett tack till de respondenter som 

avsatt tid för intervjuer och reflektionsformulär. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Carina Sjödin som väglett oss genom studien 

samt kommit med inspiration och idéer. 

Därefter vill vi avsluta med att tacka de studiekamrater samt nära och kära vilka hjälpt oss 

under studiens gång.  
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Sammanfattning 

Titel: Tjänsteutveckling, en studie i tjänsteinnovation 

Författare: Sofi Jäderlund samt Elin Rundkvist 

Handledare: Carina Sjödin, Mälardalens Högskola 

Ämne: Innovationsteknik 

Nyckelord: Tjänsteutveckling, Lärande, Mjuka värden 

Problem 

Företaget AB arbetar med att mäta kundupplevelser inom detaljhandeln och detta med hjälp 

av Mystery Shopping. Genom statistik påvisar de butikers svaga sidor vilka Företaget AB:s 

kunder sedan förväntas arbeta vidare med. Det har dock framkommit att detta är mycket svårt 

och många butiker har problem med att förbättra sina mätresultat. Företaget AB har som en 

reaktion på detta påbörjat en tjänsteutveckling i vilken de tar fram verktyg som skall 

underlätta butikernas arbete med att förbättra butikspersonalens förmåga att förmedla service i 

kundmötet.     

Syfte 

Att ta fram koncept kring verktyg vilka skall vara vägledande i lärande och 

kompetensutveckling för butikschefer samt butikspersonal inom detaljhandeln.  

Metod 

I kommande studie används en kvalitativ ansats där datainsamlingsmetoderna består utav 

intervjuer samt reflektionsformulär.  

Slutsats 

Under studien framkom att det bör finnas en balans mellan hårda värden i form av hård 

kunskap och mjuka värden vilka bygger på känslomässiga aspekter. Utifrån detta har vi tagit 

fram koncept till Företaget AB:s verktygslåda vilka presenteras tillsammans med en 

beskrivning samt en reflektion. Gemensamt för koncepten är fokus på lärande och mjuka 

värden där målet är att butikschefen skall öka sin förmåga att överföra kunskap till sin 

butikspersonal så de gemensamt kan skapa ett öppet klimat vilket främjar organisationen och 

dess utveckling.  
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Abstract 

Titel: New service development, a study in service innovation 

Author: Sofi Jäderlund and Elin Rundkvist 

Tutor: Carina Sjödin, Mälardalens University 

Subject: Innovation management 

Keywords: New service development, Learning, Soft values 

Problem 

Företaget AB aims to measure the quality of retail services for customers by Mystery 

Shopping. They present the collected data in the form of statistics to their customers, whom 

are expected to improve their weaknesses. However, it has shown that many customers are 

having trouble in their efforts to improve their results. As a reaction to this, Företaget AB has 

started to develop new services in the form of tools which focus on retail employees and their 

ability to provide customer service.  

Purpose 

The aim is to develop conceptual guiding tools that will help retail managers and their 

employees in means of educational purposes and skill-development. 

Method 

In this study a qualitative approach has been used. The methods for collecting data have been 

interviews and reflection forms. 

Conclusions 

When the study evolved, it became clear that there should be a balance between hard values in 

the form of knowledge as well as soft values that are based on emotional aspects. From this, 

we have developed concepts for Företaget AB’s tool box, which is presented along with an 

analysis and a description.  Common to all concepts is a focus on learning along with soft 

values, where the goal is to increase the abilities of the store managers to transfer knowledge 

to their employees. The reason for this is to promote the necessary conditions for creating an 

open social atmosphere, which promotes the company organization and its development.  
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1 Problemområde och syfte 
Här beskrivs bakgrunden till det utvalda problemområde studien kommer att belysa. 

Problemdiskussionen leder sedan fram till syfte och problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Världen har beskådat en internationell utveckling där landsgränserna suddas ut och 

öppenheten länder emellan ökat. Detta har medfört en ökad konkurrens företag emellan, vilket 

inte funnits på samma sätt tidigare. (Andersson, 2001) Den globala interaktion länder emellan 

är under ständig utveckling och som en reaktion på detta har tjänstemarknaden vuxit. (Kelly 

& Story, 1998) Gummesson (1991, sid. 155) beskriver att tjänsteutveckling är ett 

samlingsbegrepp för: ”idégenerering, formulering av tjänstekoncept, marknadsanalyser, 

tjänstekonstruktion, marknadsplanering, organisation och den fortsatta tjänsteproduktionen 

och marknadsföringen.” Reaktionen på detta blir att tjänster är allt viktigare och inte längre 

kan ses som en biprodukt till en materiell vara, utan de ses allt oftare som den huvudsakliga 

produkten vid ett inköp. Tjänsteföretag står inför en konkurrenskraftig marknad där det inte 

går att leva på gamla meriter utan det krävs en innovativ ansats i sitt nyskapande för att vara 

konkurrenskraftig. (Kelly & Story, 1998) För att lyckas med detta krävs hänsyn till mjukare 

värden vilka enligt Nickson, Warhurst och Dutton (2005) bygger på attityder och 

känslomässiga aspekter.  

För att vara konkurrenskraftig och tillfredställa kundens behov krävs att företag utvecklas och 

är beredda att anpassa sig efter den nya marknaden. Utvecklingen har även bidragit till ett 

större kundfokus, då den upplevda kundkvalitén har utvecklats till ett konkurrensmedel och 

även ligger till grund för företags lönsamhet. Genom ett kundmöte som innebär 

värdeskapande för båda parter ökar sannolikheten att kunden för vidare ett gott rykte och att 

personalens engagemang ökar. En reaktion på detta är att det blivit viktigare för företaget att 

veta vad kunden vill ha för att kunna fokusera rätt. (Edvardsson, 1996) För att lyckas med 

detta belyser Matthing, Sandén och Edvardsson (2004) vikten av att involvera kunden vid 

utveckling av nya produkter och tjänster. Vidare beskriver Edvardsson, (1996, sid. 159) att; 

”Kunder är inte enbart de som finns på marknaden och köper eller utnyttjar tjänsten utan 

även enheter eller medarbetare inom organisationen vilka är mottagare av vad andra enheter 

eller medarbetare producerar.”  

Den upplevda kundnöjdheten kan mätas med hjälp av Mystery Shopping vilken används för 

att kontrollera kvalitén vid ett servicetillfälle. Mystery Shopping är en metod som bygger på 

att utvalda observatörer, under ett butiksbesök, betygsätter personalens bemötande samt 

butikens utseende och funktion. Med hjälp av observatörers svar kartläggs butikers svaga 

punkter inom service, vilka de kan komma att behöva utveckla för att nå framgång. Målet 

med användandet av Mystery shopping är att uppmana och motivera butikspersonal inom 

detaljhandeln till utveckling. (Wilson, 1998)  

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver att nyckeln till organisatorisk framgång ligger i 

förmågan att förändras och ta in ny kunskap - att lära. En lärande organisation kan förklaras 

som en verksamhet vilken främjar inlärning av ny kunskap där resultatet av detta leder till 
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ökad effektivitet och lönsamhet. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Gustafsson och Nilsson 

(2006) beskriver att det krävs ett öppet klimat och förståelse för att möjliggöra lärande. Vidare 

förklarar de hur det måste finnas ett långsiktigt perspektiv för att skapa lärande. Det tar tid och 

måste få göra det då de tar tid att bygga upp ett förtroende på en arbetsplats. Kommunikation i 

form av småprat och återkoppling menar de vidare ligger till grund för ett bra och 

framgångsrikt arbetsklimat.  

1.2 Företaget AB 

Vår uppdragsgivare Företaget AB har arbetat med att mäta kundupplevelser med hjälp av 

Mystery Shopping under en längre tid. De använder sig utav observatörer vilka genomför 

undersökningar på butikspersonal. Till sin hjälp har observatören en mall med frågor och 

riktlinjer kring vad som skall undersökas vid besöket. Resultatet från observationen 

registreras sedan av observatören på Företaget AB:s hemsida, vilka sedan sammanställer det 

till ett statistiskt material. Företaget AB förmedlar sedan vidare materialet till sin kund. 

Resultat i form av stapeldiagram och kommentarer sänds till ledningsgrupp samt regionchef 

medan butikschef utöver detta material även får med förslag på övningar att genomföra i syfte 

att förbättra sina problemområden.  

Figuren nedan visar, med hjälp av pilarna, hur kommunikationen rör sig mellan Företaget AB, 

dess observatörer och kunder. Figuren används även som illustration av den 

företagsbeskrivning som följer nedan. 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av modell beskriven av Företaget AB 

Företaget AB:s typiska kund är en stor och traditionell organisation med tydlig hierarkisk 

struktur. Detta har fått till följd att Företaget AB har svårt att nå ut med information till alla 

delar i kundorganisationen då kommunikationsvägarna är många och långa. Företaget AB har 
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fått information från dess kunder att det material de levererar ut till mångt och mycket fastnar 

hos butikschef och därmed aldrig når ut till butikspersonalen.  

Tidigare har Företaget AB:s fokus legat på att förmedla mätresultaten till de tre övre delarna i 

kundorganisationen vilka är ledningsgrupp, regionchef samt butikschef. Problemet är dock att 

butikerna, och där butikscheferna, trots vetskapen kring sina problem och hjälp i form av 

övningar, inte visar på några förbättringar när nya mätningar av Företaget AB genomförs. 

Företaget AB ser därför en brist i hur butikscheferna hanterar, eller inte hanterar, det material 

de idag levererar. I och med detta vill de nu vara med och förändra, de vill hjälpa 

butikspersonalen och butikscheferna att bli bättre i kundmötet och därmed öka lönsamheten 

för hela organisationen. För att hjälpa sina kunder med detta planerar Företaget AB att skapa 

en verktygslåda bestående av ett antal nya tjänster, dessa skall fungera som verktyg med vilka 

butikerna kan utveckla sina svaga sidor inom service.  

1.3 Syfte 

Att ta fram koncept kring verktyg vilka skall vara vägledande i lärande och 

kompetensutveckling för butikschefer samt butikspersonal inom detaljhandeln.  

1.4 Problemformulering 

Hur kan Företaget AB hjälpa sina kunder att öka butikspersonalens förståelse för effekten av 

dess agerande mot slutkund och därigenom öka butikers servicenivå? 

1.5 Avgränsningar  

Efter en omfattande bakgrundsbeskrivning där vi visat på områdets komplexitet väljer vi att 

avgränsa oss och endast beröra relationen mellan butikschef och butikspersonal. Vi ser detta 

som en nödvändig begränsning samtidigt som vi är medvetna om att det finns faktorer vi inte 

berör som kan komma att påverka effekten av våra koncept till verktyg.  

Vi kommer inte att undersöka eller analysera Företaget AB och dess verksamhet utan väljer 

att enbart fokusera på att utveckla nya koncept till dess verktygslåda. För att kvalitetssäkra vår 

studie väljer vi att inte kontakta Företaget AB:s kunder, istället vände vi oss till andra aktörer 

på tjänstemarknaden för att få in ofärgat material. 

1.6 För vilka 

Studien och dess innovationsbidrag är i första hand riktat till Företaget AB. Vår förhoppning 

är dock att studien även skall intressera andra med intresse för tjänsteutveckling, såväl 

akademiker som yrkesverksamma. 

1.7 Innovationsbidrag 

Vi har med hjälp av tjänsteutveckling bidragit med koncept vilka Företaget AB efter 

bearbetning kan erbjuda sina kunder. Koncepten är efter färdigställande till verktygen 

användbara för butikschefer och butikspersonal aktiva inom detaljhandeln. Syftet med de 

färdiga verktygen är att bidra till kompetensutveckling och ökad möjlighet att tillgodose sig 

ny arbetsrelaterad information Detta skall ske genom relationskapande och hänsyn till 

mjukare värden. 
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1.8 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beskrivs bakgrunden till det utvalda problemområde studien 

kommer att belysa. Problemdiskussionen leder sedan fram till syfte 

och problemformulering.  

 
I denna del presenteras tidigare forskning inom aktuella områden för 

denna studie.  

Denna del av studien syftar till att ge läsaren förståelse för det 

tillvägagångssätt vi använt och varför vi valt detta.  

 

Här sammanställs det empiriska material som samlats in genom 

intervjuer samt reflektionsformulär.  

