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Abstract 

Purpose  

The paper aims to examine how Stadiums service strategy is designed with support from 

previous theories of service meeting, and how the internal and interactive contact with 

customers is applied. It also aims to investigate whether there is a gap between Stadiums 

delivered service and customer perceived service, and whether customers are experiencing the 

service strategy factors as important 

Method 

The thesis is a qualitative study with a deductive approach in which data in the form of three 

semi-structured interviews was gathered. Data were also collected through a survey carried 

out at Stadium where a total of 50 customers completed the survey.  

Results  

The paper shows that Stadium has a planned service strategy based on internal and interactive 

elements, where clear links to theories of service meeting are identified, Stadium Örebro city 

focuses on aspects that research shows affects the customer perceived service quality. The 

results also show that there are five distinctive quality gaps in Stadium's service strategy. A 

gap is due to the efforts spent on the aspect to go to the customer, which is not considered to 

be important for the customer. The remaining four gaps is due to aspects of service strategy 

not delivered from the staff to the customer. The aspects that are not delivered fully in the 

service encounter is welcoming, smiling, product knowledge and respect. 

Practical implications 

This paper is of practical use for Stadium where the essay has determined where there are 

quality gaps and what the cause of the gaps can be. Stadium can therefore use the results of 

the thesis when they review the service strategy. Other companies in the sporting goods 

industry can also use the method in the essay as a structure to find possible gaps in their 

service strategy. 
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Sammanfattning 

Syfte  
Uppsatsen syftar att undersöka hur Stadiums servicestrategi är utformad med stöd från 

tidigare teorier kring servicemötet, samt hur den internt och interaktivt i mötet med kunden 

tillämpas. Syftet är även att undersöka om det finns ett gap mellan Stadiums levererade 

service och kundens upplevda service, samt om kunderna upplever servicestrategins faktorer 

som viktiga. 

 

Metod  
Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats där data i form av tre semi 

strukturerade intervjuer samlats in. Data samlades även in via en enkätundersökning som 

genomfördes på plats hos fallföretaget där totalt 50 av Stadiums kunder genomförde 

undersökningen.  

 

Resultat  
Uppsatsen visar att Stadium har en planerad servicestrategi som bygger på interna och 

interaktiva faktorer där tydliga kopplingar till teorier inom servicemötet identifierats, vilket 

innebär att Stadium Örebro city fokuserar på aspekter som enligt forskning påverkar kundens 

upplevda servicekvalitet. Resultaten visar även att det finns fem utmärkande kvalitetsgap i 

Stadiums servicestrategi. Ett gap beror på att arbetsinsatser läggs på aspekten gå fram till 

kund, vilket inte anses vara viktig för kunden. Resterande fyra gap beror på att aspekter i 

servicestrategin inte levereras från personal till kund. De aspekter som inte levereras fullt ut i 

servicemötet är välkomnande, leende, produktkunskap och respekt. 

 

Praktisk användning 

Uppsatsen är av praktisk användning för Stadium då uppsatsen har fastslagit vart det finns 

kvalitetsgap samt vad orsaken till gapen kan vara. Stadium kan därför använda uppsatsens 

resultat när de ser över servicestrategin. Andra företag i sportvarubranschen kan också 

använda uppsatsens metod som mall för att finna eventuella kvalitetsgap i deras 

servicestrategi. 
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en introduktion till ämnet och varför det studeras. Bakgrund till ämnesområdet presenteras 

och en beskrivning av sportvarubranschen och dess konkurrenssituation ges. Vidare inleds problemdiskussion 

där valt ämne ställs mot tidigare forskning. Avslutningsvis mynnar avsnittet ut i syfte, avgränsning och en 

beskrivning av fallföretaget. 

 

1.1 Introduktion 

Sportvarubranschen är den del inom detaljhandeln som erbjuder konsumenter olika produkter 

inom sport, fritid och hälsa. Den svenska sportvarubranschen har sedan sekelskiftet haft en 

lysande tillväxt och omsättningen har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Detta 

beror framförallt på att utbudet ökat samtidigt som priserna fallit, vilket bidragit till en ökad 

konsumtion. Denna utveckling har resulterat i en hård konkurrenssituation mellan verksamma 

aktörer på marknaden och där varje enskild kund numera är av stor betydelse för samtliga 

företag. Vi upplever att sportvarubranschen står inför en intressant framtid då företag inte 

längre endast kan konkurrera om lägst pris och attraktiva produkter, utan de måste även ta 

hänsyn till konsumenternas totala upplevelse av företaget. Vi tror att sportföretag kan vinna 

konkurrensfördelar i det fysiska mötet med kund genom att ha en tydlig och välplanerad 

servicestrategi, som på ett genuint sätt levereras i servicemötet med kunden. Stadium som är 

ett välkänt varumärke inom den svenska sportvarubranschen och som i 30 år varit svensk ägt, 

är det företag som uppsatsen avser att undersöka servicestrategin hos. 

 

1.2 Bakgrund 

Dagens samhälle liknar allt mer en gränslös mötesplats där konsumenter numera har flera 

olika sätt att kommunicera och integrera med företag. Konsumenter nyttjar idag 

internethandeln i allt större utsträckning och har även ett stort utbud av fysiska butiker att 

välja på. Konsumenter är smarta individualister som bemöter tjänster och produkter med en 

försiktighet då de har höga förväntningar gällande kvalitet, pris och service (Kotler, 2009:13–

14). Kunden har blivit den ledande aktören på marknaden vilket möjliggjort att kunder 

numera kan pressa priser och ställa krav på företag. Konkurrensen mellan företag har därför 

hårdnat och varje enskild kund är således mycket betydelsefull. Denna förändring ställer allt 

högre krav på att företag, i det fysiska servicemötet med kund, tillfredsställer dennes behov 

och förväntningar. 
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Alla företag oavsett bolagsform är i behov av att leverera en god servicekvalitet och är därför 

beroende av att implementera ett servicefokuserat synsätt (Kotler, 2009:9). 

Företag kan skapa konkurrensfördelar genom att exempelvis implementera service 

management i sitt företagande, vilket innebär att strategiskt arbeta utefter ett synsätt där 

service utgör företagets stomme. Detta serviceperspektiv är ett effektivt verktyg för att skapa 

och behålla kundrelationer, där personalens uppgift är att skapa en positiv upplevelse av 

företaget (Kotler 2009:663). Genom att leverera attraktiva produkter och tjänster med ett 

planerat bemötande, kan företag skapa mervärde för kunden (Grönroos, 2002:7-8). Kunder 

bedömer idag inte bara kvalitet på produkter och tjänster utan de bedömer även hur de blir 

bemötta av personalen. De efterfrågar mervärde i form av ett bra servicebemötande vilket är 

en viktig förutsättning för att skapa kundnöjdhet (Mossberg 2003:183–184). 

Begreppet service härstammar från forntida latinet och betyder att tjäna, vilket länge har 

använts inom handel och försäljning (Eriksson & Åkerman, 1999:101). Service är även ett 

komplext begrepp att definiera, eftersom det består av en rad olika delkomponenter. Service 

kan ses som ett samspel mellan en sändare och en mottagare där flertalet händelser, processer 

och interaktioner speglar en total upplevd servicekvalitet (Grönroos, 1988).  

Ett resultat av dagens intensiva och konkurrensutsatta marknad har blivit att företag måste 

förbättra sin uppfattning om vad kunderna vill ha och efterfrågar (Sureshchandar, Rajendran 

& Anantharaman, 2002). Företag är mer eller mindre tvungna att förstå och möta kunden på 

dennes villkor, då det är kunden som bestämmer vad som är bra eller mindre bra 

servicekvalitet. Företag kan via två huvudsakliga dimensioner förbättra och avgöra hur 

kunden upplever servicekvalitet; en teknisk och en funktionell dimension. Den tekniska 

dimensionen handlar om vad kunden erhåller i sin interaktion med företaget, i form av en 

produkt eller tjänst. Den funktionella dimensionen innebär istället hur produkten eller tjänsten 

levereras av personalen, det vill säga på vilket sätt kunden blir bemött i servicemötet 

(Grönroos, 2008:80–82). 

Marknadsföring handlar inte längre endast om att nå ut till kunder, även interaktionen mellan 

företagets personal och kund har blivit allt viktigare (Gummesson, 2002:88). Detta möte 

mellan kund och personal kallas för servicemötet eller sanningens ögonblick. Vad som händer 

mellan kund och personal under detta möte avgör kundens upplevda servicekvalitet 

(Corvellec & Lindquist, 2005:12). I praktiken passerar kunden ett antal sanningens ögonblick 

vid ett butiksbesök, men det gäller att företag planerar hur de skall uppträda i servicemötet för 
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att undvika att det hanteras olämpligt. Om servicemötet inte är rätt styrt finns det stora risker 

att problem uppkommer mellan olika delar inom företag, även kallat kvalitetsgap (Grönroos, 

2002:85). Kvalitetsgap kan bland annat uppstå om företags planerade servicestrategi inte 

levereras i mötet med kund samt om delarna i servicestrategin inte är viktiga för kunden 

(Grönroos, 2008:118) 

Sammanfattningsvis är servicemötet beroende av både företags personal och ledning. Det är 

upp till personalen att i interaktionen med kunden tillfredsställa dennes behov, men även lika 

viktigt att företagsledningen internt motiverar, kommunicerar och tillhandahåller de resurser 

som personalen behöver för att skapa en positiv upplevelse av servicemötet (Bitran & Hoech, 

1990). Mossberg (2003:28) menar även att det finns tre viktiga faktorer som påverkar hur 

kunden uppfattar servicemötet; kundens interaktion med personalen, kundens interaktion med 

andra kunder samt kundens verkan inom upplevelserummet. 

 

1.3 Branschfakta 

Den svenska detaljhandeln har sedan mitten på 90-talet haft en stabil utveckling där flertalet 

branscher inom detaljhandeln ökat sina resultat avsevärt (Reithner, 2011). En medverkande 

faktor till detaljhandelns ökade försäljning är sportvarubranschens utveckling. År 2000 

omsatte sportvarubranschen cirka 10 miljarder kronor och år 2010 omsattes cirka 21,8 

miljarder kronor, vilket är en ökning på 110 procent. En orsak till denna framgång är bland 

annat den pågående hälsotrend som råder i samhället, där allt fler väljer en hälsosam livsstil 

med motion och träning. Konsumenter har även valt att konsumera sportkläder i allt större 

utsträckning, vilket bidragit till att flertalet sportföretag riktat in sig på försäljning av kläder 

och inte endast sportartiklar (Reithner, 2011). 

Enligt branschorganisationens Sportfack blev sportvarubranschen den stora vinnaren i 

detaljhandeln år 2012 med en försäljningsökning på 10 procent (Reithner, 2013).  Trots ökad 

omsättning på cirka två miljarder kronor ökade ingen av de större sportkedjorna sitt resultat 

nämnvärt. Detta beror framförallt på ett ändrat köpbeteende hos kunderna där mer fokus 

ligger på att spara pengar, men kan även bero på den hårda konkurrens som råder på 

handelsmarknaden (Reithner, 2013). Flertalet nyetablerade aktörer och en kraftigt ökad 

internethandel har resulterat i att allt fler företag inom sportvarubranschen löper risk för 

minskade marginaler och i värsta fall konkurs. Redan 2011 förutspåddes sportvarubranschens 

framtid som hård och konkurrensutsatt, där lågpriskoncept och internethandeln var väntade 
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trender som skulle ta över större delen av försäljningen. Att konkurrera med låga priser 

bedömdes dock inte som det viktigaste sättet att vinna kunders lojalitet, istället lyftes värdeord 

som service, produktkunskap och kundengagemang fram som centrala konkurrensfördelar 

företag istället borde satsa mer på (Willners, 2011). 

Priserna har börjat sjunka i sportvarubranschen och Lundahl (2012) menar att konkurrensen 

skapar oro likt elektronikbranschen. Det som elektronikbranschen gjorde fel enligt Blomqvist 

(2013) var att endast fokusera på pris, något som ledde till negativa siffror för nästintill alla 

aktörer i branschen. Företag som OnOff och Expert blev varse om detta vilket ledde till 

negativa resultat och därmed konkurser. Björklund (2013) menar att konkurrensen inom 

sportvarubranschen, likt elektronikbranschen, redan har börjat påverka flertalet aktörer där 

exempelvis Team Sportia inlett en rekonstruktion av sitt moderbolag. Rekonstruktionen skulle 

endast påverka moderbolaget, men underskott på miljonbelopp har lett till att franchisebutiker 

i Norrköping och Örebro tvingats stänga. Sportvarubranschen står således inför en intressant 

framtid där företags omsättning fortsätter öka men dessvärre får handskas med minskade 

marginaler. Sportkedjorna har inte längre några ursäkter för inte lära sig av 

elektronikbranschens misstag, alla företag kan inte ingå i priskriget utan det gäller att utmärka 

sig på andra sätt för att vinna kundens lojalitet. 

 

1.4 Problemdiskussion 

Den svenska sportvarubranschen står inför en utmanande framtid, där konkurrensen mellan 

verksamma aktörer är hård och där flertalet företag har snarlika strategier gällande 

prissättning och erbjudanden (Reithner, 2013). Grönroos (2008:83) menar att detta medför att 

företag som vill stå ut från mängden, istället måste skapa värden för kunden som skiljer sig 

från rivalernas. Han menar att flertalet företag allt för ofta lägger fokus på den tekniska 

kvaliteten och då framförallt pris och produktkvalitet. Att fokusera på teknisk kvalitet kan 

vara framgångsrikt om ett företag lyckas ta fram en lösning som utmärker sig från 

konkurrenterna. En teknisk lösning är i de flest fall inte unik, vilket innebär att konkurrenter 

snabbt kan kopiera den tekniska fördelen och därmed komma upp i samma kvalitetsnivå. 

Företag behöver därför lägga mer fokus på att förbättra och utveckla den subjektiva 

upplevelsen av företaget, alltså den funktionella kvaliteten.  

Grönroos (2008:83–84) menar att företag som endast fokuserar på den tekniska kvaliteten i 

form av ett lågt pris vanligtvis vinner en tillfällig konkurrensfördel, medan företag som 
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avlägger resurser på den funktionella kvaliteten rörande kundbemötandet istället ger företag 

konkurrensfördelar över längre tid. 

 

Tidiga studier från Bitran och Hoech (1990) visar även på att servicemötet mellan personal 

och kund kan vara ett konkurrenskraftigt vapen på marknader med många aktörer som 

erbjuder liknande produkter. De belyser dock att det finns återkommande problem inom 

serviceprocessen då anställda inte alltid bryr sig om att tillfredsställa och uppfylla kundens 

behov. Servicemötet kan då gå från att vara en konkurrensfördel till en nackdel, där kunderna 

istället vänder sig till andra alternativ i hopp om att få sina behov uppfyllda. Anledningen till 

att negativa servicemöten uppstår beror enligt Bitran och Hoech (1990) både på flertalet 

interna som interaktiva faktorer. Chefer är exempelvis ofta medvetna om de servicebrister 

som interaktivt sker mellan personal och kund, men där de inte har lämpliga verktyg att 

hantera problemet med eller inte är tillräckligt engagerade. Chefer faller även ofta i fällan att 

enbart fokusera på tekniska faktorer som transport och logistik, istället för att sätta upp 

riktlinjer och tydliga mål för hur sin personal bör arbeta och agera i servicemötet. Det kan 

även vara så att chefer saknar stöd från sina överordnade, vilket förvränger rätt budskap och 

kommunikation till personalen. Kotler (2009:655) menar också att det kan finnas kvalitetsgap 

mellan vad kunder i servicemötet med företag faktiskt upplever och vad chefer tror att 

företaget levererar. En undersökning gjord i USA visade bland annat att 80 procent av de 

undersökta företagen ansåg att deras service var överlägsen medan bara åtta procent av 

kunderna ansåg att de hade upplevt överlägsen service.  

 

Många kunder värdesätter vanligtvis bra och billiga produkter men de vill också bli bemötta 

och behandlade på ett respektfullt sätt, där personalen ger ett genuint intryck om att denne 

faktiskt bryr sig om att tillfredsställa kunden (Bitran & Hoech 1990). Företag behöver därför 

styra sitt servicemöte efter en ram där både företagsledning, medarbetarna samt kunden ingår. 

Denna ram syftar till att på ett tydligt sätt utforma riktlinjer för servicemötet. 

Företagsledningen vinner både tid och resurser på att utforma en servicestrategi som de 

anställda förstår och kan tillämpa i mötet med kund (Grönroos, 1990:59). 

 

Hartline och Ferrell (1996) belyser också att företag måste hitta vägar för att effektivt leda 

sina anställda i mötet med kunden för att säkerställa att deras attityder och beteenden ligger i 

enlighet med företagets mål och visioner. Chefer som är engagerade och involverade i frågor 

som avser servicestrategier kan i större utsträckning dela ut ansvar och befogenhet till sina 
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anställda och på så sätt motivera dem. Det är också chefernas ansvar att stärka personalens 

självförtroende och arbetstillfredsställelse för att öka kundernas upplevda servicekvalitet 

(Hartline & Ferrell, 1996).  