Här tolkas det empiriska materialet tillsammans med vår teoretiska 

referensram.  

 

Denna del presenterar våra koncept samt tankar kring dem. 
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Här presenteras våra tankar kring fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
I denna del presenteras tidigare forskning inom aktuella områden för denna studie.  

2.1 Tjänsteutveckling 

Edvardsson (1996) beskriver att en tjänst uppstår då interaktionen mellan kund och 

tjänsteleverantör leder till en situation där kunden upplever en positiv utgång i form av 

upplevt värde. För att skapa och upprätthålla ett värde hos kunden krävs nya tjänster, vilka 

framställs genom tjänsteutveckling. (Edvardsson, 1996) Matthing et al. (2004) beskriver att 

det handlar om att se de latenta behoven, att proaktivt ta reda på vad kunden vill ha innan 

kunden själv vet om det. En svårighet med detta är att utvärdera något hos en kund utan att de 

själva vet vilket behov de har. Förr har de handlat om inkrementella förändringar inom 

tjänsteutveckling, att kontinuerligt förbättra det kunden redan vet om och har. För att 

ytterligare öka kundens uppleva värde fokuseras det nu på mer radikala genomslående 

produkter. Ett sätt att lyckas med detta är genom kundinvolvering. Kundinvolvering förklaras 

som en process där tjänsteleverantören interagerar med en nuvarande alternativt en potentiell 

kund för att finna de latenta behov kunden har och för att sedan kunna utveckla tjänster som 

svara upp till kundens nya behov. (Matthing et al., 2004) 

2.2 Lärande 

Ett sätt att bli ledande på sin marknad är genom kompetent personal, detta skapas genom att 

individuell kunskap tas tillvara och förs vidare de anställda emellan. En lärande organisation 

är i ständig förändring och arbetar aktivt med att underlätta inlärningen för sina medarbetare. 

(Alvesson & Svenningsson, 2007; Development and learning in organizations, 2007) För att 

hänga med i den ständigt föränderliga marknad där organisationer idag verkar, krävs det 

kontinuerlig uppföljning och revidering av den kunskap personalen besitter. (Development 

and learning in organizations, 2007) 

För att en organisation skall bli framgångsrik och lönsam krävs även en medvetenhet hos 

personalen, att de förstår hur deras agerande och inställning till lärande är en framgångsfaktor 

för företaget. Målet för organisationen bör vara att skapa en förståelse hos personalen kring 

vikten av dess agerande och att deras kunskap leder organisationen framåt. (Development and 

learning in organizations, 2007)  

2.2.1 Mjuka och hårda värden  

Det traditionella sättet att lära sin personal är genom kurser. Organisationer idag tenderar att 

välja denna metod på grund följande tre faktorer: Kostnaden; en förutbestämd kurs ger ett fast 

pris vilket underlättar för organisationen att budgetera denna. Planering; en kurs kan planeras 

långt i förväg och kan därmed schemaläggas under en period då det passar organisationen. 

Tydligheten; en kurs är synlig för organisationen och det underlättar att kunna vända sig till ett 

kursbevis och säga att personalen har en viss kunskap. Genom att skriva på ett kontrakt med 

utbildningsansvarig överlämnas ansvaret gällande personalens lärande till någon annan. 

(Clifford & Thorpe, 2007)  
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Framtiden inom organisatoriskt lärande handlar om balansen mellan teoretiskt kunnande och 

praktisk applicering av kunskapen. Av den anledningen bör organisationer främja möjligheten 

för personalen att omsätta sin teoretiska kunskap till praktik när de återvänder från utbildning. 

(Clifford & Thorpe, 2007) Crosbie (2005) ger ett exempel på hur människan idag har svårt att 

översätta sin inlärda kunskap i praktiken. Han förklarar detta genom att de flesta människor 

vet att de krävs träning och nyttig mat för att må bra men har svårt att leva upp till det, trots 

vetskapen om dess fördelar. Vidare förklaras att det är detta som sker hos organisationer idag. 

De lär sin personal, rent teoretiskt, att de skall utveckla sina mjuka värden, men personalen 

saknar sedan förmåga att omvandla det i praktiken. Han beskriver vidare att det krävs 

praktiskt inlärning för att kunna ta till sig kunskap och en viktig faktor för att detta ska bli 

möjligt är miljön där utbildningen sker. Inlärningsplatsen bör vara där personalen känner sig 

trygg. Den optimala miljön utspelar sig där personerna vågar testa, misslyckas och sedan testa 

igen. Att göra fel ska inte ses som ett misslyckande utan som ett steg som leder till utveckling. 

För att öka möjligheten att testa den nya kunskapen bör även miljön vara minimerad från den 

stress som ofta möter personalen i den dagliga verksamheten. (Crosbie, 2005) 

2.2.2 Kaosteori 

Hamrefors (2009) beskriver hur det krävs att kaos och ordning samverkar för att förändring 

skall uppnås. Detta beror på att förändring inte kan skapas ur någonting som endast bygger på 

ordning samtidigt som det inte går att finna någonting meningsfullt där endast kaos råder. Att 

dessa två tillstånd behöver integrera med varandra beror på att de medför olika perspektiv 

vilka tillsammans kan skapa någonting nytt och framgångsrikt. (Hamrefors, 2009) 

2.2.3 Lärandets fyra delar 

Nedan presenteras Clifford och Thorpes (2007) version av lärande vilken delas upp i fyra 

delar. Dessa beskrivs tillsammans med lämpliga inlärningsmetoder samt för och nackdelar 

med användandet av dem. 

Traditionell inlärning: Denna form innehåller de mer traditionella sätten av inlärning såsom 

kurser, vilka levereras av en utsedd lärare. Fördelar med denna inlärning är att den går fort 

och antalet personer som kan delta ofta är stort. Nackdelen däremot är fokuset på gruppen, 

vilket gör det svårt att se den individuella inlärningen. Vidare sker ofta kurser utanför 

arbetsplatsen och det kan vara svårt för personalen att omvandla teorin till praktik. Detta 

speciellt om chefen för avdelningen inte varit med på utbildningen och därmed saknar 

förståelse för den nya kunskapen. (Clifford & Thorpe, 2007) 

Inlärning på jobbet: Denna metod syftar till all inlärning som sker inom arbetsplatsen, ett 

exempel kan vara observationer och praktiskt inlärning. Fördelarna med en sådan utbildning 

är att de är kostnadseffektivt samt att utbildningen förankras i en miljö där personalen känner 

sig trygg. Nackdelen däremot är måttet av kunnande, att lära i sina vardagliga 

arbetssituationer gör det svårt för organisationen att mäta graden av kunskap hos sina 

anställda. (Clifford & Thorpe, 2007) 

Gruppinlärning: Denna inlärning bygger på informella metoder, såsom nätverkande och 

diskussionsforum. Fördelen är att individer med liknande intresse samlas för att dela med sig 

av tankar och idéer. De kan sedan tillsammans komma fram till lösningar som är till föredel 
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för organisationen. Nackdelen med dessa är att de inte ses som regelrätta inlärningsmetoder. 

De kan dock i kombination med andra inlärningsmetoder ses som ett komplement. (Clifford 

& Thorpe, 2007) 

Individuell inlärning: Detta bygger på individens förmåga att individuellt ta sig an ny 

information, exempelvis med hjälp av coachning eller E-learning. Fördelarna med detta är att 

individens behov sätts först och inlärningen kan utspelas när som helst och var som helst. 

Nackdelen är att det krävs självdisciplin från individen för att uppgiften skall genomföras i 

tid. (Clifford & Thorpe, 2007) 

2.2.4 Kunskap 

Crosbie (2005) förklarar att formell utbildning och kunskap ger 15 % chans att du får, 

behåller och avancerar inom ett yrke. De övriga 85 % bygger istället på mjuka värden som att 

kunna interagera med andra människor på ett bra sätt. Då många människor kommer till en 

arbetsplats med hårda värden i form av kunskap finns det ett behov av att utbilda personalen 

inom de mjuka värdena. Målet med en sådan utbildning är att skapa en beteendeförändring 

som är bestående över tid. Det bästa sättet att skapa en sådan förflyttning är genom en 

kombination av inlärning av hårda värden i form av ren kunskap och under inlärningen 

involvera praktiska moment. En stor del av inlärningsmetodiken bygger på kundinvolvering, 

exempelvis i form av gruppövningar eller att praktiskt översätta kunskapen till verkliga 

situationer. (Crosbie, 2005)  

Hamrefors (2002) beskriver att oavsett inlärningsmetod krävs kunskap för att lära. Han 

förklarar vidare att det handlar om att finna rätt kunskapskälla till rätt person och situation. 

För att skapa ett flöde kring kunskapsöverföring krävs att organisationen uppmanar och 

underlättar för sökare och givare av information att mötas. Kunskap är situationsberoende och 

därmed är det viktigt att det finns kanaler som kan leverera rätt information vid rätt tidpunkt, 

för att tillfredsställa det behov de anställda har. Vidare beskriver han att det bästa sättet för en 

person att inta kunskap är genom det personliga mötet, då samtalet sker utan mellanled. 

(Hamrefors, 2002) 

2.3 Motivation som drivkraft till lärande 

Motivation kan översättas som den drivkraft vilken för en individ och grupp mot utsatta mål. 

(Nilsson, 2005)  

2.3.1 Instrumentell- och inre motivation 

För att skapa sig en intresserad personal bör organisationen enligt Alvesson och Sveningsson 

(2007) ta tillvara på människans inre motivation vilken syftar till individens inre drivkrafter 

och behov. Vidare beskriver de att individen kräver tillfredsställande och utvecklande 

aktiviteter för sitt välbefinnande.  

Instrumentell motivation kan skapas genom pengar eller andra fördelar medan bestraffningar 

vilka kan komma i form av utskällningar eller sämre arbetsförhållanden hämmar 

motivationen. (Alvesson & Sveningsson, 2007; Hamrefors, 2002) Vidare menar Alvesson och 

Sveningsson (2007) att motivation föds ur det upplevda värdet i en situation. Om belöningen 

för extra arbete är hög och behovet av den är stor ökar motivationen. Motsatsen kan visas då 
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en person redan mättat sitt behov på den belöning som ges och därmed inte triggas eller finner 

motivation för att arbeta. Den personen behöver då en annan form av belöning än den som 

utlovats. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Hamrefors (2002) har en liknande teori men drar 

det ett steg längre då han förklarar att en person som relaterat till sin uppgift får för mycket 

betalt tenderar att få en lägre mental närvaro samtidigt som personen kan tappa redan befintlig 

motivation. Vidare beskriver Yeo (2005) att organisationer som inte har någon belöning för 

de anställda tenderar att ha mindre tävlingsinriktad personal och därmed en personal som är 

mindre intresserad av att lära sig något nytt.  

2.3.2 Interaktiv motivation 

Denna motivation beskriver individens roll i det sociala sammanhanget. Detta innebär att i en 

arbetssituation bör individen förstå vikten av att ta till sig de etablerade sociala standarder 

som finns. Det bygger på individens förmåga att ta efter det arbetssätt som arbetsplatsen har 

samt förstå vikten av att ge och ta. Individer vilka arbetat hos ett företag under längre tid 

utvecklar ofta en företagsidentitet vilken fungerar likt en process i ständig förändring. 

Identiteten formas efter de normer och förändringar som sker under arbetslivets gång. 

(Alvesson & Sveningsson, 2007) 

Nickson et al. (2005) hävdar att då butikspersonal har en direkt och intensiv kontakt med 

slutkund är interaktionen dem emellan avgörande för ett eventuellt köp. Då inget kundmöte är 

det andra likt medför det en viss osäkerhet och relationen mellan slutkund och butikspersonal 

är avgörande för ett eventuellt köp. Utifrån detta beror utgången på butikspersonalens 

förmåga att hantera det oförutsedda. (Nickson et al., 2005) 

2.3.3 Individ- och organisationsmål 

Individer lär sig bäst när de har personliga mål att uppfylla kopplade till lärandet. Det är dock 

viktigt att ledarna inom organisationen gör uppföljningar och ger feedback på de individuella 

målen så de hör samman med de mer övergripande organisationsmålen. I en situation där 

målen inte överensstämmer krävs åtgärder för att återställa balansen dem emellan. (Yeo, 

2005)  

2.4 Motstånd 

En organisation kan inte utvecklas till en lärande organisation utan sin personal, där varje 

enskild individ är med och påverkar. Det blir då en svår uppgift när organisationer ibland 

måste bryta sin personals invanda mönster. Att detta kan vara svårt beror delvis på att 

personalen kan se det som tidskrävande och onödigt att ändra något som redan fungerar. 

(Yeo, 2005) Vidare beskriver Alvesson och Sveningsson (2007) samt Johansson och Heide 

(2008) att motstånd till förändring kan uppstå ur följande situationer; nya arbetsvillkor, 

förändrade arbetsförhållanden, bristande kommunikation samt minskad trygghet och 

ekonomisk säkerhet för den anställda.  

För att minska motstånd förklarar Alvesson och Sveningsson (2007) att det finns flera 

metoder att använda sig av, exempelvis väl utarbetad information, tydlig kommunikation samt 

uppmana de anställda att testa det nya. Genom att sätta samman problemlösningsgrupper och 

iscensätta rollspel där anställda aktivt får vara med under planering och genomförande av den 

kommande förändringen ökar chansen för acceptans hos de anställda. (Alvesson & 
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Sveningsson, 2007) Vidare förklarar Johansson och Heide (2008) att kommunikation är 

avgörande för att skapa en förståelse kring kommande förändringar. De belyser också vikten 

av att se skiljeväggen mellan att förstå en förändring och acceptera den för att förebygga att 

motstånd uppstår.  

Folger och Skarlicki (1999) beskriver att personal som anser sig behandlas rättvist har lättare 

att utveckla en positiv attityd till förändringar, även i situationer där dessa kan innebära 

försämring kring dess arbetssituation. I en situation där de anställda känner sig 

bortprioriterade kan uppror uppstå i form av vägran till arbete eller sabotage. Vidare förklarar 

författarna att ett sådant beteende bygger på personalens önskan om att skapa rättvisa. Om de 

som styr förändringar väljer att åsidosätta dem som förändringen rör och deras åsikter kan de 

hämnas genom att vägra att genomföra dem och det skapas då en form av maktkamp. Ett sätt 

att arbeta för att undvika detta är genom att skapa en rättvis atmosfär där de anställda känner 

sig delaktiga och upplever att de får ut något av den förändring som komma skall, det kan 

vara allt från personlig ekonomisk vinning till ökad lönsamhet för organisationen. (Folger & 

Skarlicki, 1999)  
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3 Metod 
Denna del av studien syftar till att ge läsaren förståelse för det tillvägagångssätt vi använt 

och varför vi valt detta.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ  

Vi har använt oss av en kvalitativ studie, detta för att skapa oss en djupare förståelse inom det 

aktuella ämnet. Denna tanke stöds av Björklund och Paulsson (2003) som även förklarar att 

data till en sådan studie ofta bygger på observationer och intervjuer. Valet att göra en 

kvalitativ studie föll sig naturligt då det krävs att vi har en djupare förståelse inom det område 

vi skall arbeta med för att kunna finna lösningar till det aktuella problemet. För att få fram 

detaljerad information kring det problemområde vi undersökt valde vi att använda oss utav ett 

mindre antal respondenter, Johannessen och Tufte (2002) beskriver att detta är en bra metod 

för att skapa en djupare förståelse. 

Valet av en kvalitativ studie grundar sig även i att Företaget AB till stor del byggt sina 

nuvarande teorier på kvantitativa undersökningsmetoder, vilka enligt Björklund och Paulsson 

(2003) beskrivs som mätningar av en större massa som sedan presenteras numriskt. Med detta 

som utgångspunkt ansåg vi det intressant att angripa problemet ur ett annat perspektiv.  

3.1.1 Abstraktionsnivåer 

Under studiens gång har vi pendlat mellan empirisk datainsamling och teoretiska förankring, 

detta för att öka vår kunskap under tidens gång. Detta gick till så att vi efter empirisk 

datainsamling sökte stöd från tidigare forskning, för att sedan återkoppla teorin mot empirin. 

Björklund och Paulsson (2003) beskriver denna vandring som abduktion, något som Alvesson 

och Sköldberg (2008) beskriver utspelas då empirin och teorin växer fram, justeras och tolkas 

under studiens gång.  

3.1.2 Hermeneutik 

Då vi använt oss av en kvalitativ ansats i denna studie följer det sig naturligt att tolka 

materialet i enlighet med hermeneutiken. Wedin och Sandell (2004) beskriver hur 

hermeneutiken grundar sig i tolkningslära och att målet med metoden är att förstå det 

undersökta området på djupet.  

För att förstå det insamlade materialet har vi, i enlighet med Kvales (1997) tankar kring den 

hermeneutiska cirkeln, bearbetat materialet i omgångar. Vi har ställt vårt empiriska material 

mot teorin, tolkat det som helhet för att sedan bryta ned de till enskilda delar som sedan åter 

igen satts samman till en helhet. Detta har vi gjort genom att tolka materialet var för sig, för 

att sedan mötas och delge varandra våra tankar. Detta medför en personlig prägel på 

tolkningen samtidigt som vi genom att dela på oss ökat möjligheten för egen reflektion och 

genom detta upptäckt fler vinklar på problemet. Till vår hjälp har vi haft en reflekterande 

dagbok där vi löpande antecknat såväl våra egna som gemensamma tankar och reflektioner. 

Dagboken har varit ett stöd för vår tolkning då vi kunnat gå tillbaka till tidigare tankar samt 

att det reflekterande skrivandet bidragit till studiens utveckling. Tolkningen i denna studie har 

skett utifrån tidigare kunskap samt erfarenheter och Wedin och Sandell (2004) förklarar hur 
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personers förförståelse påverkar utfallet av tolkningen. Vidare beskriver Kvale (1997) samt 

Lantz (2007)  att det krävs att tolkaren nöjer sig då en rimlig mening med studien nåts. Då vi 

fann ett mönster i det insamlade materialet, vilken gav oss en bild av det problem som skulle 

lösas, lämnade vi tolkningen för att gå vidare med studien. 

Vi valde att under studiens gång samla idéerna som dök upp kring verktygslådan på ett ställe 

men arbetade inte aktivt med dem förrän i slutet av studien. För att kvalitetssäkra de förslag vi 

själva tagit fram valde vi att göra ett virtuellt utskick av förslagen till utomstående personer 

utan koppling till Företaget AB. Dessa gav oss konstruktiv kritik på våra idéer men även 

förslag på nya lösningar. Utifrån detta har vi skrivit ned och sedan bearbetat förslagen för att 

slutligen arbeta fram koncept att ge som förslag till Företaget AB. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

För att skapa en trovärdig studie använde vi oss utav flera datainsamlingsmetoder, detta kallas 

enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) triangulering. Att vi använde flera 

datainsamlingsmetoder gav oss en bred och trovärdig bild av det aktuella problemet. Vi såg 

det även som en kvalitetssäkring att samla data från respondenter med olika anknytningar till 

det aktuella problemet. Andersen (1998) förklarar att det inte alltid går att välja en metod 

framför en annan utan att det är bra att använda sig av triangulering, vidare beskrivs att 

interaktionen emellan olika datainsamlingsmetoder ökar trovärdigheten på slutresultatet av en 

studie. 

För att skapa en tillräckligt omfattande men fortfarande hanterbar empirisk data valde vi att 

använda följande datainsamlingsmetoder; semistrukturerade intervjuer, informantintervjuer 

samt reflektionsformulär. Björklund och Paulsson (2003) beskriver att det är viktigt att välja 

rätt undersökningsmetoder för den aktuella studien, detta för att få rätt riktning samt lagom 

stor omfattning på det insamlade materialet. 

3.3 Personliga intervjuer 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med två butikschefer från större kedjor inom 

detaljhandeln. Viktigt för oss vid urvalet av dessa personer var avsaknaden av tidigare eller 

pågående relation till Företaget AB men även att de arbetade i en kontext vilken avspeglar de 

problemområde vi undersöker. Intervjuerna skedde den 1/12-2010 respektive 2/12-2010. Inför 

dessa skapade vi oss en intervjuguide (se bilaga 1). Christensen et al. (2010) beskriver att en 

frågeguide skall finnas med som ett stöd under semistrukturerade intervjuer och denna bör 

innehålla riktlinjer för det aktuella intervjuämnet. (Christensen et al., 2010) 

För att säkerställa kvaliteten på intervjuguiden utförde vi en provintervju ur vilken vi kunde 

förbättra våra stödfrågor. I frågeguiden presenteras två huvudområden för intervjuerna under 

vilka det fanns stödfrågor samt nyckelord, vilka vi ville få svar på utan att utrycka dem i 

direkta frågor. Guiden fanns med under intervjuerna som ett stöd och för att säkerställa att alla 

utvalda områden behandlades under samtalet. 

3.3.1 Intervjuarens uppgift 

Andersen (1998) belyser vikten av intervjuarens medvetenhet kring sin egen förförståelse, 

både empiriskt och teoretiskt. Därför var det viktigt att vi under intervjuerna höll en neutral 
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ställning genom hela samtalet och lät respondenterna stå för åsikter och ett talande 

kroppsspråk. Christensen et al. (2010) kallar en situation där intervjuaren med beteende eller 

frågor påverkar respondenten för en intervjuareffekt.   

För att skapa en givande intervju var våra frågor till en början öppna och ledde enbart 

respondenten in på rätt ämnesområde. I slutet av intervjun kunde vi fylla i med mer precisa 

frågor för att få svar på områden som inte berörts tillräckligt under intervjuns gång. Denna 

metod nämns av Esaiasson et al. (2007) som en kvalitetssäkring vilken säkerställer att den 

inhämtade informationen stämmer överens med verkligheten.  

3.3.2 Att sammanställa personliga intervjuer 

Båda butikscheferna gav sitt medgivande till bandning och därmed valde vi att spela in 

samtalen och därefter transkribera dem i sin helhet. För att hålla oss till det kontrollfrågor som 

sammanställts samt få flyt i intervjun var en utav oss utsedd till huvudsaklig intervjuare. 

Bandning av intervjuerna tillät oss att avstå från anteckningar och därmed kunde vi enbart 

fokusera på samtalen. Vårt val att genomföra intervjun på detta sätt styrks av Lantz (2007) 

som förklarar att det är svårt att hålla i en intervju och samtidigt lyssna och föra anteckningar. 

Vidare beskriver hon att det är vanligt ”att höra det man vill höra” (Lantz, 2007 sid.106) och 

på så sätt påverka resultatet med sina personliga tankar. Av den anledningen valde vi att 

banda intervjuerna.  

Vid transkriberingen genomförde en av oss den första genomgången och därefter tog den 

andra över för att gå igenom texten med hjälp av ljudfilen en andra gång. Detta för att 

säkerställa att allt kom med och att ingen personlig tolkning framkom. För att kunna 

återvända till materialet på ett bra sätt och bedöma kvalitén är det bra att få ned intervjun i 

textform. Vid detta moment är det viktigt att råmaterialet inte komprimeras utan att alla ord, 

även suckar och skratt bevaras. (Lantz, 2007) För att underlätta analysen av materialet 

markerade vi vem som sagt vad under samtalet och var noga med att få med alla ljud som 

hördes under intervjun, exempelvis ringsignaler och butikspersonal som avbröt. Vid 

intervjuns slut gjorde vi en sammanfattning som beskrev miljön vi befann oss i. Under 

analysen av intervjumaterialet valde vi att markera nyckelord som vi skapade kategorier av.  

Under kategorierna placerade vi sedan information från båda intervjuerna för att se likheter 

och skillnader i de båda butikschefernas sätt att se på förändringsarbete och lärande. 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna genomfördes även informantintervjuer med två 

personer från Företaget AB vilka arbetar som VD respektive Försäljningschef. En 

informantintervju används enligt Andersen (1998) och Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2007)  då ersättningsobservatörer återger information för intervjuaren. Under 

samtal med vår uppdragsgivare återberättade de olika situationer och personliga tankar för oss 

vilka styrker samt beskriver problematiken dess kunder står inför. Informantpersonerna har 

även beskrivit hur deras verksamhet fungerar och hur relationen till deras kunder ser ut. 