 

Den svenska sportvarubranschen står således inför en tuff framtid där inte bara omsättningen 

ökar utan också konkurrensen. Lundahl (2012) rapporterade redan i slutet av 2012 att stora 

aktörer som Stadium, Intersport och Team Sportia tvingas ta upp konkurrensen med 

prispressande företag som Decathlon och XXL. Alla företag kan trots detta inte ingå i 

priskriget och det är därmed av stor vikt att sportföretagen utmärker sig genom andra faktorer 

än endast pris. Servicemötet är en faktor som företag ofta prioriterar bort men som kan ge en 

konkurrensfördel i det långa loppet. Stadium som är ett av Sveriges mest välkända varumärke 

inom sportvarubranschen och som varit verksam i 30 år och därför det företag som uppsatsen 

valt att undersöka servicestrategin hos. Stadium finns idag i både Sverige, Finland och 

Danmark och omsatte år 2012 cirka 4,6 miljarder kronor. Deras affärsidé är att erbjuda aktiva 

människor sport- och modeprodukter med god funktion, design och kvalitet, till bästa pris. De 

har även som mål att alla kunder skall känna sig nöjda, glada och uppmärksammade när de 

besöker en Stadium butik (Stadium, 2012). Stadium har som ovan nämnt mycket tydliga 

målsättningar och riktlinjer för hur de vill bemöta sina kunder, vilket därmed ställer stora krav 

på att de lever upp till dessa i mötet med dem. Det är därför av stor vikt att Stadiums 

företagsledning har en utformad servicestrategi som personalen förstår och levererar i mötet 

med kunden, samt att servicestrategin även är anpassad efter kunden och vad denne anser är 

viktigt i servicemötet. 

 

1.5 Syfte 
Syftet är att utifrån tidigare teorier kring servicemötet undersöka hur Stadiums servicestrategi 

är utformad och hur de i praktiken omsätter den internt och interaktivt i mötet med kund. 

Syftet är även att undersöka om det finns kvalitetsgap mellan Stadiums levererade service och 

kundens upplevda service, samt om kunderna anser att servicestrategins delar är viktiga. 

 

1.6 Frågeställning 

För att besvara syftet har följande frågeställningar utformats. 

1. Hur är Stadiums servicestrategi utformad och är den kopplad till teoretiska faktorer inom 

servicemötet?  
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2. Hur arbetar de med servicestrategin internt i företaget och interaktivt i mötet med kund? 

3. Finns det kvalitetsgap mellan Stadiums levererade servicestrategi och vad kunderna anser 

är viktigt? 

 

1.7 Avgränsningar 

En geografisk avgränsning har tillämpats då uppsatsen enbart fokuserar på ett studieobjekt i 

Örebro city. Denna avgränsning grundar sig i att uppsatsen enbart är avsedd att undersöka ett 

enskilt fallföretag vilket därför inte kräver en bredare geografisk utgångspunkt. Uppsatsen 

kommer enbart behandla hur Stadium Örebro citys servicestrategi ser ut, oberoende om den är 

styrd från koncern nivå eller unikt utarbetade av Stadium Örebro city. I uppsatsen avgränsas 

även servicemötet, där enbart servicemötet mellan personal och kund studeras. Av den 

orsaken undersöks inte hur servicemötet påverkas av andra kunder och av den fysiska miljön. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt behandlar det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. Flertalet teorier, faktorer och 

begrepp rörande servicemötet belyses genomgående. Modellen marknadsföringstriangeln presenteras, där 

intern och interaktiv marknadsföring är de områden som uppsatsen avser att undersöka. Gap-modellen 

presenteras där två delar som berör framtagen frågeställning lyfts fram. Ramverket ligger avslutningsvis till 

grund för utformningen av intervju- och enkätfrågor i metodavsnittet samt kommande analys och slutsats. 

 

2.1 Service Management 

Under 1970-talet växte vetenskapsområdet Service Management fram eftersom det fanns 

behov att effektivisera företagsvärlden och fylla bristfälliga kunskapsluckor gällande 

attraktiva tjänster och service. Det ställdes allt högre krav på att företag hade kunskap inom 

styrning och utformning av servicesystem, vilket bidrog till att tillväxten inom 

tjänstesamhället och servicesektorn blev allt mer påtaglig (Normann, 2000:9–11). Service 

Management innefattar olika tekniker rörande styrning av serviceföretag, vilket bland annat 

innebär att företags samlade kompetens måste komma till uttryck i den sekund som tjänsten 

konsumeras, även kallat servicemötet (Normann, 2000:9–11). Ekström och Forsberg 

(1999:13–14) lyfter fram vikten av att företag under denna period blev tvungna att erbjuda 

kunder mer än bara produkter. Kravet på att erbjuda en total upplevd tjänstekvalitet blev ett 

faktum, där tjänster, service och produkter tillsammans skapade ett mervärde för kunden. 

Företag kunde inte längre enbart fokusera på vad de tillverkade och levererade till kunderna, 

kravet på hur produkterna levererades via servicemötet blev mer betydelsefullt (Normann, 

2000:19–20). 

Grönroos (2008:20) definierar Service Management som ledning och styrning av 

serviceföretag, där förutsättningen för en framgångsrik företagsledning är att förstå hur de 

utvecklar och etablerar ett totalt tjänsteerbjudande. Begreppet Service Management används 

idag inom tjänstesektorn och är ett frekvent val som strategiskt synsätt. Företag har idag 

möjlighet att styra sin verksamhet utefter flertalet olika strategier, där ett av dessa är 

serviceperspektivet (Grönroos, 2008:20). 

2.2 Serviceperspektivet 

Serviceperspektivet innebär att företag bedriver sin verksamhet i enlighet med en 

servicelogik, vilket innebär att företag utgår ifrån att det krävs ett förstärkt erbjudande för att 

stödja kunders värdeskapande processer. Kärnlösningen, en produkt eller tjänst, är inte 

tillräcklig för att särskilja företagets erbjudanden från rivalernas. Det handlar om att skapa ett 
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erbjudande där kärnprodukten endast är en del av detta. Tillsammans med produktens fysiska 

komponenter, tjänstekomponenter och det personliga servicemötet skapas ett totalt 

tjänsteerbjudande. Företag erbjuder på så sätt kunden ett totalt erbjudande som via alla 

samlade beståndsdelar genererar värde för kunden (Grönroos, 2008:21). Kunder köper inte 

endast varor och tjänster, de köper värdet varorna och tjänsterna erbjuder. Det är den service 

som kunden uppfattar att erbjudandet innebär som skapar värde för dem. Detta värde kan 

företag således skapa genom att integrera ett strategiskt serviceperspektiv i sin verksamhet 

och på så sätt kombinera värdefulla komponenter med sin kärnlösning (Grönroos, 2008:18). 

 

2.3 Marknadsföringstriangeln 

Marknadsföringstriangeln är en teoretisk modell som visar vilka delar som utgör företags 

marknadsföring. Modellen integrerar både företag, anställd och kund (se figur 1). 

Marknadsföringstriangeln delas in i tre typer av marknadsföring: extern, intern och interaktiv 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2013:284). 

 

 

Extern marknadsföring är marknadskommunikation som avser att skapa förväntningar hos 

kunderna. Företagsledningen ger här löften till kunderna via bland annat annonser, 

säljkampanjer och internetkommunikation (Grönroos, 2008:72). Den interna 

marknadsföringen mellan företag och personal handlar om att tillsammans skapa nöjda kunder 

genom att ha en tydlig servicestrategi, som även motiverar och accepteras av personalen 

(Kotler; Armstrong & Parmen, 2013:284). Interaktiv marknadsföring handlar om att de 

anställda måste bemöta kunderna på ett planerat sätt. Varje kundkontakt som personalen har 

Figur 1, Marknadsföringstriangeln (Grönroos, 2008:72) 



10 
 

påverkar hur företaget uppfattas, och ett bra servicemöte kan således påverka det upplevda 

kundvärdet (Grönroos, 2008:73). 

I uppsatsen kommer delarna intern- och interaktiv marknadsföring undersökas för att besvara 

syftet. Extern marknadsföring kommer vidare inte behandlas då syftet inte är att undersöka 

hur kundens förväntningar byggs upp via olika marknadsföringsaktiviteter utan istället hur de 

upplever servicemötet på plats i butiken. Uppsatsen kommer vidare delas upp i intern- och 

interaktiv marknadsföring för att på ett tydligt sätt redogöra centrala faktorer inom varje del. 

 

2.4 Intern marknadsföring och centrala faktorer 

Intern marknadsföring genomsyrar idag företag i allt större utsträckning, då företagen på 

allvar insett att det upplevda kundvärdet involverar hela företaget och inte bara 

marknadsföringsavdelningen (Kotler, 2009:770). Det finns enligt Grönroos (2008:364) 

framförallt tre aspekter som är viktiga i den interna marknadsföringen. Den första aspekten 

handlar om att personalen måste förstå och acceptera de löften som företagsledningen ger till 

kund. Om personalen inte tror på löftet eller inte kan leva upp till det, kommer personalen 

vara ineffektiva i den interaktiva marknadsföringen. Det är därför viktigt att ledningen får 

med sig personalen innan de kan ta sig an den externa marknadsföringen (Grönroos, 

2008:364). 

Den andra aspekten handlar om att samtliga interna aktiviteter skall ha målet att förbättra den 

interaktiva marknadsföringen och därmed hur personalen bemöter kunden (Grönroos, 

2008:365). Den tredje faktorn betonar behovet av att se företagets personal som interna 

kunder och att dessa måste behandlas på samma sätt som de externa kunderna (Grönroos, 

2008:365). Detta är något som Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2008:288) också 

belyser, då detta tankesätt kan öka personalens lojalitet till företaget. Om personalen känner 

sig lika värdefull som kunderna är det större chans att de stannar kvar i företaget och kan 

tillämpa en god servicestrategi. 

Enligt Grönroos (2008:368) finns det även två olika ledningsprocesser inom intern 

marknadsföring, dessa är attitydstyrning och kommunikationsstyrning. Attitydsstyrning 

innebär att företagets ledning försöker styra de anställdas attityder och vilja till 

kundmedvetenhet och serviceanda. Kommunikationsstyrning handlar istället om information 

från ledningen gällande arbetsrutiner, varor och löften. En framgångsrik intern 

marknadsföring kombinerar de två olika ledningsprocesserna, där attitydstyrning är en 



11 
 

kontinuerlig process och där kommunikations styrning används som punktinsatser när ny 

information behövs. 

2.4.1 Servicekultur 

Personal är den grupp som utgör stommen i de flesta företag, vilka kan ses som strategiska 

resurser företag tillfullo bör nyttja. Om personal emellertid inte får tillräckligt stöd från 

ledningen, inte får ta del av utbildning och har negativa attityder kommer företag inte bli 

lönsamma. Intern marknadsföring är därför en ledningsstrategi som chefer måste se över 

(Grönroos, 2008:366). Personalens beteende påverkas i hög grad av hur företagskulturen är 

uppbyggd och för att skapa ett kund- och serviceorienterat synsätt måste en servicekultur vara 

djupt rotad i företaget (Wilson et al. 2008:268).  

Ett företag som vilar på en servicekultur definierar Wilson et al. (2008:269) likt ett företag 

som arbetar utefter att alltid tillhandahålla en god service, vare sig det är i relation till sina 

medarbetare eller till kund. En god servicekultur börjar enligt Wilson et al. (2008:270) med en 

ledning som genomför servicestrategin i praktiken. Personalen accepterar och tar i större 

utsträckning till sig servicekulturen om ledningen lever ut värdena, snarare om de endast 

berättar om den. Grönroos (2008:340) menar också att det är ledningen som är ansvarig för att 

skapa tydliga riktlinjer för en god servicekultur. Ledningens viktigaste uppgift är att 

kommunicera ut till sin personal vad som gäller och hur resurser skall användas. Med en 

implementerad servicekultur och intern marknadsföring kan det upplevda kundvärdet öka 

eftersom nöjd personal enligt Wilson et al. (2008:273) skapar nöjda kunder. 

2.4.2 Personalens befogenheter 

För att kunna möta kunders behov måste personal känna frihet och möjlighet att tillmötesgå 

kunder på ett individuellt och effektivt sätt. Frihet handlar om att ledningen ger personal 

befogenheter att ta egna beslut. För att personal skall kunna leverera ett bra servicemöte måste 

denne ha rätt kunskap och rätt verktyg för att kunna fatta bra beslut (Wilson et al. 2008:283). 

Grönroos (2008:382) påpekar dock att det måste finnas begränsningar för hur stor frihet 

personalen skall ha. Ledningen behöver därför sätta tydliga gränser gällande handlingsfrihet 

för att personalen skall känna sig säker på vilka beslut som får och bör tas.  

Att skapa individuella handlingsmöjligheter är enligt Grönroos (2008:383) en viktig del i 

personalens handlingsfrihet, vilket ledningen kan skapa genom att stötta personalen på tre 

olika sätt. Det måste först och främst finnas ledningsstöd som innebär att chefer och 

arbetsledare förmedlar information och tar beslut när det krävs, men att de inte ingriper i 
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beslut som personal har befogenhet att själva ta. Det är också viktigt att det finns 

kunskapsstöd i organisationen, detta innebär att personalen får de kunskaper och 

kvalifikationer som krävs för att ta rätt beslut. För att kunna ta egna beslut är det även viktigt 

att det finns ett tekniskt stöd med en väl fungerande systemstruktur (Grönroos, 2008:384). 

Personal som har hög grad av handlingsfrihet ger enligt Bowen och Lawler (1992) en mängd 

fördelar, bland annat snabbare gensvar i serviceprocessen, bättre kundbemötande och högre 

arbetstillfredsställelse. Även Chebat och Kollias (2000) menar att handlingsfrihet kan leda till 

att personalen får ett bättre självförtroende, att de blir mer anpassningsbara i servicemötet 

samt trivs bättre på jobbet. Chebat och Kollias (2000) menar dock att otydliga riktlinjer från 

ledningen rörande hur stor frihet personalen skall ha, kan leda till ökade interna konflikter och 

osäkerhet. Bowen och Lawler (1992) anser att fördelarna överväger nackdelarna, men att 

handlingsfrihet kan leda till kostnader eftersom personalen kan ta kostsamma felbeslut. 

Tydliga riktlinjer kring handlingsfrihet och bra utbildning reducerar dock felbesluten markant. 

2.4.3 Utbildning 

Utbildning av personal är en viktig del i den interna marknadsföringen, då syftet ligger i att 

förbättra personalens kunskaper och attityder. Det finns tre typer av utbildningar, dels 

utbildning som bidrar till att personal får en helhetsbild av företagets servicestrategi och där 

även vikten av beslut lyfts fram. Det finns även utbildning som skapar positiva attityder, 

beteenden och förståelse för vad som förväntas av personalen, samt utbildning som stärker 

personalens kommunikationsfärdigheter, försäljningskunskaper och servicekompetens 

(Grönroos, 2008:374–375).  

Utöver dessa utbildningar behöver personalen också löpande utbildning inom den tekniska 

kvalitetsdimensionen i form av produkter och datasystem, detta minimerar väntetiden i 

servicemötet (Wilson et al. 2008:282). Utbildning av personalens lagarbete och förmåga att 

lösa problem har även en direkt koppling till kundnöjdhet, eftersom det kortar ned väntetid för 

kunden och ökar personalens jobbtillfredsställelse (Sharma & Gadenne, 2008). Utbildning 

inom servicebemötande kan användas för att ge personalen de kunskaper och verktyg som 

krävs för att uppfylla kundens behov. Utbildningsprogram är därför viktigt för att öka service 

kvalitén (Tsai & Tang, 2008). 

2.4.4 Motivation 

Motivation är ett viktigt och centralt samtalsämne inom de flesta verksamheter då motivation i 

många fall handlar om att attrahera och behålla personal, att stimulera denna till att utveckla 
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sin förmåga och att anstränga sig till att göra ett bra arbete (Alvesson, 2013:187). Motivation 

är ett komplext begrepp som kan innebära olika saker för olika sorters människor. Begreppet 

kan delas in utefter tre grundläggande former: inre motivation, instrumentell motivation och 

interaktiv motivation (Alvesson, 2013:189). 

Inre motivation grundar sig utifrån ett individorienterat perspektiv där individen drivs utifrån 

dennes inre behov och drivkrafter. En person som drivs av inre motivation uppnår detta 

genom att denne i en hierarkisk ordning tillgodoser sina fysiska behov i form av trygghet, 

gemenskap och status. En förutsättning för att den inre motivationen skall uppnås är att inget 

behov prioriteras mindre än det andra.  Det handlar om att individen steg för steg måste 

tillgodose sina behov för att slutligen uppnå det mest exklusiva behovet, i form av 

självförverkligande (Alvesson, 2013:189). 

Instrumentell motivation handlar om belöningar och bestraffningar, samt hur individen 

motiveras utifrån dessa aspekter. Motiv som exempelvis, arbetsuppgifter, finare titel, lön, 

omgivning eller ökad status kan alla vara viktiga faktorer för den instrumentella motivationen. 

Instrumentella motivationsfaktorer är sådana som speglas utifrån vad som ligger nära till 

hands och vad som är centralt för individen i fråga. Exempelvis kan lön vara en central 

motivationsfaktor för en person som arbetar utefter provision eller konsultarbete (Alvesson, 

2013:192). 

Den interaktiva formen av motivation vidrör sociala förhållanden. Det handlar vidare om att 

frågor kring värderingar, ideal, uppmuntran, moral och identitet ses som centrala faktorer 

(Alvesson, 2013:193). Det är viktigt att förstå att motivation inte endast styrs utifrån 

individuella faktorer, utan även drivkrafter som styrs och skapas utifrån organisatoriska 

förhållanden (Alvesson, 2013:193). 