Samtalen har skett med en person i taget och vi har båda varit närvarande vid dessa tillfällen. 

Datum för samtalen var 19/10-2010, 10/11-2010 samt 7/12-2010. Under 

informantintervjuerna har vi löpande tagit anteckningar vilka legat till grund för det empiriska 
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material som presenteras under rubriken Informantintervju samt i studiens inledande 

problemformulering. 

3.5 Reflektionsformulär 

För att skapa oss en uppfattning om hur butikspersonalen själva såg på sin 

kompetensutveckling samt hur de lär bäst använde vi oss utav ett reflektionsformulär (se 

bilaga 2). Traditionellt sett har datainsamling skett genom logiska undersökningsmetoder, 

exempelvis enkätundersökningar med tydliga frågor och svar som sedan kan sammanställas. 

Detta har utvecklats vidare och istället kom det att bli intressant att undersöka verkligheten på 

ett djupare plan. Detta kan exempelvis genomföras genom att leta efter mönster och samband. 

Genom studier av ett mindre antal människor går det att analysera fram bakomliggande 

faktorer, vilka kan vara svåra att urskilja på ytan. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Denna teori 

styrker vårt val att använda ett reflektionsformulär där butikspersonal ombads att i text eller 

bildform beskriva ett arbetsrelaterat lärotillfälle de ansett positivt. Genom reflektion var vår 

förhoppning att komma åt verkligheten på djupet. Reflektionsformulären kvalitetssäkrades 

likt frågeguiden genom att testas innan utlämning till respondenterna. Målsättningen för oss 

var att få fram nyckelord som speglar positiva inlärningssituationer. Vi såg en fördel med 

reflektionsformuläret då undersökningspersonerna fick reflektera fritt med enbart en svag 

ämnesstyrning från oss istället för att svara på förutbestämda frågor med ja och nej svar. 

Genom detta kunde vi ta del av så många infallsvinklar som möjligt och att inte styra 

personernas tankar i en speciell riktning.  

Vi delade ut tjugo stycken reflektionsformulär till butikspersonal på elva butiker tillhörande 

större detaljhandelskedjor. De personer som deltagit i undersökningen är slumpvis utvalda 

utifrån sina arbetsuppgifter och det faktum att de arbetar i butik. Reflektionsformulären 

delades ut måndag den 29/11-2010 och samlades in onsdag den 1/12-2010, totalt fick vi in sju 

stycken reflektionsformulär att arbeta vidare med.  

Bearbetning av reflektionsformulären har skett via färgkodning där nyckelord markerats i 

olika färger och mönster gått att urskilja. Efter detta var det möjligt att kategorisera svaren 

under olika huvudrubriker. Denna kategorisering har möjliggjort för jämförelse av de olika 

materialen.  

3.6 Metodkritik 

Gällande den svaga respons vi fick på reflektionsformulären ser vi att en förankring hos 

butikscheferna, i de butiker där vi lämnade ut reflektionsformulären, hade gjort delaktigheten 

hos butikspersonalen mer legitim och troligen gett oss en högre svarsfrekvens. En annan 

faktor som kan ha spelat in är att reflektionsformuläret var byggt på reflektion och eftertanke, 

vilket många människor är ovana vid och därmed inte vet hur de skall hantera. Hade vi istället 

använt oss utav enkäter med ja och nej frågor finns anledning att tro att responsen hade blivit 

större, dock anser vi denna metod var nödvändig och den gav oss ett kvalitativt underlag att 

arbeta vidare med. Själva har de som inte svarat på formuläret angett tidsbrist som orsak och 

hänvisat till julhandeln. Ur de sju reflektionsformulär vi fick in kunde vi urskilja mönster 

vilka för oss var tillräckliga för att dra en slutsats, därav skedde ingen vidare undersökning. 
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Gällande våra intervjuer krävs det en medvetenhet om att all information som framkommit ur 

såväl informant- som de semistrukturerade intervjuerna är färgad av respondenterna. Vi är 

medvetna om att all information som hämtas direkt från företagen framställs på ett för dem så 

fördelaktigt sätt som möjligt.  

Gemensamt för alla respondenter delaktiga i denna studie är att ingen ekonomisk 

kompensation delats ut för dess deltagande. Dock har Företaget AB fått de påbörjade koncept 

vi arbetat fram vilket kan bidragit till dess vilja att delta. 

3.7 Teoretisk referensram 

Människan idag använder sig av teorier för att förstå den verklighet vi lever i. Genom att 

sammanfoga fler olika delteorier som har kopplingar till varandra skapas ett kluster av 

forskares idéer och utifrån detta skapas en teoretisk referensram. (Christensen et al., 2010) 

Den teoretiska referensram som växt fram i denna studie bygger på böcker, vetenskapliga 

artiklar samt en forskningsrapport. Valet av böcker har framkommit av tips från lärare samt 

vår egen tidigare kunskap inom ämnet. Den största delen bygger dock på vetenskapliga 

artiklar vilka vi fått fram genom att söka i olika databaser och där främst Emerald, vars 

inriktning är mot ledarskap och organisation. Sökningar har även genomförts i Google 

Scholar för att finna mer allmän vetenskaplig litteratur.  

Christensen et al. (2010) beskriver att det val av teori som presenteras i den teoretiska 

referensramen sätter en gräns för vad som sedan kan framkomma i analysen då tolkning och 

analys av ett material beror på angiven teoretisk ansats. Därav ansåg vi det viktigt att läsa in 

oss på området innan vi avgränsade oss och valde ut den mest aktuella teorin, de sökord som 

visat sig vara aktuella för denna studie och som gett oss aktuella träffar vid artikelsök är; new 

service development, service innovation, soft values, mystery shopping, learning 

organization, frontline, frontline employees, learning, learning methods, service, organization, 

change samt staff. Samtliga sökord har varit på engelska då dessa gav oss flest relevanta och 

aktuella träffar, de har även använts i kombination med varandra. 

3.8 Källkritik 

Vår teoretiska referensram, är just en referensram, och består utav ett handplock artiklar och 

läroböcker från den mängd litteratur som finns att tillgå. Trost (1998, sid. 46) beskriver 

läroböcker på följande sätt; ”Läroböcker skall som sagt användas som läroböcker och 

vanligen inte som källor”. Med utgångspunkt från detta har vår ambition varit att till det 

yttersta bygga vår teoretiska referensram på vetenskapliga artiklar, dock har vi tagit stöd av 

läroböcker i situationer där vi ansett det lämpligt.   

Det går att rikta kritik mot att delar av den teori vi lutar oss mot är gammal och därmed 

representerar ett ålderdomligt synsätt, dock anser vi att den fyller en funktion för studien och 

därmed kan användas.  

3.9 Återföring 

Vid färdigställandet av våra koncept kommer denna studie som helhet att överlämnas till 

Företaget AB, detta tillsammans med ett muntlig framförande där koncepten presenteras och 

vi i dialog med uppdragsgivaren diskuterar dessa. 
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4 Empiri 
Här sammanställs det empiriska material som samlats in genom intervjuer samt 

reflektionsformulär.  

4.1 Informantintervju  

Vi har intervjuat VD samt försäljningschef på Företaget AB, ett familjeföretag beläget på en 

mindre ord i Sverige. Vi kommer i texten nedan inte att skilja dem åt då de gett oss en 

gemensam bild av organisationen och dess problem. Vi tar även hänsyn till 

informantpersonernas anonymitet och benämner dem därmed som hon. Nedan presenteras en 

sammanfattning kring de mest centrala delar vilka informantpersonerna berörde under 

intervjuerna.  

4.1.1 Problemet i stort 

Vår informantperson valde att beskriva orsaken till Företaget AB:s tjänsteutveckling med 

hjälp av en metafor vilken löd; 

”När jag var liten fick jag en läderboll i gåva, vilken jag vårdade med omsorg. Bollen bidrog 

med mycket glädje och den fick på natten sova under min säng. Nu är jag vuxen och har egna 

barn. När jag blickar ut över gräsmattan hemma ligger det läderbollar i olika storlekar 

utspridda över hela gräsmattan.” 

Vidare förklarar hon att människors konsumtionsvanor ändrats och med det följer ett annat 

värde på produkten. Hennes barn är inte lika rädda om sina saker som hon en gång var om 

sina, de uppskattar dem inte heller på samma sätt. Vidare förklaras att individens köpbeteende 

är något som butiker bör reflektera kring och anpassa sig efter. Människan idag handlar sällan 

för att tillfredsställa sina primära behov utan det handlar om något annat, det kan vara status 

eller rent nöje. Vidare förklarar hon att det krävs att kunderna bjuds på en ”wow upplevelse”, 

för att de skall handla i butiken men även för att de skall göra återkommande besök. Följande 

citat framkom under en informantintervju; 

”Nästan 70 % av dem som slutar handla i en butik anger dålig service som orsak. En 

undersökning gjord av Företaget AB visar att endast tre av tio säljare inom detaljhandeln 

säger ”hej” när en kund kliver in i butiken.”  

4.1.2 Butiker har problem att förändra sig  

Under sina år som verksamma inom servicebranschen har Företaget AB upptäckt att många 

butiker har problem med att förbättra sin service mot kund. De uttrycker en önskan om att 

kunna hjälpa sina kunder att förbättra detta. Med detta i åtanke har Företaget AB lagt fokus på 

de mjukare värdena i ett kundmöte när de genomför sina mätningar. Frågor som observatören 

skall ställa till sig själv gäller mottagande, kunnighet hos personal och dess förmåga att 

förmedla detta samt övergripande upplevelse i butiken. 

Informantpersonen beskriver att många säljare inte vet hur de skall agera mot kund vilket 

medför en bristande service. Därför arbetar Företaget AB nu med att utveckla sin verksamhet 

och finna verktyg vilka de kan sälja till sina kunder. Verktygen skall syfta till att skapa 
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kunskapsutveckling hos butikspersonal och butikschefer. Utmaningen ligger i att hitta verktyg 

med vilka det går att utbilda en stor grupp människor på ett kostnadseffektivt sätt.  

4.1.3 Verktyg, varför och vilka de har idag 

Företaget AB har idag påbörjat utvecklingen av en verktygslåda i vilken det ingår olika 

redskap som skall hjälpa dess kunder att arbeta med sina utvecklingsområden. Redskapen 

består av olika metoder och övningar vilka kan anpassas beroende på problemet butiken 

behöver arbeta med. Ett exempel på en sådan övning är: 

”Idag ska du titta alla som kliver in i butiken i ögonen och i slutet av dagen sammanfatta hur 

många personer du sett med respektive ögonfärg.”  

Det finns idag ett antal verktyg till förfogande för Företaget AB:s kunder men det har 

framkommit att dessa endast används i begränsad utsträckning. Informantpersonen förklarar 

att en orsak till detta kan vara att verktygen fortfarande upplevs som nya av butikerna och att 

verktygen inte har förankrats hos butikspersonalen. Vidare anges bristande kommunikation 

mellan butikchef och butikspersonal som en orsak till att flera butiker mätning efter mätning 

fortsätter att frambringa svaga resultat.  

Informantpersonen belyser svårigheten som uppstår då butikspersonalen inte får den 

information de skickar ut. Utan butikspersonalens vetskap kring vad som kräver utveckling är 

det omöjligt att genomgå en förändring. Informantpersonen ser även svagheter hos flertalet 

kunder då de upplever att butikspersonalen fått förmedlat till sig att deras främsta uppgift är 

att plocka upp varor på hyllorna, när det istället borde vara att se kunden och det behov de 

uttrycker. Informantpersonen beskriver att denna problematik inte är butikpersonalens fel utan 

att det grundar sig i bristande information och okunskap kring hur de skall agera. Vidare 

förklarar informantpersonen att en person som lär sig att sälja rätt, kan sälja vad som helst.  

Informantpersonen beskriver att flertalet av dess kunder idag använder sig av bonussystem för 

att motivera personalen till förbättring. Det kan handla om högre lön eller andra förmåner för 

dem som presterar i enlighet med uppsatta mål. För de som istället visar på dåliga resultat 

används exempelvis tekniker såsom tillrättavisning från högre nivåer inom organisationen. 

Gemensamt för dem alla är att Företaget AB presenterar en lista där det framgår vilka som 

presterat bäst respektive sämst under de senaste observationerna, listan publiceras så att alla 

butiker inom den aktuella koncernen kan se hur de förhåller sig till övriga butiker. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har genomfört intervjuer med två butikschefer verksamma inom detaljhandeln. Gemensamt 

för dem båda är att deras butiker ligger på en mindre ort i Sverige samt att båda butikerna är 

franchisetagare och därmed hyr ett färdigt affärskoncept. Med anledning av butikschefernas 

anonymitet kallas intervjupersonerna för Respondent 1 respektive Respondent 2 och kommer 

oavsett kön att benämnas med hon i nedanstående del av arbetet. Under intervjuerna var det 

två fokusområden som berördes, förändringsarbete och lärande. Nedan presenteras en 

sammanfattning av det material som framkom vid intervjuerna.  
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4.2.1 Chefens roll 

Vid båda intervjuerna framkommer att cheferna själva anser sig ha stor betydelse för den 

dagliga verksamheten. En gemensam tanke är att chefen skall vara med ute i butiken för att få 

insyn i den dagliga verksamheten och utifrån det kunna handleda sina anställda. Respondent 1 

förklarar att den dagliga kontakten med personal och kund ger möjlighet att i ett tidigt skede 

ingripa vid frågor eller problem. Vidare förklaras att resultatet av en direkt kontakt minskar 

behovet av formella möten. Respondent 2 förklarar att genom att vara i butiken går det att 

förstå vilka förändringar som behöver genomföras samtidigt som det ger möjlighet att stötta 

och pusha personalen i dess dagliga arbete. Vidare säger respondenten ”Ja nu sitter jag för, 

alldeles för mycket på kontor för jag sköter nämligen bokföringen…”, detta beskrivs som ett 

problem och respondenten förklarar hur hon ser fram emot att efter jul få avlastning med sina 

bokföringsuppdrag och att hon därmed kan spendera mer tid i butiken. 

Det framkommer tydligt av båda respondenterna att föregå med gott exempel är viktigt. 

Respondent 1 säger vid ett tillfälle: ”Ja men det beror väl, så får man väl skryta…, mycket på 

mig.” Med detta syftar hon på att den teamkänsla som idag finns hos personalen beror på 

henne. Hon förklarar vikten av att stå i kö och betala för sina varor, precis som alla andra. På 

samma sätt förklarar Respondent 2 att hon städar och fyller på varor, precis som alla andra. 

4.2.2 Utvecklingsarbete 

Då båda respondenterna är franchisetagare har de en daglig påverkan från högre delar inom 

organisationen. Respondenterna reagerar olika på detta. Respondent 1 beskriver att erfarenhet 

går före, att hon vet vad som är bäst för hennes butik och är därför stundtals skeptisk till de 

förändringsförslag som kommer uppifrån i organisationen. Respondenten uttrycker sig på 

följande sätt; ”Jo de är det, man tycker liksom att man vill ha lugnt ibland sen är det klart att 

koncernen ligger på mig med nya grejer hela tiden som skall förändras och då måste man ju 

göra det, men oftast så kan man tycka att fan va jobbigt.” Hon belyser även svårigheten att 

som enskild butik försöka påverka med egna förslag uppåt i koncernen. 

 

Respondent 2 är av en annan åsikt gällande koncernens inflytande och anser det vara till 

fördel att ha stöd från koncernen. Gemensamt för båda respondenterna är att budgeten är en 

avgörande faktor som påverkar. I den form av franchise som dessa butiker drivs i står 

butikscheferna själva för kostnaden vid eventuella förändringar och det är därmed viktigt att 

se till att de förändringar som ska ske är rätt prioriterade utefter kundens behov. Respondent 2 

belyser detta genom ett exempel där en kund som behöver gå på toaletten ofta stressar igenom 

affären. Kan man då tillgodose kunden med en toalett innan inhandlingen blir besöket längre 

och kunden handlar mer. Vidare förklarar hon att det handlar om att satsa sina pengar där de 

gör mest nytta för kunden.  

4.2.3 Personal 

Det två respondenterna skiljer sig åt när de kommer till bemanning i butiken. Respondent 1 

berättar att hon har så många anställda att de är upp till dem att ta reda på den information de 

behöver. Vissa arbetar så sällan som var tredje helg. Respondent 2 ställer sig helt emot en 

sådan situation och säger istället att det för henne är viktigt att butiken alltid är bemannad med 

ordinarie personal i butiken. Detta för att kunden alltid ska få ett professionellt bemötande. 
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4.2.4 Kundinvolvering 

Båda respondenterna belyser vikten av att få med sig personalen vid förändringar men arbetar 

med det på olika sätt. Respondent 1 arbetar med det på lokal nivå där de avdelningsansvariga 

sitter ned tillsammans med henne i möten och diskuterar fram nya utvecklingsmöjligheter. 

Har övrig personal förslag eller åsikter kring kommande förändringar får de vända sig till 

respektive avdelningsansvarig som förmedlar personalens åsikter vidare. När beslut fattas 

förmedlas informationen genom avdelningsansvariga men även genom skriftlig information. 

Respondent 2 uttrycker att de ur personalen som inte accepterar den utveckling butiken går 

mot inte heller bör arbeta där. De som däremot accepterar och är villiga att kämpa i enlighet 

med organisationsmålen kan räkna med hennes engagemang och stöd. 

4.2.5 Motstånd 

Det framkommer under båda intervjuerna att butikscheferna möter motstånd vid förändringar 

men det framkom även att de bemöter motståndet på olika sätt. Gemensamt för dem var 

vikten av tydlighet, att förändringarna kommer att genomföras vare sig de anställda vill eller 

inte. Respondent 1 förklarar att flera inom butiken arbetat där i många år och att de tycker om 

att göra som de alltid gjort, dessa får hon därför lirka lite med så de blir nöjda. Hon förklarar 

att personalen ofta förstår vikten av en förändring, men först efter att den genomförts och 

fördelarna blivit tydliga. Respondent 2 beskriver att butikchefens uppgift är att informera och 

förklara en förändring, att skapa kunskap hos de anställda så de känner trygghet. Hon 

återberättade att då en ny produkt implementerades i utbudet var motståndet stort. Hennes sätt 

att minska motståndet var genom utbildning, att säkerställa att de anställda hade kunskap 

kring produkten.  

4.2.6 Lärande 

I de två koncernerna butikscheferna verkar inom finns det möjlighet till internutbildning. 

Respondent 1 beskriver att det finns utbildningar för olika områden inom butiken. Det 

framkom dock att det enbart var en person i butiken som i dagsläget utbildades via koncernen. 

Respondent 1 påpekar återkommande att kunskap, i form av utbildning, tillsammans med 

erfarenhet är avgörande för att kunna driva butik idag. 

Respondent 2 anser att det mest lyckosamma sättet att lära sin personal på är genom rollspel. 

Att försätta dem i en situation som påminner om verkligheten och låta dem lära sig genom 

praktiska erfarenheter. Hon förklarar vidare att personalen under våren skall genomgå en 

säljträningskurs med fokus på merförsäljning. Detta då hon som butikschef vill vara med och 

hjälpa dem som önskar att utvecklas och uttrycker sig på följande sätt; ”… jag tror att om 

man liksom har, har drivet själv så kommer man dit man vill.”.  

En annan form av internutbildning hos Respondent 2 är den obligatoriska E-learning som alla 

nyanställda skall genomgå. Hon anser att E-learning i kombination med samtal och praktisk 

inlärning på arbetsplatsen är ett lyckat sätt att introducera ny personal. Vidare förklaras att 

ansvaret att genomföra denna form av utbildning ligger hos den enskilde individen.  

4.2.7 Extern informationsinhämtning 

Respondent 1 förklarar att de dagligen överöses med information från koncernen. Det är upp 

till var och en av butikerna att ta till sig informationen och hon har svårt att hinna läsa e-post 
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och information på intranätet. Även avdelningsansvariga ska gå in och läsa dagligen då de i 

sin tur har skyldighet att informera resterande butikspersonal som enskilt inte har tillgång till 

denna information. Hon förklarar vidare att de uppstår situationer då hon märker att de finns 

glapp och att viss information inte nått ut till all personal. Respondent 2 berättar istället att hos 

dem har var och en i personalen en egen inloggning till koncernens intranät där de kan ta till 

sig information och bli uppdaterade på nya händelser. Ansvaret att ta till sig ny information 

ligger hos den enskilda individen och informationsinhämtningen förväntas ske såväl på 

arbetstid som fritid.  

4.2.8 Intern informationsinhämtning 

Båda respondenterna belyser svårigheten med att nå ut med information till sina anställda. 

Respondent 1 förklarar att hon sätter upp den viktigaste informationen på tidautomaten, där 

alla stämplar ut och in under dagen, eftersom de är en plats alla passerar och ingen kan säga 

sig missat. Då enbart några inom butiken har en jobbrelaterad e-post förmedlas informationen 

till de anställda ut via papper på en anslagstavla i lunchrummet eller som ovan nämnt på 

tidautomaten. På samma sätt beskriver respondent 2 att den viktigaste informationen sätts upp 

i lunchrummet och att de är upp till var och en av de anställda att läsa. 

En gemensam svårighet för de båda är att samla personalen på möten. De arbetar i skift och 

butiken skall alltid vara öppen. Respondent 1 anser att information på papper fungerar bra och 

hon uttrycker sig på följande sätt gällande personalmöten; Jag menar man kan ju inte sitta i 

möten om man inte har något vettigt att säga.”. Respondent 2 beskriver istället att mötena är 

otroligt viktigt för dem och hennes kommentar är; ”… vi har personalmöte väldigt 

regelbundet, ungefär var femte vecka…” 

4.2.9 Motivation 

Respondent 2 visar personalen hur försäljningen utvecklats den senaste månaden, den 

visualiseras i form av stapeldiagram som satts upp på anslagstavlan i personalrummet. För att 

öka sin omsättning använder sig koncernen av tävlingar och gällande dessa utrycker sig 

respondenten; ”Det kan jag också känna att vi har så jävla mycket tävlingar.” Inför varje 

kampanj hålls en tävling, vilket betyder att det tävlas året om. Istället förklarar hon att 

butikens egna målsättningar är viktigare för att motivera personalen. Hon förklarar att hon 

alltid siktar högt men att det ska finnas delmål på vägen som personalen kan relatera till. 

Vidare beskriver hon att en utveckling mot färre tävlingar i kombination med stöd och 

engagemang från sin egen butik kan motivera personalen mer. Respondent 2 berättar om ett 

lokalt samarbete där hon tillsammans med två andra butiker gått samman för att hjälpa och 

motivera varandra. Detta är enligt henne mer fördelaktigt än tävlingar på regional nivå då 

närheten gör att de kan ses regelbundet utan att detta påverkar den dagliga verksamheten. 

Även Respondent 1 placerar ut statstik i personalrummet en gång i veckan för att visa på hur 

försäljningen gått. Där har varje avdelning chans att se om det gått upp eller ned sedan 

föregående vecka. Respondenten anser att det här är ett bra sätt att nå ut till personalen och att 

det fungerar som beröm samt motivation till förbättring. 

Respondent 2 förklarar att det kan vara svårt att motivera en anställd som ifrågasätter en 

kommande förändring. Hon finner energi till detta genom de regionala möten som hålls med 
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koncernen vart tredje år. Efter att nyss kommit hem från ett sådant möte uttrycker hon sig 

med; ”Och det tycker jag är en trygghet, för då kan ju jag på mitt personalmöte förmedla det 

till min personal och säga att det här är det som gäller. Den som skall med tåget, hoppa på 

eller var kvar på stationen.” 

Enbart en av respondenterna belyser vikten av att ha uppföljning på sina mål. För henne 

handlar det om att samla hela personalen och framför allt gå igenom det som gjorts bra och 

vad det beror på men även se över det som inte fungerar och hur det kommer sig och vad som 

kan förbättras till nästa gång så att det inte upprepar sig.  

4.3 Reflektionsformulär 

Nedan följer de svar som framkommit ur de reflektionsformulär vi använt oss av. De personer 

som svarat på formulären arbetar som butiksbiträden inom större detaljhandelskedjor i 

Sverige. Svaren de delgivit oss presenteras i sin helhet.  