 

2.5 Interaktiv marknadsföring och centrala faktorer 

Den interaktiva marknadsföringen äger rum vid det tillfälle då personal och kund integrerar 

med varandra, även benämnt servicemötet. I detta ögonblick levereras den service som lägger 

grunden för återkommande köp hos kunden (Grönroos, 2008:271). Servicemötet innefattar 

den tid och plats där företaget integrerar med sina kunder. Denna serviceprocess benämns 

även som sanningens ögonblick, vilket inrymmer alla de tillfällen där kunden skapar sig 

personliga erfarenheter och uppfattningar om företaget (Kotler, 2009:663).  
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Sanningens ögonblick innebär mer konkret den plats där personal kan visa kunden vilken 

kvalitet företagets produkter eller tjänster har (Gummesson, 2002:89). Normann (2000:29) 

menar att när en kund integrerar med personal träder de in på en scen där de helt är utlämnade 

åt varandra och där det är personalens kvalifikationer som kommer att ligga till grund för hur 

kunden kvalitetsbedömer företaget. I detta servicemöte är det både personalens förmåga och 

intresse samt kundens förväntningar och beteende, som skapar grunden för bedömningen av 

företagets kompetens.Sett ur ett interaktivt perspektiv, skall kunder inte bara ses som 

konsumenter utan även som medproducenter i marknadsföringsprocessen. Företag måste 

skapa gemensamma plattformar där positiva utbyten kan ske mellan kund och personal. 

Kunder skall känna sig bekväma och motiverade till att faktiskt delta som medproducenter i 

serviceprocessen, detta är inte något som får eller kan tas för givet, utan måste noga övervägas 

och beaktas av företag. 

Oavsett hur kundorienterade, välplanerade och utförda de traditionella marknadsaktiviteterna 

är, så menar Grönroos (2008:271) att om den interaktiva marknadsföringen misslyckas, 

misslyckas marknadsföringen som helhet. Kunder ställer idag helt enkelt allt högre krav på 

personalens attityder och beteenden (Kotler, 2009:663). Om ett företag inte tillfredsställer sina 

kunder vid servicemötet och om ett eventuellt problem uppstår, är det dock redan försent för 

att tillrättavisa dessa. Vad företag kan göra är att skapa nya positiva servicemöten, med 

förhoppning om att rätta till det som tidigare misslyckats. Exempelvis kan personalen efter ett 

tjänstemisslyckande kontakta kunden för att reda ut vad som skett och varför saker och ting 

gått snett. Detta är förstås något som kan besparas ifall företag redan från början arbetar 

utefter planerade och strukturerade riktlinjer gällande servicemötet, vilket skapar trygghet och 

långsiktig lönsamhet för både företaget och dess personal (Grönroos, 1988). 

2.5.1 Attityd och beteende 

Tidigare forskning indikerar på att personalens attityder och beteenden både kan ha positiv 

som negativ effekt på kunders upplevelse av servicemötet. Faktorer som stress, rollkonflikter, 

osäkerhet och missnöje är centrala aspekter som bidrar till att personal levererar en sämre 

upplevd servicekvalitet. Anställda som speglas av osäkerhet gällande individuella 

arbetsuppgifter löper större risk att känna lägre grad av jobbtillfredsställelse. Personal som 

känner osäkerhet gällande servicemötet, upplever även i större utsträckning missnöje på 

arbetsplatsen, till skillnad från personal som inte upplever hög grad av osäkerhet. Detta kan 

således spegla av sig på kunden som till följd upplever en lägre grad av upplevd 

servicekvalitet (Hartline & Ferrell, 1996).  
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Anställdas beteenden och attityder kan även ha positivt påverka på den upplevda service 

kvalitén hos kunder. Personalen behöver uppleva en känsla av kontroll, för att lättare kunna 

tillfredsställa kunden. Situationer där kunden upplever en hög grad av servicekvalitet, grundar 

sig i att företagets personal har möjligheten, motivationen samt kompetensen till att 

tillfredsställa dennes behov och önskemål. Anställda som har riktlinjer att visa intresse för 

särskilda behov och önskemål stärker den upplevda service kvalitén. Flertalet studier visar på 

att vänlighet, entusiasm, och uppmärksamhet även är faktorer hos personalen, som kan 

påverka och stärka den upplevda service kvalitén hos kunden (Hartline & Ferrell 1996). 

2.5.2 Respekt 

Företags personal har ett stort ansvar vid servicemötet, vilket bland annat innebär att de måste 

bemöta sina kunder på ett respektfullt sätt. Respekt är ett välkänt begrepp och är ett viktigt 

område att begrunda vid mötet med kund. En viktig aspekt vid alla typer av samspel mellan 

kund och personal är att du ska bemöta andra som du själv vill bli bemött. Detta skapar en bra 

servicegrund att stå på (Weiner 2011:46).  

Kontentan av begreppet kan delas in i tre dimensioner och presenteras därför separat 

nedanför. Dessa utgör den typ av respekt som vi själva anser att vi förtjänar, men även den typ 

av respekt som vi människor vill ge till andra (Ali och Ndubisi, 2011).  

1.      Uppmärksamma och värdera 

2.      Förståelse 

3.      Ansvar 

(Ali och Ndubisi, 2011). 

Den första dimensionen handlar om att vara sympatisk, omtänksam och engagerad gentemot 

andra. Det handlar även om att se varje person som unik där varje tillfälle och situation 

värderas och anpassas utefter andra människors olikheter. Den andra dimensionen går ut på 

att försöka sätta sig in och förstå sig på en annan persons agenda. Det handlar således om att 

försöka förstå sig på en annan persons syften, avsikter och aktiviteter.  I denna dimension 

skall ett öppet sinne främjas där förutfattade meningar om exempelvis stereotypa roller 

undviks. Den tredje dimensionen handlar om ansvaret och viljan över att uppfylla en persons 

önskningar och behov (Ali och Ndubisi, 2011). 
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2.5.3 Leende 

Tidigare forskning tyder på att anställdas leende i en servicesituation påverkar kundens 

upplevda servicekvalitet. Tillfredsställelse hos kunden har sedan länge visat sig vara en 

nyckelfaktor till framgång för flertalet företag. En övergripande syn hos de flesta företag 

ligger i att deras anställda i mötet med kund skall le, då detta förväntas ha en positiv effekt på 

kundens upplevelse och beteende (Söderlund & Rosengren, 2008). Av denna anledning, 

uppmanar exempelvis företag som Burger king, Mcdonalds och Body shop sina anställda till 

att ständigt le i interaktion med kund.  Dock kan detta medföra allt för stora krav på 

personalen vilket kan resultera i negativa effekter såsom stress och utmattning. Detta kan då 

leda till en lägre grad av arbetstillfredsställelse hos de anställda, vilket i sin tur kan leda till 

negativ kundnöjdhet. Tidigare forskning tydliggör även att det går att urskilja effekterna av ett 

mer genuint och äkta leende, till skillnad från ett leende som upplevs som påtvingat och 

ansträngt (Söderlund & Rosengren, 2008). 

Ett resultat gällande hur personalens leende påverkar kunden, har visade sig bidrar till en 

högre grad av kundtillfredsställelse när denne ler i interaktion med kunden, till skillnad från 

om denne inte ler i mötet med kund. Dock så skapas denna tillfredsställelse utifrån hur 

kunden upplever tjänsteleverantörens övergripande tillstånd och beteende, samt huruvida 

dennes leende uppfattas som genuint eller inte. Kundens tillfredsställelse och upplevelse 

skapas även utifrån dennes egna beteenden och inställning till tjänsteleverantören (Söderlund 

& Rosengren, 2008). 

2.5.4 Kvalitetsattribut 

Ett flertal studier har de senaste åren berört ämnet tjänstekvalitet, vilket resulterat i en lista 

över faktorer och attribut som associeras med god servicekvalitet. För att en sådan lista skall 

vara praktiskt användbar i ett ledningssammanhang behöver den vara kort och tydligt i sin 

utformning, men samtidigt informationsrik (Grönroos, 2008:97–98) 

I studien; Service Quality: The six criteria of good percieved service quality (1988) lyfts det 

fram sex stycken kriterier för god upplevd servicekvalitet. Dessa sex kriterier är baserade på 

redan existerande kunskap om hur god servicekvalitet uppfattas. 
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1. Professionalism och färdigheter - kunder är medvetna om att företaget i form av sin 

personal, besitter de färdigheter som krävs för att hantera deras behov och problem på 

professionellt sätt. 

2. Attityd och beteende - Här upplever kunderna att personalen i första hand  tar kontakten 

och med  engagemang, vänlighet och på ett spontant sätt löser kundens önskemål på bästa 

sätt. 

3. Tillgänglighet och flexibilitet - Företaget förmedlar en känsla av tillgänglighet och 

flexibilitet i form av geografisk placering, öppettider, personal och operativa system som 

utformats på ett sådant sött som gör det enkelt för kunden att nå företaget. 

4. Tillförlitlighet och pålitlighet - kunderna skall här få en känsla av att de kan lita på 

företaget, dess löften och de anställda. 

5. Service recovery - Denna punkt handlar om att vad som än händer och vilka problem 

som än må uppstå, så vet kunden att företaget finns till för att åtgärda detta på ett så snabbt 

och effektivt sätt som möjligt. 

6. Rykte och trovärdighet - Rykte och trovärdighet handlar om att kunden litar på företaget 

och där kunden även får och upplever ett utbyte för sina pengar. Kunden räknar även med 

att företaget står för goda värderingar och prestationer som ligger i kundens intresse. 

(Grönroos, 1988). 

 

2.6 GAP- modellen: Styrning av tjänste- och servicekvalitet 

Gap-modellen (Se figur 2) är ett affärsverktyg som hjälper chefer att analysera vart eventuella 

kvalitetsproblem uppstår, vilket ger insikt och skapar förståelse för hur företaget kan 

effektivisera sin tjänst- och servicekvalitet både internt och interaktivt med kund. Syftet med 

gapanalysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen av 

arbetsinsatser och där analysen ger insikt inom vilka områden det finns rum till förbättring 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Gap-modellens övre del innehåller faktorer kopplade 

till kunden och den nedre delen är ansluten till företaget (Grönroos, 2008:117). 
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2.6.1 Gap-modellens övre del 

Kundens förväntade service är ett resultat av tidigare erfarenheter, personliga behov samt 

kommunikation i form av word of mouth (Grönroos, 2008:117). Kundens upplevda service är 

summan av beslut och aktiviteter som företaget internt fastställer och erbjuder i mötet med 

kunden. Hur ledningen tolkningar kundens förväntningar är avgörande gällande vilka åtgärder 

företaget tar hänsyn till vid tjänste- och serviceleveransen ut mot kund (Grönroos, 2008:117). 

2.6.2 Gap-modellens nedre del 

Ledningens uppfattningar gällande kundernas förväntningar tolkas och kommuniceras ut till 

personal i form av givna kvalitetsspecifikationer och insatser. Personalen genomför sedan 

dessa i tjänste- och serviceleveransen ut mot kund, baserat på de givna riktlinjerna.(Grönroos, 

2008:117). 

Inom Gap-modellen finns fem kvalitetsgap, där samtliga tydliggör vart kvalitetsbrister inom 

verksamheter kan ske. Det finns flera anledningar till varför kvalitetsgapen uppstår, vilket 

innebär att företag med vetskap om dessa kan hantera och se över rådande struktur för att 

 

Figur 2, Gap-modell (Grönroos, 2008:117) 
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åtgärda och minimera eventuella brister i sin tjänste- och serviceleverans (Grönroos, 

2008:118). I uppsatsen undersöks enbart gap 2 och gap 3 då dessa faller inom uppsatsens 

syfte. Gap 1, 4 och 5 kommer inte presenteras i uppsatsen då dessa behandlar gapet mellan de 

externa marknadsföringsaktiviteterna mot kund, samt kundens upplevda servicemöte i relation 

till dennes förväntningar. 

2.6.3 Gap 2: Kvalitetsspecifikationer 

Detta gap inträffar om att ledningens planerade kvalitetsspecificeringar via personal ut mot 

kund inte motsvarar vad kunden anser är viktigt. Gapet uppkommer till följd av: 

 Otillräckligt planeringsarbetet rörande vad som är viktigt för kunden, brist på 

tydliga mål samt bristfälligt engagemang från ledningen vid planering av 

tjänstekvaliten. 

Vanligen misslyckas planeringen av kvalitetsspecifikationer eftersom det från ledningens sida 

saknas engagemang för av skapa en hög grad av tjänstekvalitet. Företag betraktar inte alltid 

kvalitet som det mest väsentliga, vilket är förödande då kvalitet i dagens läge är en avgörande 

framgångsfaktor för att ens lyckas nå ut till kunder. Gapet kan även uppstå i planeringsarbetet, 

då den personal som skall tillhandahålla kunden planerade kvalitetsspecifikationer även måste 

känna engagemang och motivation. Personalen bör därför vara delaktig i planeringsarbete och 

inte ha för snäva riktlinjer då det kan minska personalens flexibilitet och befogenheter 

(Grönroos, 2008:118–119). 

2.6.4 Gap 3: Tjänsteleverans 

Detta gap kan förekomma om kvalitetsspecifikationer inte uppfylls i tjänstens service och 

leveransprocess. Gapet uppstår till följd av antingen: 

 Komplicerade kvalitetsspecifikationer som förvirrar personal i mötet med kund 

samt bristfällig acceptans gällande de planerade specifikationerna hos personal, 

vilket innebär en obenägenhet att genomföra dem. 

 Otillräcklig överenstämmelse mellan kvalitetsspecifikationerna och företagets 

servicekultur. 

 Bristande intern marknadsföring. 

Gapet uppstår till följd av flertalet anledningar där en lösning på problemet är att ledningen 

ser över den interna marknadsföringen och utesluter alla de faktorer som gör personalen 

osäker, vilsen eller omotiverad till att uppfylla de specifikationer som företaget eftersträvar. 
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Interna utbildningar är ett sätt att spegla företagets servicekultur och vägleda samtliga 

verksamma. Ledningen måste tydliggöra rådande arbetsuppgifter och finna lösningar så att 

personalens beteenden, attityder och nödvändiga uppgifter kan skötas utan att påverka 

kvalitetsspecifikationerna (Grönroos, 2008:119–120). 

 

2.7 Referensramens relevans 

Det är genom den teoretiska modellen marknadsföringstriangeln som uppsatsens presenteras. 

Den består av extern, intern och interaktiv marknadsföring, men då syftet endast är att 

undersöka hur servicestrategin ser ut, om den når ut via anställd till kund och om den är 

viktigt för kunden kommer således inte den externa marknadsföringen undersökas. Den 

externa marknadsföringen är som tidigare nämnt av stor vikt när företag via 

marknadskommunikation bygger upp kunders förväntningar, men där detta område faller 

utanför syftet för denna uppsats 

Intern marknadsföring är relevant på så vis att den berör frågor gällande företagsledning och 

personal vilket inrymmer viktiga faktorer såsom servicekultur, personalens befogenheter, 

utbildning samt motivation. Dessa visar vad en företagsledning bör beakta vid arbetet med sin 

personal, för att på bästa sätt skapa nöjda och tillförlitliga personalbeteenden som i sin tur 

medför att löften till kunder kan hållas. Vikten av att företagsledningen bygger en planerad 

servicestrategi syftar på att i slutändan skapa en nöjd företagsledning, tillfredsställd personal 

och nöjda kunder. Den interna marknadsföringen har därför betydelse för servicemötet och 

där uppsatsen via denna del kan undersöka om Stadium Örebro citys servicestrategi från 

företagsledning uppfattas likartat och genomförs av personalen. 

Den interaktiva marknadsföringen bidrar till kunskap om vikten av servicemötet mellan 

personal och kund. Faktorer som influerar detta möte är därför av betydelse att studera. 

Leende, respekt, attityd och beteende är alla centrala delar som berör hur kunden upplever 

servicemötet och påverkar i olika grad hur kunden kvalitetsbedömer ett företag. Ett väl 

planerat servicemöte kan skapa ett mervärde för kunden och konkurrensfördelar gentemot 

andra företag. 

Gap-modellen beskrivs som ett effektivt affärsverktyg som hjälper företagsledningar att 

analysera vart eventuella kvalitetsgap inom verksamheten uppstår, vilket skapar förståelse för 

hur företag kan effektivisera sin tjänst- och servicekvalitet både internt och interaktivt ut till 

kund. De två gap som denna uppsats syftar att undersöka presenteras. Gap 2 handlar om att 
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ledningen utformar kvalitetsspecifikationer som inte motsvarar vad kunden anser är viktigt. 

Detta gap hjälper oss att på ett tydligt sätt kunna analysera hur viktiga Stadiums 

servicefaktorer är för kunden och om det finns ett kvalitetsgap. Gap 3 handlar om att 

personalen i mötet med kund inte levererar de givna kvalitetsspecifikationerna. Genom att 

analysera detta gap kan vi upptäcka om det finns brister i Stadiums serviceleverans mot kund 

eller i kommunikationen av servicestrategin från ledningen till personal.  

Avslutningsvis presenteras sex kvalitetsattribut som i tidigare forskning visat sig vara viktiga 

för god upplevd servicekvalitet. Dessa sex attribut ses som riktlinjer för en god upplevd 

tjänstekvalitet och bör därför betraktas som användbara vid utformandet av företags 

servicestrategier. Till skillnad mot tidigare faktorer i uppsatsen kommer kvalitetsattributen 

inte vara delar i undersökningen mot personal och kunder. Istället kommer vi använda 

kvalitetsattributen i analysen för att se vilka av de sex kvalitetsattributen som Stadiums 

servicestrategi är kopplade till för att på så sätt se var det kan finnas förbättringspotential i 

servicestrategin. 
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3. Metod 

Detta avsnitt behandlar de metodologiska val som gjorts i uppsatsen gällande metodansats, urval och analys av 

empiri. Avsnittet presentera även hur intervju- och enkätguider utformats samt hur studiens 

undersökningsmodell är konstruerad. Avsnittet avslutas med en reflektion av uppsatsen olika metodval. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen har tagit utgångspunkt i teorin för att granska tidigare forskning och kunskap inom 

valt område gällande servicemötet. Genom befintliga teorier inom servicemötet har uppsatsen 

utgått från denna vetskap och använder dessa som ett par glasögon vid undersökandet 

gällande Stadium Örebro citys servicestrategi.  Detta förhållningssätt kan liknas med en 

deduktiv metodansats och syftar till att koppla samman tidigare teori med praktik. Yin 

(2011:98) menar att ett deduktivt tillvägagångssätt stärker en fallstudies osäkerhet genom 

användning av tidigare teori och relevanta begrepp. Denna uppsats grundar sig på en 

fallstudie, vilket Bryman och Bell (2011:84) beskriver som en detaljerad och ingående 

undersökning av ett enda fall. En fallstudie kan bland annat undersöka en enda organisation 

eller en specifik plats och där denna uppsats enbart avser att undersöker Stadium Örebro City 

Uppsatsen karaktäriseras av en kvalitativ undersökningsdesign där det grundläggande syftet är 

att genom erhållna svar från tre intervjuer med personal på Stadium att söka förståelse och 

tolkning inom servicemötet. Yin (2001:19) belyser att en undersökning av kvalitativ karaktär 

bland annat bidrar till insikt och förståelse rådande människors beteenden och 

verklighetsuppfattning, samt täcker in de sammanhang och omständigheter människor lever i 

(Yin, 2011:19). Utöver uppsatsen kvalitativa karaktär har en kvantitativ enkätundersökning 

genomförts mot Stadium Örebro citys kunder. Enkäten genomfördes för att på ett effektivt 

sätt undersöka om deras servicestrategi levereras till kunderna och hur viktiga de olika 

faktorerna är. I uppsatsen användes både en kvalitativ och ett kvantitativ metod, då en 

kombination av dessa ansågs som det bästa sättet för att kunna besvara uppsatsens syfte. 
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3.2 Undersökningsmodell 

En undersökningsmodell (se figur 3) bestående av tre steg utformades för att visuellt 

tydliggöra hur den teoretiska referensramen är kopplad till intervjuer och kundenkät. 

Modellen visar även på vilket sätt intervjuerna och kundenkäten kopplas till analysarbetet.  

Steg 1 handlar om att ta reda på hur servicestrategin var utformad på Stadium Örebro city. Genom en 

intervju med butikschefen kunde vi fastställa hur den tänkta servicestrategin såg ut och hur de arbetade 

internt och interaktivt med den. Butikschefen fick först berätta fritt om servicestrategin och vilka delar 

som ingick för att sedan berätta hur de arbetade kring de faktorer som i uppsatsens teoretiska 

referensram visat sig påverka den levererade servicen. 

I steg 2 genomfördes intervjuer med två anställda för att undersöka om servicestrategin från 

ledningen uppfattades på samma sätt av de anställda. Intervjuerna var uppbyggda på snarlikt 

sätt som intervjun med butikschefen för att kunna se likheter och skillnader i svaren. 

Syftet med steg 3 var först att undersöka om den planerade servicestrategin genomfördes av 

anställda i mötet med kund. Syftet var också att granska hur viktiga de olika delarna i 

servicestrategin var för kunderna. Samtliga intervjusvar sammanfattades därför för att få fram 

en samlad servicestrategi som sedan låg till grund för kundenkäten. Enkäten var uppbyggd på 

både faktorer som var specifika för Stadium Örebro city och faktorer från teoretisk 

 

 

Figur 3, Undersökningsmodell 
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referensram. Genom att ta med båda dessa faktorer kunde vi undersöka om servicestrategin 

levererades i mötet med kund samt hur viktiga de olika faktorerna i servicestrategin var för 

Stadium Örebro citys kunder. 

Erhållna svar från intervjuer och kundenkäten kopplade vi i analysen till de interna och 

interaktiva faktorer som ligger till grund för teoretisk referensram. Gap-modellen användes 

även i analysen för att undersöka eventuella kvalitetsgap. 

 

3.3 Urval 

I uppsatsen gjordes tre olika urval, val av fallföretag, intervjurespondenter och respondenter 

till enkäten. Valet av fallföretag var en kombination av strategiskt urval och 

bekvämlighetsurval. Strategiskt urval innebär enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 

(2010:130) att uppsatsens författare själva kan bedöma vilka som skall ingå i urvalet. 

Sportföretagen som var med i urvalet baserades på hur många butiker de hade i Sverige och 

om de hade en butik i Örebro. Genom att basera urvalet på antal butiker säkerställdes att 

fallföretaget var större och därmed ökade chansen att de hade en planerad servicestrategi att 

undersöka. Stadium Örebro city var ett av fyra strategiskt utvalda företag och de andra tre 

företagen var Intersport, XXL och Team Sportia. Efter det strategiska urvalet genomfördes ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att valet av fallföretag baseras på grad av tillgänglighet 

(Christensen et al. 2010:132). Stadium Örebro city var det första företaget som besöktes och 

då det fanns intresse från butikschefen valdes det som fallföretag. 

Urvalet till den första intervjun gjordes utifrån vilken kunskap respondenten hade om 

servicestrategin på Stadium Örebro city. Butikschefen valdes därför ut som respondent då 

denne ansågs ha störst kunskap om servicestrategin, eftersom butikschefer ofta har det yttersta 

ansvaret. Urvalet för intervjuerna med anställda var baserat på ett bekvämlighetsurval. 

Butikschefen fick välja ut två anställda som var tillgängliga, men kravet var att de skulle vara 

två personer där den ena skulle arbetat minst två år och den andra enbart skulle arbetat under 

ett år. Kravet på val av respondenter ställdes för att bidra till en så korrekt bild av Stadiums 

servicestrategi som möjligt, då vi ansåg att svar från två personer med olika jobberfarenheter 

på ett intressant sätt kunde spegla olika svar. 

Vid val av respondenter till enkäten användes ett riktat bekvämlighetsurval då uppsatsens 

författare stod utanför butiken och valde respondenter utifrån vilka som hade besökt butiken, 

men som också var villiga att svara på enkäten. För att säkerställa att respondenten kunde 
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besvara hela enkäten frågade vi först hur mycket kontakt de hade haft med personalen. Om de 

hade haft tillräcklig kontakt för att svara på samtliga frågor och påståenden fick de vara med i 

undersökningen. När ett bekvämlighetsurval används är det inte möjligt att generalisera 

resultatet eftersom de utvalda personerna inte är representativa för hela gruppen (Bryman & 

Bell, 2013:204). Då syftet med uppsatsen inte är att generalisera utan endast undersöka 

Stadium Örebro city som fallföretag ansågs valet av urvalsmetod passande.  

 

3.4 Primärdata 

Primärdata samlar forskaren på egen hand in genom olika insamlingstekniker såsom 

intervjuer och enkäter för att kunna besvara syfte och frågeställning. Primärdata bidrar därför 

till mer information och kunskap än vad som redan finns att tillgå inom valt 

undersökningsområde. Fördelen med primärdata ligger i att den kan anpassas utefter 

undersökningens problemformulering (Christensen et al. 2010:103–105). 

3.4.1 Utformning av intervju 

Uppsatsen insamling av primärdata skedde bland annat via tre personliga intervjuer med 

Stadiums butikschef och två ur personalen. Datainsamlingen med respektive respondent 

genomfördes via tre semistrukturerade intervjuer, då målsättningen var att forma samtal som 

bjöd in till öppenhet. En semistrukturerad intervju innebär att vi på förhand haft en 

uppsättning öppet formulerade frågor utifrån ett antal teman och faktorer som tillsammans 

bildar en intervjuguide (Gratton & Jones, 2010:156). Valda teman för intervjuguide 1 och 

intervjuguide 2 formades utifrån den teoretiska referensramen. Frågor baserades på de 

väsentligaste faktorerna som identifierats ur litteratur- och teorisökningen. Karaktären på 

frågorna är konstruerade utefter vad tidigare forskning menar är av stor vikt, gällande hur 

servicemötet bör planeras och hanteras. intervjuguide 1 var utformad till butikschefen medan 

intervjuguide 2 var konstruerad till de två anställda (se bilaga 1 och 2). 

En semistrukturerad intervju karaktäriseras av flexibilitet då den lämnar stort utrymme till 

respondenten att själv forma och utveckla sina svar, vilket möjliggör att intervjun kan bygga 

vidare på intressanta resonemang och följdfrågor (Bryman & Bell, 2011:475–476). Under 

intervjuerna medverkade samtliga uppsatsförfattare, vilket möjliggjorde att alla kunde ställa 

följdfrågor och involvera sig i samtalet. Eftersom alla var delaktiga skapades en tydlig 

helhetsbild gällande varje intervjutillfälle. Denna helhetsbild var en viktigt grund i 

analysarbetet, då vi under samtalet erhöll likartade upplevelser kring varför och vad som 
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under samtalet diskuterats. Under intervjutillfällena utsågs även en huvudsaklig talesman ur 

forskargruppen som ansvarade för varje intervju, detta för att inte skapa förvirring hos 

respondenterna. Samtliga huvudfrågor ställdes därför av samma person. Semistrukturerade 

intervjuer är även att föredra då fler än en forskare medverkar under en och samma intervju, 

då det gäller att uppnå ett lägsta värde av jämförbarhet i intervjuandet. En ostrukturerade 

intervju kan bli för öppen och bidrar till att forskarna ser olika på sammanhang och svar, 

vilket kan leda till feltolkning och åtskilda följdfrågor (Bryman & Bell, 2011:215–216).  

Intervjurespondent 1 är butikschef på Stadium Örebro city, har arbetat på Stadium i 11 år och 

nio av dessa arbetat som butikschef. Benämns i empiriavsnittet som butikschef. 

Intervjurespondent 2 är anställd och hade arbetat på Stadium Örebro city i tre månader, i 

empiri benämns denna respondent A1. Intervjurespondent 3 är anställd och hade arbetat på 

Stadium i nio år, i empiri benämns denna respondent A2.  

Samtliga intervjuer genomfördes på Stadium Örebro city, detta för att de skulle känna sig 

bekväma och trygga i situationen. Intervjuerna skedde avsides, då detta enligt Bryman och 

Bell (2011:84) minimerar störningsmoment. Första intervjun med butikschefen pågick i 45 

minuter och intervjuerna med personalen pågick cirka 30 minuter vardera. Samtliga intervjuer 

genomfördes den 6 december 2013 och intervjuerna spelades även in för att säkerställa 

respondentens svar och minimera risk för feltolkning. Innan intervjuerna genomfördes, 

säkerställdes dock att respondenterna kände sig bekväma med att bli inspelade, detta för att 

personer ibland upplever denna situation som påfrestande och jobbig (Bryman & Bell, 

2011:489–490). 

3.4.2 Intervjuguide 

De två intervjuguider som användes vid intervjutillfällena konstruerades som tidigare nämnt 

utifrån de väsentligaste faktorer som identifierats i teorier från referensramen, vilket ligger till 

grund för uppsatsens teoretiska referensram. Frågorna baseras på valda teman och faktorer 

som vi ansåg beröra servicemötet både internt inom företag och i interaktion med kund. 

Intervjufrågorna delades upp i en intern och i en interaktiv del, där varje del speglade olika 

områden gällande hur servicemötet inom respektive del bör planeras och hanteras. 

Intervjufrågorna gällande båda intervjuguiderna var av samma karaktär men ställdes på olika 

sätt, då intervjuguide 1 syftade till att fånga butikschefens synvinkel gällande intern och 

interaktiv servicestrategi och där intervjuguide 2 istället syftade till att fånga personalens syn 

på likartat vis. 



27 
 

Intervjuguide 1 utformades med en inledande och öppen fråga, vilket gav butikschefen 

möjlighet att beskriva lite om sig själv och sin roll som butikschef. Fråga 2 var även den av 

öppen karaktär då respondenten fick möjlighet att övergripande beskriva och berätta om 

Stadium och dess organisationsstruktur. Resterande intervjufrågor tog utgångspunkt från 

utvalda faktorer inom den teoretiska referensramen men var även öppet ställda, vilket 

resulterade i att respondenten kunde beskriva hur Stadiums servicestrategi var utformad men 

också vars svar även berörde hur servicestrategin var relaterade till valda faktorer som lyfts 

fram ur teoretiska referensramen. 

Intervjuguide 2 var även den utformad på nästintill samma sätt som intervjuguide 1, men där 

frågorna således ställdes i syfte att spegla vad personalen tyckte och hur de uppfattade samma 

frågor som ställts till butikschefen. Frågorna och svaren speglade även här likt intervjuguide 

1, hur respondenterna internt och interaktivt arbetar med Stadiums servicestrategi kopplat till 

den teoretiska referensramen. 

3.4.3 Utformning av enkät 

I uppsatsen användes en besöksenkät vid insamlingen av empiri från kunder, med anledning 

av att denna variant av enkätform ansågs som mest effektiv. Enkätundersökningen skedde 

utanför Stadiums entré där vi tillfrågade kunder som besökt och handlat på Stadium. 

Christensen et al. (2010:149) beskriver att en besöksenkät på flera sätt påminner om en 

postenkät men där den stora skillnaden ligger i att en besöksenkät delas ut till en eller flera 

respondenter vid ett och samma tillfälle, vilket speglar uppsatsens tillvägagångssätt då 

enkätundersökningen varade under två dagar cirka två timmar vardera den 13 december 2013 

och 15 december 2013.  

Christensen et al. (2010:149) menar även att mängden gensvar för besöksenkäter är mycket 

god, vilket också innebär att det vanligtvis sker färre bortfall än vid exempelvis en webb- och 

postenkät. En fördel med besöksenkät är att intervjuaren får personlig kontakt med 

respondenten, vilket ger upphov till att denne kan besvara frågor gällande oklarheter 

(Christensen et al. 2010:149). Vi såg detta som en möjlighet och fördel att kunna ta personlig 

kontakt med våra respondenter och där vi enkelt kunde fånga upp de eventuella missförstånd 

och oklarheter som under tillfället uppstod.  

Vid utformningen av enkäten valdes även grad av standardisering och strukturering. En enkät 

som är standardiserad styrs av att frågorna står i en särskild ordningsföljd och där dessa även 

är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. En enkät som istället är icke-
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standardiserad utgörs av frågor som på förväg inte är formulerade och där dessa faller i olika 

ordningsföljder beroende på erhållna svar (Christensen et al. 2010:151). Uppsatsen valde att 

behandla standardiserade frågor då detta ansågs som mest lämpligt för att bland annat räkna ut 

medelvärde. 

Strukturen av en enkät kan även byggas upp utifrån strukturerade och icke-strukturerade 

svarsalternativ, där alternativen antingen på förhand är noggrant utvalda eller väldigt fria och 

inte alls förutbestämda (Christensen et al. 2010:151). Ett strukturerat tillvägagångssätt ansågs 

som mest passande, vilket har fallit i linje med hur uppsatsens enkät är konstruerad. Hänsyn 

har även tagits till det Lekvall och Wahlbin (2001:261) menar är av stor vikt, vad gäller hur 

kontakten bör ske samt hur frågor bör ställas till respondenter. De menar att detta noga bör 

tänkas igenom innan mötet äger rum. Enkäten har konstruerats utefter slutna frågor som 

karaktäriseras av givna, strukturerade svarsalternativ. Vid en enkät med slutna och fasta 

svarsalternativ ges respondenten ett antal val, där denne får möjlighet att kryssa i det 

alternativ som bäst stämmer överens med dennes uppfattningar (Christensen et al. 2010:151). 

Avslutningsvis grundar sig enkätfrågorna på två typer av mätskalor i form av intervall- och 

dikotomisk skala. Intervallskalan är en av de vanligaste mätskalorna, där både medelvärde, 

standardavvikelse och spridningsmått kan beräknas. Oftast används grafiska skalor för att 

illustrera svaren från undersökningen. Värdena uttrycks här sedan i siffror där avstånden 

mellan värdena är lika stora (Christensen et al. 2010:155-159). De enkätsvar som erhölls från 

intervallskalorna syftade till att sammanställas till ett medelvärde för att kunna sammanfatta 

kundernas åsikter i ett och samma tal. Medelvärdet konstaterar därmed svarens karaktär vilket 

gav en övergripande uppfattning om vad kunderna tyckte. En dikotomisk skala är istället ett 

svarsalternativ med endast två värden, vilket exempelvis berör frågor där endast ja och nej ges 

som svar. Denna typ av skala kan även analyseras på samma sätt som en intervallskala. 

Erhållna svar rörande de dikotomiska skalorna i enkäten syftade till att sammanställas och 

presenteras i form av procent och antal. 