”Jag lärde mig många merförsäljningstekniker genom att iaktta mina två förra chefer vilka 

båda fått utbildning inom detta ämne. Vi fick ut skriftliga tips i hur man merförsäljer, men 

inget gick in förrän jag fick chansen att uppleva hur de använde sig av merförsäljningen i 

butiken.” 

”Jag lärde mig hur man gör inköp. D.v.s. vad man ska köpa samt när, hur man vet hur mycket 

som går åt av en vara. Det lärde jag mig genom att iaktta hur min chef som har jobbat 15 år 

inom branschen gör samt att aktivt delta.” 

”Nytt kassasystem. Praktisk inlärning med handledare. Sen får man erfara av sina egna fel+ 

manual. Och av sina medarbetare som har fattat snabbare än en själv.  Och att man kan hjälpa 

sina arbetskamrater och dela med sig av sina egna kunskaper. Och att man aldrig ska tro att 

man är för gammal för att lära sig någonting nytt!” 

”Ett lärande för mig är alla kurser jag fått åka på. Det är så många kurser så kan inte ta allt. 

Produktansvarig, handterminalsbeställningar, nya kassasystemet senast. Det har varit en 

fördel för alla kan ej åka, jag har haft turen att få den fördelen.”  

”Man lär sig nya saker hela tiden, ibland på bra och ibland även på roliga sätt . Vill man lära 

sig är alla sätt bra. Vill man så kan man.” 

”Hyrbilsdatorn var väldigt svår att lära sig. Flera olika kommandon och saker att tänka på. Det 

enda som hjälpte mig var att faktiskt göra det (hyra ut bil) flera gånger. Learning by doing, 

alltså. Det tog några gånger, innan det satt, men sedan dess kan jag det! Learning by doing 

gäller allt på mitt jobb. Eller så är det mitt sätt att lära mig saker på bara.” 

”Har precis börjat på mitt jobb. Så jag lär mig hela tiden. Jag lär mig bäst genom att lyssna 

och observera när mina kollegor hjälper kunder.” 
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5 Tolkning och analys 
Här tolkas det empiriska materialet tillsammans med vår teoretiska referensram.  

5.1 Lärande 

Vi anser i likhet med Företaget AB att de undersökningar som visar att majoriteten (70 %) av 

de som slutar handla i en butik anger dålig service som orsak borde få butiker att tänka efter. 

Företaget AB informerade oss om att de flesta butiker vet vilka brister de har men har svårt att 

åtgärda dem. Vidare beskriver Företaget AB att kunskapen kring hur ett problem kan lösas 

finns hos respektive butik men förmågan att överföra kunskapen till praktik saknas. Att det 

kan vara ett problem bekräftas av Crosbies (2005) som jämför kunskapsöverföringen med 

människors matvanor där man vet vad som är det nyttigaste och bästa alternativet men har 

svårt att leva efter det.  

När vi intervjuade butikscheferna framkom vikten av att butikspersonalen förstår hur de ska 

sälja en produkt för att leverera bra service till sina kunder. Detta är något som samspelar med 

den information informantpersonerna delgav oss då hon beskrev att om en person besitter 

förståelse kring hur man säljer kan de sälja vad som helst. Vi ser att butikscheferna vet att de 

ska leverera en förståelse i form av kunskap till sin personal men att de inte når ut. Frågan är 

då hur butikscheferna kan kommunicera ut denna förståelse så butikspersonalen vet hur de ska 

agera mot kund? 

Vår tanke kring detta är att butikscheferna förmedlar teoretisk kunskap men inte ger 

butikspersonalen verktyg kring hur de skall översätta kunskapen i praktik. Vi ser att 

butikschefer bör använda sig av mjuka värden vid implementering av ny kunskap. Detta då vi 

ser att teoretisk kunskap behöver samspela med mjuka värden för att skapa ett värde för 

kunden, en tanke som styrks av Crosbie (2005) då han hävdar att den sociala kompetensen har 

större påverkan än teoretisk kunskap. Vidare beskrev informantpersonen, likt Crosbies (2005) 

tankar, hur hårda värden såsom kunskap bör förbises och istället skall fokus läggas mjuka 

värden i form av relationen till kunden. 

En naturlig övergång från detta är att fråga sig hur butikspersonal på bästa sätt utbildas inom 

mjuka värden och social kompetens. Den enkla vägen hade varit att sända sin personal på kurs 

(Clifford & Thorpe, 2007). Vi ser en svaghet med kurser då problemet inte ligger i att få ny 

kunskap utan att överföra redan befintlig kunskap till praktik. För att skapa en överföring av 

kunskap, krävs fokus på mjuka värden vilket enligt oss uppnås genom inlärning på jobbet. 

Genom denna inlärningsmetod får butikspersonalen arbeta med en beteendeförändring där 

fokus ligger på attityd. Vi har dock en förståelse för varför butikschefer sänder sin personal på 

kurs då detta i likhet med Clifford och Thorpes (2007) tankar ger möjlighet att mäta 

personalens kunskap, något som inte är möjligt vid inlärning på jobbet. 

5.1.1 Inlärningsmetoder 

Under våra semistrukturerade intervjuer framkom att butikscheferna i stor utsträckning 

kommunicerar via informationslappar. Vi ställer detta mot den data som framkom vid 

reflektionsformulären då ingen respondent angav nedskriven information som en bra 
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inlärningsmetod. Av detta utläser vi att det finns en bristande förståelse för hur butikspersonal 

tar in ny kunskap på bästa sätt. Vi anser att butikscheferna gör det lätt för sig då de genom 

informationslappar avsäger sig ansvaret för att informationen når ut till samtlig butikspersonal 

och därmed hamnar ansvaret hos den enskilda individen. Under vår datainsamling framkom 

även E-learning som en bra inlärningsmetod, detta då utbildningen kan ske såväl på arbetet 

som hemifrån. Detta kopplar vi till Clifford och Thorpe (2007) som förklarar att individuell 

inlärning såsom E-learning kan vara svår eftersom det krävs självdisciplin från individen. Vi 

förstår denna tanke men ser även ett problem i att företag förväntar sig att personalen skall 

arbeta med detta på sin fritid om inte utrymme för detta funnits under arbetstid. Vi anser att 

den informationsinhämtning butikschefer kräver av sina anställda alltid skall ske på arbetstid. 

Detta överensstämmer med Hamrefors (2009) tankar kring informationskanaler och att 

organisationer har ett ansvar i att möjliggöra informationsinhämtning. 

5.1.2 Utveckling 

En av butikscheferna anger att de arbetar med rollspel, vilket enligt Crosbie (2005) är en bra 

metod för att överföra kunskap till verkliga situationer. Att detta är en bra inlärningsmetod 

styrks även av vår datainsamling där butikspersonalen ansåg sig lära bäst genom att testa och 

reflektera över en verklig situation samt observera hur andra gör och imitera beteendet. Detta 

visar på vikten av individens deltagande och att kunskap växer fram ur en praktisk situation. 

Crosbie (2005) bekräftar tankesättet genom att förklara att ny kunskap bäst tas in genom att 

blanda hårda värden i form av teoretisk kunskap med mjuka värden i form av praktiska 

moment. 

Tidigare har vi nämnt att Företaget AB:s kunder har svårt att förbättra de brister som 

framkommit under mätningarna. Utifrån detta tror vi att det beror på att materialet Företaget 

AB levererar till sina kunder bygger på teoretisk information och saknar mjuka värden. Vi 

kopplar även detta till Hamrefors (2009) då hans kaosteori visar på vikten av att blanda 

ordning och kaos för att nå förändring. Skall butikerna lyckas genomföra de nödvändiga 

förändringarna tänker vi att det i kombination med Företaget AB:s teoretiska information 

(ordning) krävs ett större mått av kaos. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att 

personalen i större utsträckning involveras och på så sätt förstår varför en förändring är 

nödvändig. 

5.1.3 Gruppinlärning 

Vi upplever att gruppinlärning gynnar kunskapsöverföring och att de kan ske genom att sätta 

samman butikspersonal och låta dem dela med sig av erfarenhet och kunskap. Vår uppfattning 

är att kunskapsnivån inom en butik därmed höjs. Att ny kunskap delas de anställda emellan 

upplever vi även ökar sannolikhet för acceptans kring förändringar och att dessa 

implementeras och praktiseras i det dagliga arbetet. Våra tankar styrks av Hamrefors (2002) 

som förklarar att kunskap bäst tas in genom det personliga mötet. Vidare ser vi det som en 

ekonomisk fördel för organisationer att låta kunskap flyta mellan de anställda samtidigt som 

de är en vinst i att de anställda interagerar och därmed skapar ny kunskap och ett öppet 

klimat. 
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Om vi lägger samman informationen från butikspersonal, som pekar på att delaktighet i form 

av observationer och praktisk inlärning är bra, tillsammans med butikchefernas gemensamma 

inställning gällande dess delaktighet på golvet får vi en samspelt bild av vad som främjar 

inlärning. En av cheferna uttryckte sig även positivt gällande teater och rollspel vilket vi ser 

som en utveckling i rätt riktning. Lägger vi sedan till Clifford och Thorpes (2007) tankar om 

att gruppinlärning är en viktig del vid kunskapsutveckling blir bilden än tydligare. Vad vi 

tycker oss se av detta är att människor lär bäst genom att interagera med andra och få en 

direkt reaktion på hur någonting fungerar. 

5.2 Motivation 

Under informantintervjuerna med Företaget AB framkom att flertalet av deras kunder 

använder sig av bonussystem och tävlingar som motivation. Detta har dock visat sig vara en 

kortsiktig lösning då butikerna som påvisar höga försäljningssiffror behåller dem under alla 

tävlingar som genomförs medan de med sämre resultat förblir dåliga. Därav ser vi en brist i att 

använda detta som motivation då de inte visar på någon långsiktig utveckling. Att 

bonussystem och belöning i form av pengar inte skulle vara motivationshöjande bekräftas av 

Hamrefors (2002) då han istället förklarar att motivation skapas ur det upplevda värdet. 

En utav våra respondenter arbetar i en koncern där tävlingar är en del av den dagliga 

verksamheten. Hennes åsikt kring tävlingar var delad då hon förstod grundtanken med dem 

men hade svårt att se det roliga och hållbara i att ständigt slå nya säljrekord. Vidare menade 

hon att tävlingarna kom för frekvent och att personalen därmed tröttnade på dem. Istället 

uppmuntrade hon till lokala samarbeten och interna målsättningar hos respektive butik. Efter 

ovanstående beskrivning tänker vi att tävlingar har en begränsad effekt på butikpersonalens 

motivation samtidigt som belöning i form av pengar eller liknande inte heller garanterar en 

motiverad personal, snarare tvärtom. Samtidigt beskriver Yeo (2005) att det krävs någon form 

av belöning för att locka fram människors drivkraft till att prestera. 

Frågan vi nu ställer oss är hur motivation skapas, vad är bra belöning? I ovanstående stycke 

nämndes att lokala samarbeten fungerar som motivation och drivkraft. Detta upplever vi kan 

förklaras genom den delaktighet som ökar då det geografiska avståndet minskar. Genom ett 

lokalt samarbete möjliggörs personlig kontakt och delaktighet vilket gynnar 

kunskapsinhämtning. (Hamrefors, 2002)  

5.2.1 Försäljningssiffror 

En brist vi såg i båda butikschefernas agerande var att de använde försäljningssiffror som 

motivation. Genom att sätta upp dem på en anslagstavla beskrev de att personalen motiveras 

till att förbättra butikens resultat vecka för vecka. Detta strider mot vår empiriska 

undersökning där inget tydde på att nedskrivet material i form av siffror och statistik skulle 

vara motivationshöjande. Vi tycker oss se ett problem i chefernas oförmåga att förmedla 

information på ett användarvänligt sätt. Frågan blir då - Varför väljer chefer att presentera 

material på detta vis? En tanke är att de anser det vara enklast att presentera komplex 

information i siffror och diagram samt att det kan ses som tidskrävande att översätta och bryta 

ned den till mer lättförståelig information. 
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Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver att instrumentell motivation handlar om 

bestraffningar och belöningar. Vår tanke är att försäljningssiffror fungerar som motivation för 

chefer då dessa arbetar med siffror och har lättare att översätta dem i praktiken. Vi har en 

känsla av att butikscheferna utgår från sig själva och inte inser sin personals bristande 

förmåga att ta till sig information i form av siffror och deras sämre förutsättningar att 

omvandla dem till någonting greppbart i deras dagliga arbete. Genom att förklara 

försäljningsutvecklingen i en kontext vilken butikspersonalen kan relatera till är det troligare 

att budskapet når fram.  

5.2.2 Motivation och lärande 

Efter att ha reflekterat kring det insamlade materialet har vi kunnat se att motivation är 

avgörande för att lära, vilket även bekräftas av Alvesson och Sveningsson (2007). Exempelvis 

utrycker sig en av butikscheferna på följande sätt; ”… jag tror att om man liksom har, har 

drivet själv så kommer man dit man vill”. Detta tolkar vi som att det krävs inre motivation för 

att kunna lära och nå framgång, då motivationen ligger till grund för en persons engagemang 

och drivkrafter. Vi upplever att butikscheferna skapar denna typ av motivation genom att 

uppmuntra butikspersonalen i det dagliga arbetet. 

Under en av intervjuerna med butikscheferna framkom att mål och delmål är viktigt. Detta för 

att personalen skall veta vart företaget är på väg men också hur vägen dit skall se ut. Yeo 

(2005) förtydligar detta genom att beskriva att individen behöver individ- och 

organisationsmål kopplade till framtiden för att kunna ta till sig lärande. Vidare beskriver en 

av butikscheferna att målen skall följas upp regelbundet och att feedback skall ges. De 

anställda skall tillsammans se över vad som gått bra respektive dåligt för att kunna ta med sig 

detta in i framtiden, vilket överensstämmer med Yeos (2005) tankar. Vi upplever att 

butikscheferna endast hade butiksmål i vilka personalen inkluderades. En utveckling av detta 

skulle enligt oss kunna var att i större utsträckning arbeta med individmål kopplade till 

butiksmålen. 

5.3 Motstånd 

Under intervjuer med butikscheferna framkom att den sociala standarden i butik delvis styrs 

från organisationens huvudkontor då de kommer med riktlinjer och påtryckningar vilka 

butikerna förväntas efterfölja. Samtidigt beskrivs att det finns en social standard som är unik 

för den specifika butiken, detta handlar framförallt om rutiner och attityder. Vad vi kan utläsa 

av detta är att flera faktorer spelar in och påverkar till den attityd som finns på en arbetsplats. 

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver hur det är vanligt att människor som arbetat på ett 

företag under en längre tid tar sig an dess normer och skapar en organisationsidentitet. Vi ser 

att denna organisationsidentitet kan vara ett hinder då det blir svårt att bryta invanda mönster i 

den sociala standard som råder i butiken. Samtidigt kan den ses som en fördel i de fall 

klimatet är bra då företagsidentiteten istället genererar positiv utveckling. Relaterat till 

ovanstående teori går det att förstå varför Företaget AB:s kunder har svårt att genomföra en 

förändring och butiker med bra mätresultat förblir bra medan de dåliga har svårt att utvecklas 

i en positiv riktning. 
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5.3.1 Kundinvolvering 

Under vår datainsamling framkom att beslut inom de intervjuade butikschefernas koncerner 

ofta fattas utan förankring i butikerna. Vi ser att detta agerande kan vara en anledning till att 

motstånd uppstår, framförallt då vår datainsamling visade hur viktig delaktighet och 

kundinvolvering är för förståelse och lärande. Folger och Skarlicki (1999) förklarar att en 

känsla av rättvisa kan motarbeta motstånd. Även detta styrker vårt resonemang kring vikten 

av att skapa delaktighet där de anställda känner sig rättvist behandlade. Matthing et al. (2004) 

styrker också denna tanke då de belyser vikten av kundinvolvering.  

5.3.2 Tydlighet 

Butikscheferna i vår empiriska undersökning ansåg sig ha ett ansvar i att vara tydliga och 

bestämda vid kommunikation av förändringar. Alvesson och Sveningsson (2007) bekräftar att 

kommunikation är avgörande för en lyckad förändring. Samtidigt skriver Johansson och 

Heide (2008) att en väl kommunicerad förändring inte direkt leder till att personalen 

accepterar den, de beskriver vidare att det är viktigt att se skiljeväggen mellan att förstå och 

acceptera något. 

Ovanstående text visar att butikschefernas bild av hur en förändring skall kommuniceras ut till 

butikspersonalen överensstämmer med den teori vilken presenterats som den bästa. Vi är dock 

inte säkra på att butikscheferna lyckas med detta så väl som de vill få det att framstå. 

Exempelvis framkom i empirin att butikscheferna har svårt att samla all butikspersonal till 

möten, vilket tyder på att kommunikationen inte kan fungera som de själva anser optimalt. 

Med hänsyn till detta ser vi att det i praktiken inte fungerar lika enkelt som butikscheferna 

framställer det och vi ser ett behov av att utveckla butikschefernas medvetenhet kring 

svårigheterna med att nå ut till sin personal. 
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6 Koncept till verktygslådan 
Denna del presenterar våra koncept samt tankar kring dem. 

Vi har under studiens gång sett att det saknas metoder med vilka de går att förändra 

butikpersonalens agerande ut mot slutkund och därmed upplever vi att det krävs en 

förflyttning mot mjukare värden med fokus på attityd- och beteendeförändringar. För att 

därmed svara upp till vårt syfte och forskningsfråga följer nedan en beskrivning av den 

tjänsteutveckling i form koncept vi arbetat fram till Företaget AB.   

6.1 Workshop 

Tanken är att Företaget AB håller i en eller flera dagars workshop. Genomgående finns en röd 

tråd kring mjuka värden, kreativitet och kundinvolvering. För att detta verktyg skall vara 

funktionellt krävs en viss anpassning beroende på det unika problemområdet, därför finns 

olika teman att välja mellan.  

6.1.1 Fokus butikschefer eller butik 

I detta fall samlas antingen ett antal butikschefer eller en butik med dess personal. Syftet är att 

tillsammans ta fram en strategi för hur butiken eller butikerna skall arbeta med de riktlinjer 

som koncernen ger. Dagen består utav olika kreativa övningar och fokus ligger på att släppa 

gamla ramar och tillsammans arbeta fram nya och gemensamma mål samt värderingar. 

Företaget AB:s roll är att styra aktiviteten, få fart på kreativiteten samt forma gruppens attityd. 

Målet är att lyfta deltagarna, skapa motivation till deras arbete samt ge handledning i 

användandet av dess kunskap. Pedagogiken bygger på att deltagarna själva tar fram en strategi 

för hur de skall arbeta, genom detta aktiveras deltagarna och tvingas sätta sig in i en verklig 

situation. Styrkan i detta är att de istället för att enbart lyssna och ta in information från någon 

som saknar kunskap kring den specifika situationen, får deltagarna här själva chansen att vara 

med och påverka.   

6.1.2 Föreläsning med inslag av praktik 

Vid detta tillfälle kombineras teoretisk kunskap med praktiska övningar. Utbildningen består 

både av traditionell utbildning där en person från Företaget AB belyser olika aspekter som 

spelar in för det aktuella problemområde som berörs. För att förankra dessa tankar och 

underlätta deltagarna förmåga att i sin hemmiljö överföra kunskapen till praktik kommer 

informationen att kompletteras med praktik i olika former. Detta kan exempelvis ske genom 

rollspel där två personer spelar mot varandra. Den ena personen kan få i uppgift att agera som 

svår kund medan den andra skall bemöta situationen. Efter att scenen avslutats kan gruppen i 

helhet diskutera vad som hänt. Diskussionen kan beröra områden såsom hur de brukar bemöta 

en utmanande kund och vilka förbättringar som kan göras inför framtiden efter den iscensatta 

situationen.  

I en situation där Företaget AB upplever att personerna i gruppen inte är mogna för en 

gruppövning uppbyggd på rollspel kan det istället vara aktuellt att visa en film som berör ett 

besvärligt kundmöte. Efter filmen diskuteras händelsen likt rollspelet.  
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6.1.3 Tankar kring övningen 

Styrkan med att någon från Företaget AB håller i utbildningen ser vi är att gamla hierarkier 

suddas ut och att det kan komma in nya tankesätt samt att gamla mönster lättare bryts. En 

annan fördel är att det finns en erfaren person som kan bromsa och styra utifrån ett oberoende 

perspektiv. En organisation kan inte kräva att butikschefer besitter den kunskap som krävs för 

att hålla en workshop själv och det är därmed bra att ta hjälp av någon som är kunnig i 

området. 

Att spela teater har visat sig vara en bra och pedagogisk arbetsmetod. Det är dock ingenting 

nytt i lärandesyfte men ett nytt verktyg för Företaget AB. Att detta skulle vara ett bra verktyg 

styrks utav den empiriska undersökning som vi gjort och i vilken det framgår att många lär sig 

genom att själva testa och uppleva en situation. De som inte själva är aktiva i rollspelet får 

observera händelsen vilket också visat sig vara ett bra sätt att ta in ny kunskap på.  

Vi är inte säkra på att människor vågar stå för sin osäkerhet. Detta kan leda till att de påstår 

sig förstå ny information trots att de inte gjort det. Vi upplever att om personer får möjlighet 

att praktiskt testa saker i verkligheten är sannolikheten större att det skapas en gemensam bild 

kring situationen. Utifrån detta går det sedan att diskutera de svårigheter som dykt upp och 

finna lösningar till dessa, denna metod leder till utveckling för såväl individen som gruppen.  

Vår empiriska datainsamling har visat att det är bra om personalen känner sig delaktig. I båda 

de upplägg som presenterats ovan är ett aktivt deltagande avgörande för dess utfall. Detta har 

många positiva effekter bland annat då det bidrar det till inlärning och motivation för 

respektive arbetsuppgift, men även att deltagarna kommer närmre varandra och att det skapas 

ett lärande klimat. Förhoppningen är också att detta skall leda till en förståelse kring varför en 

förflyttning är avgörande. Förmodligen är det lättare att förstå om deltagarna själva får 

uppleva och förstå genom att testa och reflektera över konsekvenserna.  

Vi upplever att utbildning som sker utanför deltagarnas arbetsplats kan komma att påverka 

negativt, detta då det kan vara svårt att överföra och förankra det nya i de anställdas 

arbetsmiljö. Ett annat problem kan vara att samla ett större antal människor då butikerna ofta 

har långa öppettider och är beroende av att personalen finns i butiken. Ett annat problem kan 

vara om personerna inte vågar bjuda på sig själva och hämmas utav övningarna. Därför är det 

extra viktigt att klimatet vid dessa tillfällen är öppet och välkomnande samt att miljön är 

sådan att misstag och fel accepteras. 

6.2 Tokboken 

I denna bok samlas olika arbetsrelaterade misstag som inträffat i butiken. Det går till så att en 

butiksanställd skriver ned en historia i vilken det framkommer hur någonting under en 

arbetsdag gick snett. Det är viktigt att situationen visualiseras tydligt för att andra som läser 

skall förstå händelseförloppet och kan placera det i sin helhet. För att boken skall fungera som 

en metod att lära av skall personen som skriver ned sitt misslyckande även förklara hur 

situationen löstes samt reflektera över händelsen. För att inleda användandet av boken på ett 

odramatiskt sätt ser vi en fördel i att butikschefen själv skriver det första avsnittet och delger 

ett eget misstag. Med detta visar butikschefen vägen och det borde bli lättare för övrig 

personal att följa efter och delge sina erfarenheter. Vidare tänker vi att boken bör ligga 
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lättåtkomlig, exempelvis i fikarummet, så att personalen när den känner för det kan sätta sig 

ner för en stunds läsning, eftertanke och reflektion.  

6.2.1 Tankar kring övningen 

Styrkan med Tokboken är att personalen lära av varandra och att det skapas ett klimat där 

medarbetarna vågar öppna sig och prata om sina misstag. Det skall vara okej att göra fel och 

det ska finnas möjlighet att skratta åt det, detta leder till personlig utveckling och att misstaget 

därmed troligen inte upprepas. Att vara öppen med sina misstag och skriva ned dem i boken 

minskar risken för att andra skall göra samma fel och på så sätt kan företaget spara pengar och 

öka kunnandet hos sin personal. Vår förhoppning är att Tokboken skall bidra till ett öppet 

klimat där medarbetarna vågar dela med sig till varandra och fråga vid osäkerhet istället för 

att göra fel inför kund.  