3.4.4 Enkätguide 

Enkäten inleds med en kortare introduktion gällande vilka vi som forskare är, vart vi kommer 

ifrån och vad vi ämnar undersöka (se bilaga 3).  

Fråga 1 gällde om kunden hade någon form av kontakt med Stadiums personal. Denna fråga 

omfattas av ett svarsalternativ med en dikotomskala där respondenten antingen kunde svara ja 

eller nej. De som svarade nej, avslutade undersökningen eftersom vidare frågor behandlade 
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ämnen rörande interaktionen mellan personal och kund. Alla vidare frågor återkopplades var 

och en för sig med en följdfråga som tog reda på hur viktigt varje område var för kunden. 

Samtliga följdfrågor konstruerades utefter en intervallskala där respondenten fick ringa in sitt 

svar på en skala från 1 till 6, där 1 var inte alls viktigt och 6 var mycket viktigt. 

Fråga 2 behandlade om kunden fick ett välkomnande i form av ett hej vid butiksbesöket. 

Frågan ställdes eftersom butikschefen angav att en del av deras servicestrategi är att alltid ge 

kunden ett hej eller välkomnande, vilket även respondent A1 och A2 nämnde som en viktig 

faktor i bemötandet med kunden. Frågan ställdes även då tidigare forskning från Hartline och 

Ferrel (1996) visar att vänlighet, entusiasm och uppmärksamhet är faktorer som kan stärka 

den upplevda servicekvalitén hos kunden. Denna typ av fråga karaktäriseras likt ovanstående 

av en dikotomskala.  

Fråga 3 ställdes med anledning av att ta reda på om respondenten fick ett leende vid sitt 

besök i butiken, vilket konstruerades genom en dikotomskala.  Denna fråga ställdes eftersom 

tidigare forskning från Rosengren (2008) visar att ett leende kan påverka det upplevda 

kundvärdet. Butikschefen angav också att leendet är en viktig del i Stadiums servicestrategi. 

Respondenterna A1 och A2 angav även de att ett leende skall visas mot varje kund i butiken.  

Fråga 4 berör om någon i personalen gick fram till kunden under vistelsen i butiken, vilket 

enligt butikschefen är en viktig del inom Stadiums servicestrategi för att kunna erbjuda en god 

service. Denna fråga innefattaren även den en dikotomskala.  

Fråga 5 omfattas av en intervallskala där respondenten fick ett påstående och skulle ringa in 

en siffra på en skala från 1 till 6, där 1 var instämmer inte alls och 6 var instämmer helt. 

Påståendet gällde om de upplevde att personalen intresserade sig för dem. Anledningen till att 

denna fråga ställdes beror dels på att tidigare forskning från Ali och Ndubisi (2011) tyder på 

att engagemang, intresse och uppmärksamhet är vitala delar vid mötet med kund. 

Butikschefen beskriver även att ett av deras mål är bry sig om varje enskild kund och 

tillfredsställa dennes behov.  

Fråga 6 ställdes för att få svar på om kunderna upplevde att personalen hade kunskap om 

produkterna och dess egenskaper. En intervallskala tillämpades även här, där kunden fick 

ringa in det svar som bäst stämde in på butiksbesöket. Frågan ställdes då kunskap och 

professionalism är faktorer som enligt Grönroos (1988) påverkar den upplevda 

servicekvalitén. Butikschefen vill också att de anställda skall ha god kunskap om produkterna 
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och där en del av servicestrategin går ut på att kunna erbjuda olika produkter och 

merförsäljning.  

Fråga 7 syftade till att bekräfta om kunderna upplevde att personalen anpassade sig till deras 

behov och önskemål. Detta är en mycket central del i Stadiums servicestrategi då 

butikschefen vill att personalen skall anpassa sig efter varje enskild kund, vilket även tidigare 

forskning gjord av Hartline och Ferrel (1996) menar är av stor vikt i servicemötet. Även 

denna fråga var konstruerad utefter en intervallskala.  

Fråga 8 låg till grund för att besvara huruvida kunderna upplevde att personalen hade ett 

respektfullt förhållningssätt i mötet. Personalen på Stadium berättar att de bemöter varje kund 

med ett öppet sinne och försöker ta reda på varje individs speciella behov. Respekt är även, 

enligt tidigare forskning gjord av Ali och Ndubisi (2011) ett centralt begrepp i servicemötet 

och blir därför intressant att undersöka. 

 

3.5 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som tidigare publicerats och sammanställts med annan avsikt än för den 

aktuella undersökningen. Sekundärdata syftar till att grunda förståelse inom valt 

ämnesområde. Fördelen är att denna typ av information är lättillgängligt att införskaffa medan 

nackdelen består av huruvida sanningsenlig informationen verkligen är (Christensen et al. 

2010:91) 

För att få en grundlig förståelse och kunskap inom serviceområdet har uppsatsen framförallt 

grundats på vetenskapliga artiklar som samlats in utifrån en central databas samt böcker som 

behandlar områdena; servicemötet, service management, tjänstemarknadsföring och 

sanningens ögonblick. Digitala tidningsartiklar har också använts för att finna aktuell 

information gällande sportvarubranschen. Under arbetets gång har de vetenskapliga artiklarna 

kombinerats med litteratur för att beskriva grundläggande teoretiska modeller. Databasen som 

användes vid artikelsökningar var ABI/Inform och Summon, 

sökorden som användes var: Moment of truth, service marketing, Service encounters, 

Servicemötet, Customer expectations,  Customer contact och Service quality. 
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3.6 Analys av data 

Vid analys av kvalitativ data, så karaktäriseras analysen främst av fokus på helheten och att 

undersöka ett sammanhang. Något som vidare är specifikt just för den kvalitativa analysen är 

att den inte är sekventiell, utan processuell (Christensen et al. 2010:297). Detta innebär att vi 

som forskare löpande, under arbetets gång har hanterat och bearbetat den data som samlats in, 

till skillnad från att börja analysen först efter att all data samlats in. Med andra ord äger 

insamlingen av data och analysen rum samtidigt, under hela processens gång. Som ett resultat 

av den kvalitativa studiens karaktär och den processuella analysen, har vi varit vår egen 

uppsats analysinstrument. Det har därför varit ofrånkomligt att separera insamlingen av data 

från analysen (Christensen et al. 2010:298).  

Syftet med kvalitativ analys är att lyfta fram och uppmärksamma de mönster som 

framkommit i intervjuerna (Christensen et al. 2010:299). För att lättare kunna analysera 

svaren utgick vi från den kvalitativa analysens tre överlappande processer: reduktions, 

struktur och visualiseringsprocessen (Christensen et al. 2010:299). Vår Analys började med 

att vi bröt ned den insamlade datan allt eftersom den samlades in. Detta då vi endast 

intresserade oss för att finna sådant material som låg i linje med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Med den data som fanns kvar genomfördes sedan en strukturering. Detta 

gjordes med hjälp av figurer och modeller (exempelvis Gap-modellen) där vi lyfte in vår 

insamlade empiri för att på så sätt analysera materialet, och där finna sammanhang, mönster 

och brister. Analysen gjordes sedan av den transkriberade texten från intervjuerna för att 

kunna plocka ut de väsentliga delarna, där dessa ställdes i relation och jämfördes med teorier 

och faktorer i den teoretiska referensramen. 

Vid analys av kundenkäten sammanställdes svaren med hjälp av kalkyleringsprogrammet 

Microsoft Excel och presenterades genom visuella diagram. På de frågor som karaktäriserades 

av en intervallskala räknades ett medelvärde ut. Detta för att vi skulle kunna få en överblick 

över vilka svar som var de mest frekventa för respektive faktor. Varje siffra på skalan 

benämndes också för att kunna redovisa empirin på ett tydligare sätt. 

På de frågor som innehöll ett påstående och respondenten skulle bedöma från 1 till 6 hur väl 

det stämde överens med deras upplevelse har siffrorna benämnts enligt följande: 1. Instämmer 

inte alls, 2. Instämmer inte, 3. Instämmer delvis inte, 4. Instämmer delvis, 5. Instämmer, 6. 

Instämmer helt. 
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På de frågor respondenten skulle bedöma mellan 1 till 6 hur viktig en faktor är för dem har 

siffrorna benämnts enligt följande: 1. Inte alls viktigt, 2. Inte viktigt, 3. Delvis inte viktigt, 4. 

Delvis viktigt, 5. Viktigt, 6. Mycket viktigt. Vid svarsalternativ med en dikotomskala kunde vi 

beräkna ett resultat utifrån de frågor där endast två värden gavs som alternativ för 

respondenten.  Utifrån dessa resultat kunde vi sedan beräkna antal och procent, vilket gav oss 

en förståelse över vad som var majoritet samt minoritet gällande de olika faktorerna i 

servicemötet baserat på kundernas svar 

3.7 Sanningskriterier 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om i vilken grad och utsträckning en undersökning kan upprepas om 

den på ett likartat sätt skulle genomföras igen (Christensen et al. 2010:307). Vid kvalitativa 

undersökningar samlas data in genom intervjuer med respondenter med anknytning till tid, 

specifika sammanhang och situationer. Det blir därför svårt, att på ett trovärdigt sätt, upprepa 

likartad data som samlats in på detta sätt då verkligheten och omvärlden hela tiden förändras 

och anpassas till nya händelser (Christensen et al. 2010:307). Vidare belyses en annan sida av 

problematiken som handlar om att forskare inom kvalitativa studier även är uppsatsen 

mätinstrument (Christensen et al. 2010:308). Detta bidrar till att reliabiliteten endast kan 

kopplas till oss som forskare då en annan undersökare styrs utifrån möjligtvis helt andra 

förhållningssätt och värderingar. Därför blir det traditionella reliabilitets begrepp utifrån den 

kvalitativa undersökningen som genomförts, i första hand, inte relevant för oss vid strävan 

efter att fastställa värdet av vår uppsats. Däremot med hänsyn till den kvantitativa 

enkätundersökning som genomförts i denna uppsats, har reliabiliteten en betydande roll. I en 

kvantitativ undersökning anses reliabiliteten som viktig då den syftar till att undersöka 

huruvida de mått och mätningar som används är pålitliga (Bryman & Bell, 2005). Därför har 

vi som forskare försökt att vara så konkreta och tydliga som möjligt i vår metod och i vårt 

utförande. Vi har även tagit hänsyn till att omvärlden är i ständig förändring och där faktorer 

som människors åsikter, miljöförhållanden och andra intressen påverkar resultaten av i vilken 

utsträckning en undersökning kan återupprepas.   

3.7.2 Validitet 

Kvalitativ validitet handlar om i vilken grad och utsträckning undersökningar mäter det som 

avses mätas (Christensen et al. 2010:308). Validitet handlar om trovärdighet, med andra ord 

hur väl undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Denna typ av validitet 

benämns av Christensen et al. (2010:308) som den interna validiteten. Den andra typen, den 
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externa validiteten handlar om graden av generaliserbarhet (Christensen et al. 2010;308). 

Båda dessa begrepp är viktiga att ta hänsyn till vid genomförandet av en kvalitativ 

undersökning. För att stärka trovärdigheten (den interna validiteten) av vår uppsats gjordes 

detta framförallt genom att vi försökt vara så noggranna och systematiska i vårt 

förhållningssätt som möjligt. Vi har även strävat efter att skriva vår uppsats på ett tydligt och 

öppet sätt för att på så vis redovisa undersökningsprocessen. Detta har i denna uppsats 

hanterats där vi redovisat och beskrivit olika typerna av insamlingstekniker som används för 

att samla in data, såsom intervjuer, enkätundersökning och fördjupning i befintlig teori. Detta 

är en förutsättning för att nå en så kallad teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad handlar om att 

vi har samlat in all den typ av data som behövs för att i så hög utsträckning som möjligt, 

kunna konstatera de underliggande strukturerna och processerna i arbetet utan att dra några 

förhastade slutsatser (Christensen et al. 2010:308–309). 

Vad avser graden av generaliserbarhet, kan vi i denna uppsats inte dra några som helst statiska 

generaliseringar där vi heller inte exempelvis kan påstå hur vanligt ett visst fenomen är eller 

hur ofta det uppkommer. Det går med andra ord inte att presentera några absoluta, 

kvantifierbara sanningar (Christensen et al. 2010;309). Däremot menar Christensen et al. 

(2010;309) att en förutsättning och en möjlighet för den externa validiteten grundar sig i den 

interna validiteten. En god inre validitet kan skapa en god yttre validitet.  Detta är något som i 

denna uppsats kan stärka den externa validiteten då vi som forskare, genom noggrannhet och 

öppenhet, stärkt den interna validiteten. 

3.8 Metodreflektion 

I uppsatsen har bland annat en granskning av sekundärdata gjorts. För att fastställa 

tillförlitligheten av sekundärdata bör forskare som utför studien i första hand använda sig utav 

grundkällan (Christensen et al. 2010:101). Detta är något som vi i uppsatsen har gjort i den 

utsträckning det har varit möjligt, men då grundkällan inte alltid har gått att få tag på så har 

även sekundärkällor används. Ett stort bekymmer med sekundärdata, till skillnad från 

primärdata, kan vara att materialet och informationen som samlas in, inte stämmer överens 

med det som avses undersökas (Christensen et al. 2010:102). Detta var något som vi redan i 

ett tidigt skede av uppsatsen lade fokus på, där endast material som hade med uppsatsens syfte 

och problemformulering att göra samlades in. Dock kan vi se att vid ett annat tillfälle, hade 

eventuellt ytterligare granskning kunnat göras av exempelvis artiklar och litteratur för att på 

så vis stärka uppsatsens tillförlitlighet ännu mer.   
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I uppsatsen har även en granskning av arbetets primärdata gjorts. Något som är viktigt vid 

insamling av primärdata, och som skiljer sig från hur insamling av sekundärdata görs, är att 

forskaren först noga måste planera undersökningen och valet av insamlingsteknik 

(Christensen et al. 2010:106). I denna uppsats har förberedelserna kring insamling av 

primärdatan övervägts och beaktats med noggrannhet. Mycket fokus och tid har lagts på 

vilken och vilka typer av insamlingstekniker vi velat använda oss av och där vi även 

genomgående diskuterat utformningen av dessa i relation till tid, sammanhang och situation. I 

efterhand har vi i uppsatsgruppen diskuterat hur valet av vår metod och våra 

insamlingstekniker hade kunnat se annorlunda ut och där vi är överens om att det framförallt 

hade varit studiens omfattning och begränsning av tid som styrt de val vi har gjort. 

Personalen som intervjuades valdes ut av butikschefen och var därmed inte anonyma för 

honom, något som kan påverkat utfallet av personalens svar. Vi försökte därför skapa 

intervjufrågor som inte skulle upplevas som jobbiga att besvara då chefen visste vilka de var. 

Frågorna ställdes istället för att se om personalen uppfattade servicestrategin på samma sätt 

som butikschefen, vi anser därför att detta inte påverkade personalens svar i större 

utsträckning. 

I uppsatsen begränsades även urvalet geografiskt till Stadium Örebro City. Även denna 

begränsning har vi i uppsatsgruppen reflekterat över där vi ser att utfallet av undersökningen 

eventuellt hade kunnat se annorlunda ut ifall den hade genomförts på en annan, eller flera 

olika orter. Avslutningsvis har valet av undersökningsmodell diskuterats löpande under 

uppsatsens gång, där den slutligen konstruerades för att på ett visuellt sätt tydliggör och 

förklarar hur den teoretiska referensramen är kopplad till intervjuer och kundenkät. Vi har 

diskuterat hur denna hade kunnat göras annorlunda, trots detta anser vi att valet av 

undersökningsmodell har anpassats utefter de teoretiska material som vi valt att grunda 

uppsatsen på. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras erhållet resultat från intervjuer samt enkätundersökning. Svaren är klassificerade 

utefter tre delar, där vardera del kategoriseras efter butikschefens, personalens och kundernas synvinkel. 

Den inledande resultatdelen beskriver Stadium Örebro citys servicestrategi utifrån 

butikschefens perspektiv. Svaren berör hur servicestrategin är utformad, samt hur ledningen 

arbetar med den interaktiva marknadsföringen med kund och interna marknadsföringen 

mellan ledning och anställd. Den andra delen presenterar erhållna svar från anställd 1 och 

anställd 2. Svaren delas även här upp i två delar, där interaktiva marknadsföringen beskriver 

hur de anställda genomför Stadiums servicestrategi, medan den interna marknadsföringen 

behandlar hur de anställda uppfattar och arbetar inom företaget med servicestrategin. 

Avslutningsvis redovisas erhållna svar från Stadium Örebro citys kunder, där svaren redogör 

för om Stadiums tänkta servicestrategi levererats i mötet med kunden samt hur viktiga dessa 

servicefaktorer egentligen är för kunden. 

4.1 Intervju med butikschef 

4.1.1 Interaktiv marknadsföring 

Vid frågan om Stadium har en utarbetad servicestrategi i det personliga mötet mellan personal 

och kund har butikschefen två sätt att se på det. Han påpekar att Stadium som företag är 

centralt styrda vilket medför att direktiv kan komma från den centrala ledningen gällande 

servicemötet. Ibland leder denna styrning till att de kan känna sig lite långsamma i beslut 

eftersom samtliga Stadiumbutiker skall genomföra samma förändring. Han berättar att 

fördelen är att det finns centrala servicekontor som bland annat levererar annonser, planerar 

marknadsföring och köper in varor. Han känner att fokus därför kan ligga på att driva sin 

butik på bästa sätt genom att övervaka kostnader och möta budgetmål.  

Butikschefen berättar vidare om att de har ett verktyg som mäter hur servicemötet är i 

butiken. Han berättar om en så kallad mystery shopper som är en anonym person som 

kommer varje månad och bedömer butiken på ett antal faktorer. Faktorerna som de bedöms på 

är första känslan, första kontakten, försäljning, merförsäljning och avslut. Första känslan 

handlar om hur det ser ut rent fysiskt i butiken, bland annat om det är ordning och städat. 

Första kontakten berör hur personalen går fram till kunden, hur lång tid det tar och om kunden 

känner sig sedd. Försäljning och merförsäljning handlar om hur personalen säljer produkten 

och i vilken grad de erbjuder andra produkter som har koppling. Den sista faktorn är hur 

avslutet vid kassan är, om det går snabbt och om kunden blir uppmärksammad. 
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Butikschefen berättar mer i detalj hur servicestrategin är uppbyggd med hjälp av de fem olika 

faktorerna. Han berättar att målet är att kunden alltid skall få ett välkomnande och ett hej eller 

ett leende när de är i butiken och personalen har riktlinjer att gå fram till kunden. När 

personalen går fram till en kund berättar butikschefen att de har en friare roll, men att de skall 

ha viljan att ställa öppna frågor för att anpassa mötet efter kundens behov. Han berättar också 

att de arbetar mycket med att få personalen att visa engagemang och intressera sig för kunden 

då han anser att det ger ett mycket bättre samtal och i slutändan gör det lättare att sälja varor. 

När det gäller faktorn försäljning och merförsäljning trycker butikschefen på att personalen 

behöver god kunskap om produkterna. Det behövs då han vill att personalen skall fråga 

kunden vad de skall använda produkten till för att därefter kunna ge förslag på liknande 

produkter. Han menar att det är starkt kopplat till att anpassa varje servicemöte efter den 

specifika kunden på ett omtänksamt och personligt sätt, något de arbetar mycket med i 

butiken. Vid avslutet i kassan berättar butikschefen att personalen har riktlinjer att bekräfta 

varan som kunden har valt för att uppmärksamma kunden på ett positivt sätt. Personalen skall 

också avsluta med en fras, exempelvis hej då eller ha en bra dag för att få en positiv 

avslutning på vistelsen i butiken. 

Butikschefen berättar att det finns en ledningsgrupp i butiken som består av honom, en 

ansvarig för det visuella och en som har säljansvar. Ledningsgruppen använder sig av 

mystery-shopper rapporten för att se hur de olika faktorerna är betygsatta för att sedan lägga 

fokus på att förbättra de som har lågt betyg. Han poängterar dock att rapporten inte säger allt 

då det är en kund av tusentals, men det är enligt honom ett bra sätt att se om det är någon 

faktor som blir lågt betygsatt flera gånger i rad som de behöver arbeta mer med. Butikschefen 

säger att han inte vet när mystery-shopper kommer och besöker butiken, det är heller inget 

han försöker ta reda på då målet är att se samtliga kunder som mystery-shoppers, då alla 

kunder är lika viktiga. 

4.1.2 Intern marknadsföring 

Vid frågan om hur de arbetar internt för att genomföra servicestrategin berättar han att 

ledningsgruppen i butiken ansvarar för att den genomförs. Han berättar att utbildning är en 

viktig del och att det finns två olika sorters utbildningar som de erbjuder sin personal. En del 

är butikens intranät som samtliga i personalen har tillgång till, där de framförallt kan läsa på 

om aktuella produkter för att ständigt hålla sig uppdaterade och svara på kundens frågor. Via 

intranätet kan personalen också gå virtuella säljutbildningar där de ställs inför ett scenario och 

skall välja rätt alternativ. Butikschefen berättar vidare att den andra utbildningen innefattar det 
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som sker dagligen på arbetsplatsen. Han berättar att personalen tränas i att ställa öppna frågor, 

vara behjälplig och alltid finnas till hands. Han menar att utbildning självklart är viktigt men 

anser att om personalen har närmat sig kunden på rätt sätt så säljer de också mer varor och ger 

en bättre service. 

Butikschefen berättar vidare om hur de försöker sätta upp delmål för personalen. Han berättar 

att personalen får en specifik aspekt att arbeta med under dagen, anpassat efter vilken roll de 

skall ha. Han menar exempelvis om någon arbetar i kassan under dagen ligger deras fokus 

enbart på ett bra avslut som skapar en positiv känsla. Detta menar han ger personalen fullt 

fokus på särskilda faktorer som är mer greppbara än samtliga faktorer samtidigt. Butikschefen 

berättar också om hur han försöker se hela verksamheten som ett lagspel där olika delar ur 

personalen tillsammans skapar en stark enhet. Han berättar att det är något de har arbetat 

länge med för att få personalen att förstå att varje anställd har en uppgift samt att de behöver 

vara samspelta och arbeta för varandra. 

En annan viktig del som butikschefen använder sig av är att informera personalen om hur det 

går för Stadium i stort och Stadium Örebro specifikt. Han anser att det är något som 

personalen behöver vara medvetna om för att förstå hur de kan påverka hela verksamheten. 

Vidare berättar han om att hela personalstyrkan arbetar mot tydliga budgetmål som brukar 

brytas ner till försäljningsmål per dag. Då det finns en dagsbudget att följa brukar den delas 

upp på de anställda för att samtliga anställda skall ha ett dagligt mål att arbeta mot. Han 

menar att personalen blir villigare att ta kontakt med kunderna för att på så sätt kunna nå sitt 

uppsatta mål. 

Vid frågan om hur stor frihet personalen har i beslutsfattandet svarade butikschefen något 

skämtsamt att de kan göra nästintill vad som helst för att få kunden nöjd, men där han 

tillägger att de självklart har tydliga riktlinjer för hur personalen skall bete sig i butiken och 

vilka beslut som de på egen hand får ta. Han förklarar närmare att de är viktigt att personalen 

får känna frihet och att detta vanligen leder till att de presterar bättre i mötet med kunden. Det 

framgår också att kunden alltid skall vara nöjd när de lämnar butiken, framförallt när kunden 

vill byta varor eller när komplikationer har skett. Han menar att Stadium är så stort företag så 

det påverkar inte verksamheten nämnvärt samtidigt som kunden blir nöjd. Detta anser han är 

extra viktigt nu när det är tufft i sportvarubranschen, det blir extra viktigt att försöka möta 

kundens behov. 
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För att säkerställa att personalen uppfattar och genomför uttalad servicestrategi arbetar 

verksamheten enligt butikschefen med daglig uppföljning. Han berättar att de varje morgon 

har ett frukostmöte på minst tio minuter där han kan informera personalen samtidigt som de 

kan komma med funderingar eller kommentarer. Butikschefen menar också att det handlar 

mycket om att ge feedback och ha en tydlig kommunikation mellan ledning och personal. Där 

det blir en form av coachning där ledningen ger förslag på hur servicemötet kan förbättras 

samtidigt som personalen har möjlighet att säga vad de tycker. Han säger också att 

ledningsgruppen försöker att vara ute i verksamheten så mycket som möjligt för att se om 

servicestrategin uppfylls och ge råd till personalen på plats. 

Vid frågan om vad ledningen gör för att motivera personalen att leverera servicestrategin 

berättar butikschefen att de har ett antal tävlingar per år där ledningen försöker uppmuntra till 

att ha roligt på jobbet. Butikschefen nämner att dessa tillfällen även ses som mötesplatser för 

de anställda, där de skall kunna umgås och dela tankar och värderingar med varandra. Det 

finns en budget från Stadium som är avsatt för aktiviteter som skall öka motivationen, han 

menar att det endast är fantasin som kan sätta gränserna. Butikschefen berättar att han brukar 

anordna mindre interna tävlingar för att personalen skall kunna tävla mot varandra och på så 

sätt motivera varandra. Det finns också större tävlingar som koncernen Stadium anordnar där 

butikerna tävlar mot varandra, det kan bland annat gälla vilken butik som säljer mest jämfört 

med året innan eller liknande mer övergripande tävlingar. Han påpekar att det inte finns ett 

belöningssystem för försäljningen på Stadium utan ledningen ser det som en del av jobbet. 

Butikschefen nämner dock att Stadium strävar efter motivation genom aktiviteter där dessa 

syftar till att skapa en känsla av gemenskap och trygghet hos personalen. 

 

4.2 Intervjuer med personal 

4.2.1 Interaktiv marknadsföring 

Vid frågan om det finns en utarbetad servicestrategi på Stadium samt, hur de anställda skall 

agera i det personliga mötet med kunden svarade både A1 och A2 ja på frågan, men svaren 

ändå såg lite annorlunda ut. A1 berättar att det finns tydliga riktlinjer att arbeta utefter och där 

Stadium har en stark policy som handlar om att göra kunden nöjd till varje pris. Vidare 

berättar A1 att det finns riktlinjer för hur personalen på Stadium skall agera i mötet med 

kunden. Personalen skall bland annat alltid hälsa på kunden och ställa öppna frågor. 

Personalen skall även i huvudsak försöka ta reda på kundens önskemål och behov för att 



39 
 

sedan uppfylla dessa i så hög utsträckning som möjligt. Vid ovan nämnda fråga berättar A2 

att personalen på Stadium använder sig av något som kallas för LÖN, vilket står för leende 

ögonkontakt och nick. A2 berättar att detta är något som skall visas gentemot varje kund i 

butiken. A2 berättar att LÖN inte är något som finns skrivet på papper men där hon menar att 

personalen på Stadium dagligen pratar och arbetar med detta. A2 förtydligar, att just LÖN är 

det första personalen skall tänka på vid mötet med kunden och där detta även skapar en 

servicekultur för de anställda i butiken. A2 berättar att hon personligen alltid försöker läsa av 

varje enskild kund för att på så sätt anpassa sitt bemötande till exempelvis ålder och situation. 

Hon försöker därmed uppmärksamma och visa intresse för kunden på ett sätt som är anpassat 

efter den personlighet de utstrålar. Respondent A1 berättar att han inte vill vara för 

påträngande i bemötandet utan försöker anpassa bemötandet efter kunden. Han anser att för 

påträngande bemötande kan skapa negativ effekt. A2 pratar även om vikten av medvetenhet 

hos de anställda, att alla möjliga personer från olika bakgrunder kan komma in i butiken, där 

det blir väldigt viktigt med rätt typ av bemötande samt respekt gentemot kunden. 

Vid frågan om personalen på Stadium anser att de i mötet med kunden levererar den uttalade 

servicestrategin svarade även här både A1 och A2 ja på frågan. A1 beskriver här att han alltid 

försöker lösa kundens problem och se till dennes bästa oavsett vad saken gäller. A2 berättar 

att hon alltid strävar efter att agera på ett så professionellt sätt som möjligt i mötet med 

kunden. 

4.2.2 Intern marknadsföring 

När frågan om vad ledningen på Stadium gör för att medarbetarna skall kunna förstå och 

leverera den uttalade servicestrategin svarade A1 att ledningen bland annat håller i 

morgonmöten där utbildning ges i form av information och feedback om sådant som 

personalen skall tänka på ute i butiken. Stadium använder sig även av en så kallad mystery 

shopper som då och då kommer in i butiken och där personalen får se vart de brister i mötet 

med kunden.  

Något som A1 tycker är väldigt bra är den policy som förmedlas via ledningen ut till anställd, 

där A1 upplever att detta skapar en frihet i hans sätt att arbeta då frihet under ansvar är något 

som Stadium värdesätter mycket. Vid denna fråga svarade även A2 att varje dag inleds med 

ett morgonmöte där ledningen tar upp allt ifrån siffror till försäljning, samt vad personalen ute 

på golvet skall tänka på under dagen och hur de bör bemöta kunderna. A2 menar även hon att 
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detta sätt att arbeta skapar en sorts frihetskänsla, då det är upp till henne att bedöma och 

hantera olika situationer.  

Ledningen bistår även med en del fysiska övningar där personalen får chans att testa sina egna 

säljfärdigheter och där de övar detta tillsammans med sina medarbetare. Precis som A1 så 

nämner även A2 att ledningen tillhandahåller flertalet utbildningar. A2 tydliggör att det finns 

utbildning att tillgå via intranätet, där de blir tilldelade olika situationer som de får ta ställning 

till via olika försäljningsprogram. Vidare berättar A2 att ledningen kontinuerligt utbildar 

personalen när det kommer till den tekniska biten. Det kan vara allt från att hantera kassan till 

att lära sig nya saker på golvet och där personalen även tar del av nya produkter samt 

information om dessa. A2 nämner att hon upplever att det finns en fungerande 

kommunikation på Stadium Örebro city där ledningen på ett bra och tydligt sätt når ut till 

personalen. 

Vid frågan om hur ledningen motiverar de anställda till att leverera den uttalade 

servicestrategin på ett bra sätt i mötet med kunden svarade A1 att de bland annat har tävlingar 

för personalen att delta i. De har även möten där feedback och återkoppling ges till de 

anställda på det som utförs ute i butiken, vilket A1 tycker är väldigt bra. A1 tydliggör även att 

han är nöjd och där ledningen över lag är väldigt duktiga på att motivera dem anställda utefter 

dem riktlinjer som finns. Utifrån denna fråga svarade även A2 att det finns en del tävlingar att 

delta i. A2 beskriver att ledningen är bra på att uppmuntra, där personalen ofta kan få en klapp 

på axeln eller positiv feedback på något bra som gjorts. A2 pratar likaså om personliga mål, 

där dessa skapar en motivationskraft. Sammanhållning är även väldigt viktigt menar A2, och 

där detta främjar motivationen. 

4.3 Kundenkät 

Totalt 50 personer var intresserade av att ingå i undersökningen och empirin bygger på dessa 

respondenter 

På de frågor som innehöll ett påstående och som beskrev hur väl det påståendet stämde 

överens med deras upplevelse, har siffrorna benämnts enligt följande: 1. Instämmer inte alls, 

2. Instämmer inte, 3. Instämmer delvis inte, 4. Instämmer delvis, 5. Instämmer, 6. Instämmer 

helt. På de frågor respondenten bedömde hur viktig en faktor var för dem har siffrorna 

benämnts enligt följande: 1. Inte alls viktigt, 2. Inte viktigt, 3. Delvis inte viktigt, 4. Delvis 

viktigt, 5. Viktigt, 6. Mycket viktigt. 
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4.3.1 Välkomnande 

Antalet kunder som fick ett välkomnande i form av ett hej var 26 personer, vilket betyder att 

resterande 24 personer inte fick ett välkomnande i butiken. När kunderna sedan fick ange hur 

viktigt ett välkomnande var för dem blev medelvärdet 4,6 vilket översätts till att ett 

välkomnande är viktigt. 

4.3.2 Leende 

28 av 50 personer svarade att de fick ett leende från personalen under sitt besök i butiken, 22 

personer fick därför inte ett leende av personalen. Medelvärdet för hur viktig leendet är för 

kunderna var 4,4 vilket visar att ett leende från personalen är delvis viktigt för 

respondenterna. 

4.3.3 Första kontakten 

Vid frågan om personalen gick fram till kunden svarade 26 av 50 att personalen gick fram till 

kund och tog den första kontakten. 24 respondenter svarade att personalen inte gick fram till 

dem under vistelsen i butiken. När kunderna sedan svarade på hur viktigt det är att personalen 

går fram till dem blev medelvärdet 2,9. Detta medelvärde är det lägsta i enkätundersökningen 

och visar att denna faktor delvis inte är viktig för respondenterna. 

4.3.4 Visat Intresse för kunden 

 

Figur 4, Visat intresse för kunden 

Resterande delen av enkätundersökningen bestod av påståenden, vilket Figur 4 tydliggör. 

Medelvärdet gällande om personalen visade intresse för kunden blev blev 4,4, vilket tyder på 

att påståendet stämmer i relativt hög grad. Medelvärdet för hur viktigt det är att personalen 

visar intresse blev 4,2 vilket visar att denna faktor är delvis viktig. 
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4.3.5 Kunskap om produkterna 

 

Figur 5, Kunskap om produkterna 

Påståendet berörde om respondenterna ansåg att personalen hade kunskap om produkterna 

och dess egenskaper. Figur 5 visar att medelvärdet blev 4,2 vilket betyder att personalen 

delvis hade kunskap om produkterna. Att personalen hade kunskap om produkterna var 

samtidigt den viktigaste faktorn för respondenterna då medelvärdet blev 5,4. 

4.3.6 Personalens anpassning 

 

Figur 6, Personalens anpassning 

Påståendet i figur 6 handlade om kunderna upplevde att personalen anpassade sig efter deras 

behov och frågor. Detta påstående stämde bäst överens med kundens upplevelse i 

undersökningen då medelvärdet blev 4,8 och därmed instämmer påståendet. Att personalen 

anpassar sig efter kundens behov och frågor var också viktigt för kunden då medelvärdet blev 

5,2 vilket översätts till viktigt.  
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4.3.7 Respekt 

 

Figur 7, Respekt 

Respekt handlar i enkätundersökningen om personalen mötte kunderna med omtänksamhet 

och på ett personligt sätt. I figur 7 redovisas svaren och medelvärdet på 4,2 visar att 

påståendet delvis stämmer, men det är tillsammans med personalens kunskap den faktorn med 

lägst medelvärde i undersökningen. Samtidigt är respekt viktigt för kunderna vid bemötandet 

då medelvärdet på 5,3 står för att faktorn är viktig.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras Stadiums servicestrategi kopplat till centrala faktorer i teoretiska referensramen. 