Vi ser att detta verktyg uppmuntrar till de mjuka värden som vi velat lyfta. Det är också en 

styrka att personalen ges möjlighet att reflektera kring sitt arbete och hur en svår situation 

hanterats. Det finns ingenting i vår empiriska undersökning som tyder på att personalen ges 

utrymme för reflektion i sitt arbete. Vilket vi anser är en brist och vår förhoppning är att 

Tokboken skall bli en början på butikspersonalens resa mot att reflektera och lära av svåra 

situationer. Vi ser även att en inlärningsmetod där personalen är med och skapar 

inlärningsmaterialet kan gynna organisationen som helhet.   

6.3  Cheferna på golvet 

Detta verktyg går ut på att schemalägga tid då butikchefen arbetar med personalen ute på 

golvet. Om det förefaller så att butiken har en specifik svaghet, exempelvis att de har svårt för 

merförsäljning, ser vi en fördel i att chefen tar sig an just denna uppgift. Genom att i praktiken 

prova på att merförsälja får butikschefen en ökad förståelse för den situation där personalen 

har svårigheter. Genom att prova på situationen blir der sedan lättare för butikschefen att ta 

fram motiverande och realistiska förslag på hur personalen kan förbättras inom 

problemområdet. 

6.3.1 Tankar kring övningen 

Genom butikchefens delaktighet i butik anser vi att det blir lättare att skapa en positiv attityd i 

arbetslaget. En butikschef som endast förklarar under ett möte hur personalen skall bete sig 

kan få svårt att få sin personal att omsätta informationen i praktiken. Om butikchefen istället 

befinner sig ute på golvet i butiken kan det praktiska agerandet ge butikspersonalen möjlighet 

att härma, vilket enligt oss bör öka sannolikheten för acceptans och förbättring hos de 

anställda. Vi upplever att en följd av detta blir att respekten för butikschefens åsikter och 

förändringsförslag mottas på ett bättre sätt då butikspersonalen kan se en koppling mellan 

dessa och den verkliga situationen. Vidare skapas ett klimat där personalen vågar prata med 

sin chef och be om råd istället för att hålla information inom sig.  

Under studiens gång har problematiken med personalmöten lyfts och vår empiriska 

undersökning visade svårigheten med att samla all personal samtidigt. En förklaring till detta 

var de långa öppettiderna samt antalet anställda. Att kombinera personalmöten med att ha 

chefen på golvet kan då leda till att de blir lättare för personalen att få förstahandsinformation 

från chefen direkt på plats om de undrar något, de kan fråga saker som inte känts bekvämt att 
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fråga under mötets gång eller att de inte kunnat närvara och därför i efterhand velat ta upp 

detta. Viktiga frågor som kommer upp i efterhand gällande ett möte eller frågor i stort som 

kan framkomma till chefen under schemalagd tid på golvet skall sammanfattas och sedan tas 

upp vid nästkommande personalmöte. Detta för att resterande personal skall få möjlighet att ta 

vara på denna information i lärandesyfte samt att chefen på så sätt slipper svara på samma 

frågor gång på gång. Genom att möjliggöra för en nära och öppen relation till chefen skapas 

förutsättningar för ett bra och lärande klimat. Ytterligare en fördel med denna metod är att 

chefen, genom sin medverkan ute i butiken, visar personalen att deras arbete är viktig och att 

företaget inte fungerar utan dem. 

6.4 Motivationsord 

Detta verktyg bygger på att butikschefen får i uppgift att lista tre egenskaper som varje 

enskild individ är bra på och en egenskap som personen behöver utvecklas inom. Vår tanke är 

att de positiva orden skall väga upp så pass mycket att den enskilda individen känner sig 

motiverad att kämpa för att även uppfylla det fjärde och utvecklande ordet till ett positivt och 

bra ord om sig själv. För att individen skall kunna utvecklas skall chefen för det utvecklande 

ordet även ge ett konkret tips på hur personen kan arbeta vidare med detta för att utvecklas.  

Ett exempel på en sådan situation kan vara då en ur butikspersonalen får på sin lapp att 

merförsäljning är dess svaga sida. Till detta ord hör även en motiverande fras som kan låta 

såhär; ”För att öka din merförsäljning kan du prova att sälja ett läppcerat till alla som 

handlar i butiken imorgon”. Genom detta får personen möjlighet att träna på sin svaga sida 

och förhoppningen med övningen är att merförsäljningen i framtiden skall ske naturligt. För 

att detta koncept skall fungera krävs återkoppling där personalen får chans att redovisa hur det 

gått. Har personen inte lyckats krävs en diskussion om hur de skall gå vidare och chefen bör 

ge tips på hur de tillsammans kan arbeta vidare med problemet. 

6.4.1 Tankar kring övningen 

Vi har sett att butikschefer i stor utsträckning använder sig utav statistisk information då de 

vill förmedla butikens utveckling till sin personal. Samtidigt har vi genom vår empiriska 

undersökning inte funnit något som tyder på att denna typ av kommunikationsväg leder till 

utveckling. Vi tror istället att det är viktigt att se varje enskild individ och genom att lyfta en 

persons styrkor och svagheter ser vi att det skapas ett trevligare och bättre klimat. Vår 

förhoppning är även att respekten de anställda emellan skall öka, att de positiva orden i 

kombination med de ord de behöver utveckla skall få dem att hjälpa varandra till framgång.  

Om chefen lägger tid på att bemöta varje enskild individ tror vi att en trygghetskänsla skapas 

hos individen och gruppen. En individ som är självsäker i sitt kundmöte upplever vi i större 

utsträckning vågar ta aktiv kontakt och därmed ta reda på vad kunden vill ha och möjligheten 

för merförsäljning ökar. Vi vill att cheferna skall förstärka de beteende de önskar ha i sin 

butik genom att uppmuntra sådant som personalen gör bra. Förhoppningen med detta verktyg 

är att fler än tre av tio ska säga hej när en kund kliver in i butiken.    

6.5 Nödlinje 

Då Företaget AB presenterat ett uttryckt behov gällande butikschefers svårighet att hantera 

det material Företaget AB idag levererar till sina kunder ser vi att en Nödlinje kan fungera 
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som lösning. Vi har under studiens gång upplevt att trygghet är en framgångsfaktor för att 

personalen skall våga prova och därmed lära och utvecklas. Därav bygger vårt koncept 

Nödlinjen på en telefonlinje där cheferna kan få personlig coachning. 

Till denna linje ringer cheferna om de vill ha tips och råd kring hur de skall förmedla 

Företaget AB:s information vidare, hur de skall agera vid motstånd samt då de behöver 

personlig peppning eller mer allmänna tips kring förbättring av servicekvaliteten i butik. Till 

konceptet hör även vikten av anonymitet, att cheferna skall kunna be om hjälp utan att känna 

sig personligt utpekade. Vår förhoppning är att detta skall få fler personer att våga be om 

hjälp.  

6.5.1 Våra tankar kring övningen 

I vårt empiriska material samt i den teoretiska referensramen som presenterats framkom hur 

viktigt det är med tydligheten från chefernas sida, att de förklarar vad de vill få ut av 

exempelvis en kommande förändring. Med hänsyn till att butikschefer hamnar i kläm mellan 

en nedre del av organisationen som kräver tydlig information och en övre del som ställer krav 

ser vi vårt koncept med det personliga nödsamtalet som ett komplement till de material 

Företaget AB idag överlämnar till sina kunder. Materialet som levereras sätter press på 

butikschefen att förändra och förbättras och verktyget i form av Nödlinjen bygger på mjuka 

värden och då framförallt i form av trygghet för chefen.  

Vi har under studiens gång belyst vikten av att erbjuda olika informationskanaler så att alla 

anställda kan finna en form som passar dem. En av de kanaler som i vår empiriska 

undersökning visade sig lämplig var direkt kommunikation, vilket denna Nödlinje 

representerar. En utveckling av denna linje kan ske via uppkoppling till nätet där personerna 

inte bara kan tala utan även se varandra under samtalets gång, då finns även möjlighet att ta 

tillvara varandras kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
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7 Fortsatt forskning  
Här presenteras våra tankar kring fortsatt forskning. 

7.1 Fortsatt forskning 

En naturlig övergång från denna studie är att utveckla, testa och analysera de koncept för 

verktyg vi arbetat fram. För att verktygen skall bli användbara krävs dock bearbetning och 

anpassning, dels för att passa in i Företaget AB:s kommande verktygslåda men även för att 

fungera hos de företag vilka de är ämnade att användas av. Detta då vi inte finner det möjligt 

att skapa ett universalverktyg vilket utan anpassning går att applicera på olika organisationer.  

Vi ser att det är viktigt att verktygen utvärderas och att det sker reflektion och uppföljning där 

Företaget AB:s kunder får ge sin bild av hur verktygen fungerar i praktiken. En reflektion 

kring dem kan leda till att brister och styrkor som uppkommit vid användandet lyfts fram. I 

och med detta kan vidare utveckling ske. Vi ser inte att verktygen någonsin kan bli statiska 

utan de kräver utveckling vartefter marknaden förändras. 
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Frågeguide inför semistrukturerad intervju! 

Förändringsarbete 

Inledning: Vad är det senaste som ni har förändrat här på ert företag?  

 Vilken roll har förändringar för er verksamhet (är det viktigt)? 

 Från vem kommer direktiven till förändring i er butik? 

 Kan du(som butikschef) vara med och påverka vilka förändringar som skall ske? 

 Vad har ni för typ av förändringar i er verksamhet? 

 Hur brukar förändringarna ske i er butik? 

 Hur frekvent arbetar ni med förändringar? 

 Finns det någon uppföljning på era förändringar? 

 

 Är personalen delaktig i förändringsarbetet hos er?  

 Hur brukar förändringarna tas emot i er butik?  

 Brukar personalen komma med idéer? 

 Hur mottas dem av er i så fall? 

 

 Vad är viktigt vid en förändring? 

 Vad är roligast med att driva förändringar? 

 

Lärande 

Inledning: Hur gör du för att få med alla i din butik på en förändring som skall genomföras? 

Är du nöjd med det arbetssättet, varför, varför inte? Om nej hur skulle du vilja arbeta? Hur 

kommer det sig att ni inte arbetar på de sätt som du önskar idag? 

 Hur tänker du att man skall arbeta för att få med alla i en förändring? 

 Hur förmedlas ny information?  

 Hur upplever du att DU lär bäst? 

 Hur upplever du att din personal lär bäst? 

 Använder du din personal för att ta reda på hur de vill lära sig nya saker? 

 Har du någon gång sett en metod som fungerar bättre än någon annan? 

 Använder ni några verktyg idag för att lära/ta in nya idéer? (ex workshop) 

 Hur sker den vardagliga informationsinhämtningen, veckobrev, mail eller liknande? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi heter Sofi Jäderlund och Elin Rundkvist och kommer från Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Vi läser på Innovationsprogrammet och skriver nu vårt examensarbete med fokus 

på lärande och kompetensutveckling inom detaljhandeln.  

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på detta reflektionsformulär. Vi räknar med 

att uppgiften tar dig cirka 5-10 minuter att genomföra och inget av det du berättar för oss 

kommer att kunna kopplas till dig eller de företag som du arbetar på. Vi återkommer nu på 

onsdag den 1 december, eller på annan överenskommen tid, för att samla in formulären. 

Tack på förhand! 

Sofi Jäderlund   Elin Rundkvist 

sofi.jaderlund@gmail.com  elinrundkvist@gmail.com 

070-XXX XX XX  073-XXX XX XX 

Handledare:  

Carina Sjödin  

carina.sjodin@mdh.se 

016-XX XX XX 

 

Introduktion av reflektionsformulär 

Vi vill att du reflekterar över ett arbetsrelaterat tillfälle då du lärt dig någonting nytt på ett bra 

sätt. Hur gick det till och vad var det som gjorde att du kunde ta till dig det nya?  

Lås inte tankarna vid att lärande enbart kommer ur utbildning, det kan ske var som helst och 

när som helst i det dagliga arbetet. Skriv eller rita gärna ner din upplevelse på följande sida. 

Har du några frågor kring uppgiften, tveka inte att ringa oss! 

 

 