Servicestrategin analyseras utifrån Stadiums interna- och interaktiva marknadsföring där butikschefens syn på 

servicestrategin jämförs med personalens och kundernas uppfattning, vilket medför att kvalitetsgap kan 

upptäckas. Eventuella kvalitetsgap analyseras med ingående i gap-analysen.  

 

5.1 Stadiums interaktiva marknadsföring 

De faktorer som utgör Stadiums servicestrategi är samtliga kopplade till framtagna faktorer i 

teoretiska referensramen och analyseras därför inom, attityd och beteende, respekt och leende. 

De aspekter som ingår och ligger till grund för Stadiums servicestrategi i mötet med kund är: 

välkomnande, leende, gå fram till kunden, anpassning efter kundens behov, visa intresse för 

kund, produktkunskap och omtänksamhet. Grönroos (1988) belyser även sex stycken 

kvalitetsattribut som påverkar kundens upplevda servicekvalitet. Av dessa sex har två attribut 

kopplade till Stadiums servicestrategi identifierats från empirin. Attributen professionalism 

och färdigheter samt attityd och beteende har identifierats och kommer vidare presenteras 

inom den interaktiva marknadsföringen. Produktkunskap som är en del i Stadiums 

servicestrategi analyseras under professionalism och färdigheter, medan servicestrategin 

gällande att gå fram till kund analyseras inom attityder och beteenden. 

5.1.1 Attityd och beteende 

Undersökningar från Hartline och Ferrel (1996) visar att anställdas attityder och beteenden 

kan ha positiv som negativ effekt på hur kunder kvalitetsbedömer och upplever servicemötet 

med företag. Faktorer som kan påverka personal i negativ bemärkelse är bland annat stress, 

missnöje och osäkerhet, vilket vanligen leder till att kundens upplevelse av servicemötet 

påverkas i negativ mening. För att påverka kundens upplevda servicekvalitet på ett positivt 

sätt, måste ledningen påverka personalens attityder och beteenden så de känner motivation 

och glädje till att tillfredsställa kundens behov (Hartline & Ferrel, 1996).  Det behövs därför 

en god intern miljö för att personalen skall kunna skapa rätta attityder och beteenden, vilket 

erhållen empiri tyder på att Stadium arbetar med i sin interna marknadsföring.  

De delar som i Stadiums servicestrategi faller inom den teoretiska faktorn attityd och beteende 

är att visa intresse och välkomna kunden. Butikschefen tydliggör att deras servicestrategi 

handlar om att samtliga kunder skall få ett trevligt välkomnande och uppmärksammas av 

personalen när de besöker butiken. Detta är enligt Hartline och Ferrel (1996) viktiga aspekter i 

mötet med kund då vänlighet, entusiasm och uppmärksamhet är attityder och beteenden som 
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påverkar kundens upplevda servicekvalitet. Både A1 och A2 belyser att de alltid försöker 

hälsa på kunderna. A2 som arbetat i nio år på Stadium berättar om något som kallas LÖN och 

som enligt henne är en viktig del av välkomnandet i deras servicestrategi. LÖN står för 

leende, ögonkontakt och nick, där A2 menar att hon alltid försöker ge en av dessa tre varje 

gång en ny kund är i butiken. A1 som arbetat på Stadium mindre än ett år nämner till skillnad 

från A2 inte LÖN som en ingående del i deras servicestrategi, utan påpekar endast att han 

försöker hälsa på varje kund. Ett välkomnande är därmed en del i servicestrategin som både 

butikschefen och de anställda värderar som viktigt i mötet med kunden.  

Grönroos (1988) menar att negativa kundupplevelser och kvalitetsbedömningar kan reduceras 

genom att både ledning och personal har förutbestämda riktlinjer gällande hur servicemötet 

skall hanteras, vilket erhållen empiri tyder på att de har. Enkätundersökningen ut mot kund 

visar trots detta att ett välkomnande inte framförs i den utsträckning som efterfrågas av 

butikschefen då endast hälften av kunderna svarade att de inte fick ett välkomnande när de var 

i butiken. Enkätundersökningen visar samtidigt att kunderna tycker att ett välkomnande är 

viktigt när de besöker en butik. 

Hartline och Ferrell (1996) menar att personal utöver att välkomna kunden även måste visa 

intresse för kunden och dennes önskemål. Norman (2000:29) tydliggör att det är viktigt att 

ledningen även här säkerställer att personalen levererar goda attityder och beteenden då dessa 

faktorer lägger grund för hur kunden kvalitetsbedömer företaget. I empirin framgår det att 

butikschefen i sin servicestrategi är tydlig med att personalen skall vara engagerade och visa 

intresse för kunden, då han anser att det ger ett mycket bättre samtal som i slutändan gör det 

lättare att sälja varor.  

I empirin tydliggör A2 att hon i mötet med kund alltid försöker visa intresse och engagemang, 

samtidigt som hon alltid försöker läsa av varje enskild kund för att kunna anpassa sitt 

kundbemötande. A1 lyfter även han fram vikten av att intressera sig för kunden men där han 

trots detta inte vill vara för påträngande i mötet med kunden, då han anser att det kan få 

negativa effekter. Resultatet från enkätundersökningen visar att personalen delvis visar 

intresse för kunderna då medelvärdet blev 4,4. Vid följdfrågan om hur viktig denna aspekt är 

för kunderna blev svaret delvis viktigt med ett medelvärde på 4,2. Detta visar att intresset och 

engagemanget inte levererades ut till kunden på det sätt butikschefen talat om, men samtidigt 

är faktorn endast delvis viktig för kunderna. Norrman (2000:29) menar att det är viktigt att 

personalen intresserar sig för kunden och ser dem som en medproducent i serviceprocessen. 
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Om personalen inte visar intresse för kunden kommer de inte vara motiverade att delta som 

medproducenter och servicemötet kommer därmed att misslyckas (Norrman, 2000:29). 

Attityd och beteende innebär även att kunderna upplever att personalen som de i första hand 

kommer i kontakt med engagerar sig och är vänlig mot kunden, samtidigt som de på ett 

spontant sätt löser kundens önskemål. Det är även viktigt att personal tar första kontakten med 

kunderna så att de känner sig uppmärksammade (Grönroos, 1988). Erhållen empiri påvisar att 

varken A1 och A2 nämner något om att de i sin servicestrategi skall gå fram till kunden. 

Dessa svar skiljer sig därför ifrån det Grönroos ovan nämner som viktigt. Detta kan ses som 

en avvikelse mellan butikschefen och anställda då detta enligt honom är en viktig del i deras 

servicestrategi.  

I enkätundersökningen ställdes frågan om kunderna upplevde att personalen tog första 

kontakten med dem. I undersökningen svarade endast 26 respondenter att någon i personalen 

hade kommit fram och inlett en kontakt. Detta tyder på att denna aspekt i servicestrategin inte 

levereras till kunden som det är tänkt. Medelvärdet för hur viktig denna aspekt var för 

kunderna blev 2.9 vilket är det lägsta medelvärdet i undersökningen och är därför inte av stor 

vikt för kunderna. 

Professionalism och färdigheter handlar om att kunderna är medvetna om att företaget i form 

av sin personal, besitter de färdigheter som krävs för att hantera deras behov och problem på 

ett professionellt sätt (Grönroos, 1988). Detta är något som är viktigt enligt butikschefen, då 

han menar att samtliga i personalen skall besitta kunskap om deras produktsortiment, vilket 

ges i form av möten men även via deras intranät. Tanken med dessa tillfällen är att personalen 

kan hålla sig uppdaterade om aktuella produkter och dess egenskaper, och på så vis skapa 

förutsättning för att besvara och möta kundernas frågor på ett professionellt sätt. Butikschefen 

berättar också att produktkunskap är av stor vikt då en del av servicestrategin är att personalen 

skall fråga kunden vad produkten skall användas till, för att sedan erbjuda liknande produkter.  

I empirin bekräftar A2 att ledningen, via dagliga möten, tar upp allt ifrån försäljningssiffror 

till vad personalen ute på golvet skall tänka på under dagen. A2 nämner att ledningen även 

bistår med en del fysiska övningar där personalen får chans att testa sina egna säljfärdigheter 

och där de övar detta tillsammans med sina medarbetare. Detta bekräftar även A1 som nämner 

att ledningen håller i morgonmöten där utbildning ges i form av information och feedback om 

sådant som personalen skall tänka på ute i butiken. 
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I enkätundersökningen ställdes en fråga till kunderna om personalens kunskap om 

produkterna. Denna fråga fick ett medelvärde på 4,2 som tyder på att Stadiums personal 

delvis besitter kunskap om produkterna. Att personalen hade kunskap om produkterna var 

samtidigt den viktigaste faktorn i hela enkätundersökningen, då den fick ett medelvärdet på 

5,4. Detta indikerar att personalen på Stadium inte fullt ut levererar den kunskap och 

professionalism som kunderna eftersöker. 

5.1.2 Respekt 

De aspekter som utifrån Stadiums servicestrategi kopplas till respekt är anpassning efter 

kundens behov, samt möta kunden på ett omtänksamt sätt.  Företags personal har ett stort 

ansvar vid servicemötet, vilket bland annat innebär att de måste bemöta sina kunder på ett 

respektfullt sätt.  En viktig aspekt vid alla typer av samspel mellan kund och personal är att du 

ska bemöta andra som du själv vill bli bemött, vilket skapar en bra och tydlig servicegrund att 

stå på (Weiner, 2011:46). Butikschefen på Stadium tydliggör att en viktig del i mötet med 

kund alltid är att bemöta dem på ett respektfullt sätt, vilket de försöker göra genom att vara 

omtänksamma och anpassa varje servicemötet efter kund och situation. Ali och 

Ndubisi  (2011) lyfter fram att respekt kan delas in i tre dimensioner och där en dimension 

handlar om att personalen måste känna ansvar och viljan att uppfylla en persons önskningar 

och behov. Butikschefen på Stadium menar att han dagligen jobbar med att försöka skapa en 

vilja och ett driv hos sin personalen, till att alltid vara omtänksam och känna ansvar att 

uppfylla det kunden efterfrågar.   

I empirin tydliggör A1 att deras servicestrategi går ut på att personalen skall försöka ta reda 

på kundens önskemål för att lättare förstå vad kunden vill ha. Detta faller inom vad Ali och 

Ndubisi (2011) menar är den andra dimensionen av respekt, där respekt innebär att kunna 

förstå och anpassa sig efter andra människors olikheter. Detta nämner även A2 , då hon menar 

att alla möjliga personer från olika bakgrunder kan komma in i butiken och att det då blir 

betydelsefullt att bemöta kunden på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Detta är också en 

viktig dimension av respekt, då det handlar om att ett öppet sinne skall främjas, där 

förutfattade meningar om exempelvis stereotypa roller måste undvikas (Ali och Ndubisi, 

2011) 

Enkätundersökningen visar att omtänksamhet är något som Stadiums kunder värdesätter högt 

och tycker är viktigt, där ett medelvärde på 5,3 redovisas vilket är näst högst i 

undersökningen. Trots detta visar empirin att kunderna anser att personalen endast möter dem 

på ett delvis omtänksamt sätt. Medelvärdet på 4,2 blev ett av det lägsta i undersökningen 
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vilket visar att respekten som levereras i servicemötet inte stämmer överens med hur viktig 

faktorn är. 

Den andra delen i respekt handlar om att personalen anpassar sig utefter kundens behov. Detta 

påstående stämde enligt kunderna överens med deras upplevelse då medelvärdet blev 4,8. 

Kunderna tyckte samtidigt att denna aspekt var viktig då medelvärdet blev 5,3. Utfallet tyder 

på en relativt god överensstämmelse mellan vad kunden i mötet med personalen upplevde och 

hur viktig denna aspekt ansågs vara. 

5.1.3 Leende 

Tidigare forskning tyder på att anställdas leende i en servicesituation påverkar kundens 

upplevda servicekvalitet. En övergripande syn hos de flesta företag ligger i att deras anställda 

i mötet med kund skall le, då detta förväntas ha en positiv effekt på kundens upplevelse och 

beteende (Söderlund & Rosengren, 2008). Detta är någon som butikschefen på Stadium 

uppmärksammat där han i intervjun säger att en del av Stadiums servicestrategi ligger i att 

personalen i mötet med kunden alltid skall leverera ett leende. A2 tydliggör även detta då hon 

berättar att personalen på Stadium använder sig av den tidigare nämnda funktionen LÖN, där 

bokstaven L står för leende. A2 utvecklar att denna funktion inte finns nedskriven på papper 

men att LÖN är det första personalen skall tänka på ute i butiken och i mötet med kunden. 

Detta är vidare något som inte stämmer överens med A1, då han inte alls nämnde denna 

funktion under intervjun. 

I enkätundersökningen svarade 28 respondenter att de hade fått ett leende från personalen 

under sin vistelse i butiken. Det var med andra ord nästan 50 procent av kunderna som inte 

hade fått ett leende från personalen under sin vistelse i butiken. Medelvärdet för hur viktigt ett 

leende är för kunderna blev 4,4 vilket visar att ett leende från personalen är delvis viktigt. 

Butikschefen nämner i empirin att personalen i mötet med kunden alltid skall le, vilket 

enkätundersökningen tydliggör att så inte är fallet. Detta tyder på att personalen inte levererar 

tänkt servicestrategi, men där leendet för kunden inte heller visade sig vara den viktigaste 

faktorn. 

 

5.2 Stadiums interna marknadsföring 
I den interna marknadsföringen arbetar Stadium med sin servicestrategi genom bland annat 

utbildning, motivation, personalens befogenheter samt servicekultur. 



49 
 

5.2.1 Utbildning 

Utbildning är en viktig faktor inom servicebemötande då det kan leda till att personal får de 

kunskaper och verktyg som krävs för att uppfylla kundens behov, utbildningsprogram är 

därför viktiga för att öka servicekvalitén. Brister företag i att utbilda sin personal finns risken 

att personalen inte får den kunskap som krävs för att skapa ett bra servicemöte med kunden 

(Tsai & Tang, 2008). Erhållen empiri påvisar att Stadiums butikschef dagligen i den interna 

marknadsföringen utbildar sin personal med syfte att förbättra deras kunskaper och 

färdigheter gällande försäljning, service och kundbemötande. Han berättar att utbildning är en 

viktig del i deras servicestrategi och att den bidrar till att personalen får en helhetsbild av 

företagets mål och strategier. Dels erbjuder Stadium sin personal utbildning via intranätet, 

men där utbildning även sker på plats i butiken genom feedback, information och 

återkoppling. Detta är enligt Grönroos (2008:375) effektiva sätt att utbilda personalen på, då 

detta bland annat bidrar till att personalens kommunikationsfärdigheter, försäljningskunskaper 

och servicekompetens stärks.  

Både A1 och A2 bekräftar att de dagligen utbildas genom morgonmöten och där ledningen 

går igenom och repeterar sådant som personalen behöver tänka på ute i butiken. Detta tyder 

på att det finns en överensstämmelse mellan vad butikschefen vill erbjuda sina anställda i 

utbildningssyfte och hur personalen uppfattar morgonmötena, då både A1 och A2 upplever 

dessa tillfällen som värdefulla och givande. Något som skiljer sig mellan A1 och A2 är att det 

endast är A2 som känner till att det finns utbildning att tillgå via intranätet. 

Stadiums butikschef nämner även att de använder sig av mystery-shoppers för att säkerställa 

att personalen i mötet med kund levererar deras planerade servicestrategi. Dessa mystery-

shoppers bedömer hur personalen agerar och beter sig i kundmötet, vilket resulterar i en 

utvärdering till Stadium gällande hur väl personalen genomfört de olika delarna i 

servicestrategin. Butikschefen menar att denna utvärdering skapar en helhetsbild över de delar 

i servicestrategin som måste förbättras. Utbildning blir därför en viktig del då detta krävs för 

att följa upp och åtgärda de brister som identifierats via mystery-shoppern. Detta faller inom 

vad Hartline och Ferrell (1996) belyser som viktig, då företag måste hitta vägar för att 

effektivt leda sina anställda mot ett bra servicebemötande, vilket vanligen uppnås via 

kontinuerlig utbildning, uppföljning och återkoppling. 

I intervjun berättar A2 att ledningen även utbildar personalen när det kommer till den tekniska 

biten. Det kan vara allt från att hantera kassan till att lära sig nya saker på golvet och där 

personalen även tar del av nya produkter samt information om dessa. Utbildning inom den 
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tekniska kvalitetsdimensionen är enligt Wilson et al. (2008:282) en viktig del personal bör få 

utbildning inom, då kunskap om produkt, pris och datasystem kan minimera väntetiden i 

servicemötet och därmed stärka kundens upplevda servicekvalitet.  

5.2.2 Motivation  

I empirin framgår det att butikschefen genom olika aktiviteter försöker stärka personalens 

motivation till att utföra servicestrategin på ett bra sätt. Han nämner att Stadium har ett antal 

tävlingar per år där ledningen bland annat uppmuntrar personalen till att ha roligt på jobbet 

och där detta även ses som tillfällen då anställda kan dela tankar och värderingar med 

varandra. Detta är enligt Alvesson (2013:193) en viktig form av interaktiv motivation, då 

sociala förhållanden som gemenskap bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse. 

A1 bekräftar att ledningen på Stadium motiverar dem genom tävlingar och tillfredställande 

arbetsuppgifter, vilket enligt Alvesson (2013:192) går under instrumentell motivation. 

Alvesson menar att dessa faktorer är bra sätt att motivera sin personal på. A1 utvecklar att 

ledningen är bra på att motivera dem genom feedback, återkoppling och tydliga riktlinjer. A1 

tydliggör att dessa delar är viktiga för att han skall känna sig uppmärksammad och motiverad 

till att göra ett bra jobb.  

Enligt A2 är ledningen på Stadium även bra på att motivera personalen genom att uppmuntra 

och ge feedback på sådant som sker ute i butiken, ledningen utvärderar exempelvis olika 

situationer ute i butiken och där personalen får en klapp på axeln när de gjort något bra. Detta 

sammanfaller med vad Alvesson (2013:193) menar är viktigt, där värderingar och 

uppmuntran ses som centrala och viktiga motivationsfaktorer. Hartline och Ferrell (1996) 

poängterar även att chefer som är engagerade och involverade i frågor gällande sin personal 

och servicestrategi i allt större utsträckning också kan motivera sin personal, vilket erhållen 

empiri påvisar att Stadiums ledning är. 

A2 tillägger att hon även personligen motiveras utifrån individuella mål och att det är viktigt 

för att hon skall kunna göra ett bra jobb. Detta lyfter Alvesson (2013:189) fram som en 

mycket central del i skapandet av motivation, då inre drivkraft vanligen är den viktigaste 

motivationsfaktorn. Vidare menar Alvesson att trygghet och gemenskap är viktiga 

motivationsfaktorer, något som Stadiums butikschef försöker skapa genom möten, tävlingar 

och sociala aktiviteter. 
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5.2.3 Personalens befogenheter 

Personal mår som bäst när de arbetar under eget ansvar och känner frihet att kunna tillmötesgå 

kunderna på sitt eget sätt. Frihet innebär att ledningen ger personalen befogenhet att ta egna 

beslut, vilket ger personal möjligheten att själva bemöta och hantera situationer (Wilson et al. 

2008:283). Ledningen har som uppgift att stötta personalen till att fatta lämpliga och 

motiverade beslut, vilket innebär att ledningen måste ge personalen kunskap och information 

gällande vad som får göras och vilka beslut som får tas (Grönroos, 2008:384). 

Utifrån empirin framgår det att butikschefen tycker att frihet under ansvar är en viktig del för 

att personalen skall känna sig motiverad, vilket skapar förutsättningar för att de på egen hand 

kan utvecklas. Att personalen får ta egna beslut ses som en självklarhet men butikschefen 

tydliggör att det finns en tydlig policy för vad personalen kan och får göra. Detta är enligt 

Grönroos (2008:382) nödvändiga åtgärder då de måste finnas tydliga riktlinjer för personalens 

handlingsfrihet. I empirin tydliggör A1 att ledningen tillhandahåller personalen tydliga 

riktlinjer och en bra policy gällande vilka beslut de på egen hand får ta. A1 upplever att detta 

skapar en frihet i hans sätt att arbeta då frihet under ansvar är något som han värdesätter 

mycket. Även A2 menar att detta skapar en frihetskänsla, då det är upp till henne att bedöma 

och hantera olika situationer. Detta faller inom ramen för vad Bowen och Lawler (1992) 

menar är betydelsefullt, då handlingsfrihet bland annat bidrar till en högre 

arbetstillfredställelse hos personalen, vilket gör att de blir mer anpassningsbara till olika 

situationer. Serviceprocessen blir därför både smidigare och snabbare.  

Tvetydiga riktlinjer från ledningen gällande hur stor frihet personalen skall ha, kan leda till att 

personalen blir osäkra och mindre initiativtagande i mötet med kunden (Chebat och Kollias, 

2000). Tydliga riktlinjer och utbildning kring handlingsfrihet är därför bra då det reducerar 

felbeslut och osäkerhet (Bowen & Lawler, 1992). Butikschefen menar att de bland annat 

försöker skapa tydliga riktlinjer genom daglig feedback men där de även försöker tilldela 

personalen olika delmål så att de inte enbart på egen hand bestämmer vad de gör under dagen. 

Han tydliggör att personalstyrkan ibland arbetar mot budgetmål som bryts ner till 

försäljningsmål per dag. Den totala dagsbudgeten delas därmed upp på vardera anställda 

vilket bidrar till att personalen blir mer styrd och villig att leverera ett bra servicemöte med 

kunderna.  

Tvetydiga riktlinjer från ledningen gällande hur stor frihet personalen skall ha, kan leda till att 

personalen blir osäkra och mindre initiativtagande i mötet med kunden (Chebat och Kollias, 

2000). Tydliga riktlinjer och utbildning kring handlingsfrihet är därför bra då det reducerar 
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felbeslut och osäkerhet (Bowen & Lawler, 1992). Butikschefen menar att de bland annat 

försöker skapa tydliga riktlinjer genom daglig feedback men där de även försöker tilldela 

personalen olika delmål så att de inte enbart på egen hand bestämmer vad de gör under dagen. 

Han tydliggör att personalstyrkan ibland arbetar mot budgetmål som bryts ner till 

försäljningsmål per dag. Den totala dagsbudgeten delas därmed upp på vardera anställda 

vilket bidrar till att personalen blir mer styrd och villig att leverera ett bra servicemöte med 

kunderna. 

5.2.4 Servicekultur 

En god servicekultur börjar med att ledningen själva genomför och representerar företagets 

värdegrund och genomför den i praktiken. Detta ökar chanserna för att personalen i större 

utsträckning accepterar och själva börjar leva ut företagets servicekultur och värdegrund. Ett 

företag som vilar på en servicekultur arbetar utefter att alltid tillhandahålla en god 

servicekvalitet, vare sig det är i relation till sina medarbetare eller till kund (Wilson et al. 

2008:269–270). Det är därmed ledningen som ansvarar för att skapa tydliga riktlinjer för att 

en god servicekultur uppstår (Grönroos, 2008:340). Detta är något som butikschefen på 

Stadium säger att han försöker göra genom olika sociala och gemensamma träffar, där 

betydelsen av varje enskilt beslut och varje enskild kund lyfts fram. Han tillägger att de 

försöker se hela verksamheten som ett lagspel där olika delar ur personalen tillsammans 

skapar en stark enhet och på så sätt kan leverera en bra servicekvalitet. Detta bekräftar även 

A1 som menar att ledningen på Stadium är bra på att sätta upp tydliga riktlinjer och lyfta fram 

vikten av att alltid, oavsett situation, leverera och leva ut servicekulturen i mötet med kund 

och i interaktionen med sina medarbetare.  

Wilson et al. (2008:273) lyfter fram kommunikation som en central del inom servicekulturen, 

då ledningen på ett tydligt sätt måste lägga grund och vägleda personalen så att ett bra 

serviceklimat kan skapas. De företag som i sin interna marknadsföring arbetar med att stärka 

servicekulturen är enligt Wilson et al (2008:273) på god väg att skapa lönsamma 

förutsättningar för sin verksamhet, då en god servicekultur vanligen bidrar till nöjd personal 

vilket därmed skapar nöjdare kunder. Ur empirin tydliggörs att butikschefen dagligen arbetar 

med dessa bitar och där han bland annat understryker vikten av att involvera och informera 

sin personal om hur det går för Stadium i stort och för Stadium Örebro city specifikt. Han 

anser att det är viktigt att involvera personalen så att de känner en gemenskap och 

företagsanda, då dessa faktorer enligt honom bidrar till ett förstärkt serviceklimat. Både A1 

och A2 bekräftar detta, då de menar att ledningen flitigt kommunicerar, repeterar och 
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tydliggör hur de vill att Stadiums serviceklimat skall se ut och hur de vill att den skall nå ut i 

den interna och interaktiva marknadsföringen. 

 

5.3 Gap-analys 

Syftet med gapanalysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala 

fördelningen av arbetsinsatser och där analysen ger insikt inom vilka områden det finns rum 

till förbättring (Parasuraman et al. 1988). I uppsatsen framgår det att samtliga aspekter i 

Stadiums servicestrategi har någon form av kvalitetsgap, men i varierande utsträckning.  

Analysen visar att personalen inte visade intresse för kunden i den utsträckning butikschefen 

vill att de skall göra. Det finns därför ett gap i leveransen, men eftersom denna aspekt endast 

visade sig vara delvis viktig för kunden kommer den inte analyseras vidare. Det finns även ett 

gap i leveransen gällande personalens anpassning efter kundens behov. Då personalens 

leverans stämmer överens med hur viktig denna aspekt var för kunderna kommer även här 

ingen vidare analys i detta gap att genomföras. De gapen som var mest utmärkande kommer 

vidare att presenteras. 

5.3.1 Gap 2: Kvalitetsspecifikationer 

Detta gap uppstår då ledningens planerade kvalitetsspecificeringar via personal ut mot kund 

inte motsvarar vad kunden anser är viktigt (Grönroos, 2008:118–119). I Stadiums fall uppstår 

gap 2 om delarna i servicestrategin som levereras inte är viktiga för kunden. 

Gå fram till kund 

I enkätundersökningen framgick det att kunderna inte tycker det var viktigt att personalen i 

Stadium gick fram till dem under besöket. Att personalen skall gå fram till kunderna är dock 

något som butikschefen på Stadium har uttalat i deras servicestrategi. Det uppstår därför ett 

tydligt kvalitetsgap gällande Stadiums kvalitetsspecifikationer, eftersom arbetsinsatser läggs 

på en aspekt som inte anses vara viktig för kunden. Varför gapet uppstår kan enligt Grönroos 

(2008:118–119) bero på misstag i ledningens planeringsarbete gällande vilka 

kvalitetsspecifikationer som skall ingå i servicestrategin. I Stadiums fall kan gapet bero på att 

de inte genomför kontinuerliga marknadsundersökningar gällande vad kunden anser är viktigt, 

vilket därmed skapar en otydlig bild för vad som skall ingå i deras servicestrategi. Grönroos 

(2008:118–119) menar även att gapet kan bero på att personalen, som i många fall är den del 

inom företaget som har mest kontakt med kunden och som främst vet vad kunderna 

efterfrågar, inte får vara med i planeringsarbetet rörande servicestrategin. Detta kan i 
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Stadiums fall vara anledningen till att gapet uppstår, då varken butikschefen eller personalen 

nämner att de tillsammans utformar och sätter upp riktlinjer för servicestrategin.  

Något som även visade sig i enkätundersökningen var att personalen inom denna faktor endast 

gick fram till 26 kunder. Detta är även en indikation på att det finns brister i Stadiums 

kvalitetsspecifikationer då butikschefen menar att samtliga kunder som vistas i butiken skall 

få ett bemötande, men där detta enligt vår undersökning inte uppnåtts. En anledning till att 

gapet uppstår kan bland annat vara att det saknas stöd och engagemang från ledningen, vilket 

i sin tur leder till bristande motivation hos de anställda att leverera den uttalade 

servicestrategin. Ytterligare en anledning till varför gapet uppstår kan vara bristfälliga 

målformuleringar i organisationen (Grönroos, 2008:118-119). I Stadiums fall kan det bland 

annat bero på otydliga målformuleringar eftersom varken A1 eller A2 nämner något om att de 

i sin servicestrategi alltid skall gå fram till kunden, vilket butikschefen tydliggör som en 

central del i servicestrategin. 

5.3.2 Gap 3: Tjänsteleverans 

Detta gap kan förekomma om kvalitetsspecifikationer inte uppfylls av personalen i service 

och leveransprocessen ut mot kunden (Gröönroos, 2008:118–119). Gapet uppstår på Stadium 

om personalen inte levererar den planerade servicestrategin. 

Välkomnande och leende 

Det framgår i undersökningen att det finns ett kvalitetsgap i Stadiums servicestrategi gällandet 

att välkomna kunderna då endast 26 respondenter fick ett välkomnande. Detta gäller även 

Stadiums servicestrategi gällande att le mot kunden i servicemötet, då enbart 28 respondenter 

fick ett leende från personalen. Ur empirin framgår att Stadium i sin interaktiva 

marknadsföring har tydliga riktlinjer gällande välkomnande och leende. Både Stadiums 

butikschef och de två anställda lyfter fram vikten av att alltid välkomna och säga hej till 

kunden. Butikschefen tydliggör även att deras servicestrategi går ut på att alltid ge kunden ett 

leende, vilket även A2 menar är av stor vikt. 

Grönroos (2008:119–120) menar att detta kvalitetsgap kan uppstå till följd av att den interna 

marknadsföringen inte räcker till. Bristande kommunikation mellan ledningen och personalen 

kan vara en orsak till problemet. Otydliga arbetsuppgifter eller bristande kommunikation kan i 

Stadiums fall därför vara anledningen till att de i sin leverans till kunden brister i leendet. A2 

som arbetat på Stadium i nio år lyfter i servicestrategin exempelvis fram LÖN som står för 

leende, ögonkontakt och nick. A1 som arbetat mindre än ett år nämner emellertid inte alls 
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LÖN som en del i servicestrategin. Detta tyder på att ledning inte lyckats förmedla vikten av 

att ett leende är en integrerad del i servicestrategin och som i mötet med kund skall levereras.   

I Stadiums fall kan detta gap även bero att personalen upplever att det finns tydliga riktlinjer 

om att varje kund skall bemötas med ett leende, men där detta istället får en negativ effekt. 

Tidigare forskning tydliggör att det går att urskilja ett mer äkta och genuint leende, från ett 

leende som istället upplevs som påtvingat och ansträngt (Söderlund & Rosengren, 2008). För 

Stadiums personal kan detta vara en anledning till varför leendet inte fullt ut levereras i mötet 

med kund, då leendet på grund av de riktlinjer som finns istället blir ett påtvingat inslag hos 

personalen. Detta kan enligt Söderlund och Rosengren (2008) bidra till negativa effekter hos 

personalen där faktorer som stress och utmattning bidrar till en ovilja att uppfylla 

servicestrategin, vilket kan leda till lägre kundnöjdhet.  

Grönroos (2008:119–120) menar även att företags värdegrund och företagskultur kan vara 

källor till att kvalitetsgapen uppstår. Enligt butikschefen har de som servicekultur och mål att 

alltid välkomna kunden. I Stadiums fall kan gapet uppstå till följd av att personal inte fullt ut 

uppfattar eller förstår vikten av att leva ut företagskulturen och leverera servicestrategin i 

mötet med kund. Anledningen till detta kan därmed vara att Stadiums ledning inte själva i den 

utsträckning som behövs, lever ut företagskulturen och alltid välkomnar kunden. Detta leder 

enligt Wilson et al. (2008:269–270) till att personalen blir omotiverade till att genomföra 

servicekulturen då en god servicekultur börjar med att ledningen själva representerar och 

vägleder personalen gällande servicemötet. Företagsledningar som beaktar detta kan i större 

utsträckning påverka personalens motivation och acceptans till att även de börjar leva ut 

företagskulturen i mötet med kund. Wilson et al. (2008:273) menar att företag som värdesätter 

intern marknadsföring kan skapa lyckosamma förutsättningar för sin verksamhet, då en tydlig 

servicekultur gynnar personalens arbetstillfredställelse och därmed goda servicemöten. 

Erhållen empiri visar att Stadium kontinuerligt jobbar med den interna marknadsföringen, 

vilket tyder på att de har förutsättning att bli ännu mer lönsamma om de ser över de 

kvalitetsgap som inom leende och välkomnande finns.   

Produktkunskap 

Det finns även ett kvalitetsgap gällande personalens kunskap om produkterna. 

Undersökningen visar att personalens produktkunskap är den viktigaste aspekten i 

servicemötet, men att personalen inte levererar den kunskapen som efterfrågas av kunderna. 

Orsaken till kvalitetsgapet kan bero på att Stadiums intranät som erbjuder personalen 

information om produkter, inte är känd för alla i personalen. Butikschefen menar att intranätet 
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är en viktig läroplattform som skall bidra till att personalen får den kunskap de behöver om 

artiklar och försäljning. Respondent A2 känner till och använder intranätet medan A1 inte alls 

visste om att den utbildningsplattformen fanns. Detta tyder på att det finns en bristfällig 

informationsöverföring mellan butikschefen och personal. Enligt Grönroos (2008:118–119) 

kan information lätt feltolkas om riktlinjer och uppgifter är otydliga, vilket då kan skapa gap 

mellan ledning och personal.  

Grönroos (2008:118–119) menar även att bristfälliga utbildningar kan vara orsaken till att 

gapet uppstår, vilket i Stadiums fall även kan vara en anledning till att personalen inte 

levererar den produktkunskap som kunderna efterfrågar. Både A1 och A2 upplever dock att 

Stadium erbjuder dem värdefulla och givande utbildningar i form av möten och träffar. Detta 

tyder på att Stadiums utbildningar uppskattas hos personalen, men ändå brister i mötet med 

kund eftersom personalens kunskaper inte lever upp till den produktkunskap kunderna 

efterfrågar. 

Respekt 

Det sista kvalitetsgapet som identifierats i Stadiums servicestrategi är leveransen av respekt i 

form av omtänksamhet gentemot kunden. I enkätundersökningen visade det sig att 

omtänksamhet var något som Stadiums kunder värdesatte högt. Med ett medelvärde på 5,3 

blev det en av de viktigaste aspekterna i undersökningen. Trots detta ansåg kunderna att 

personalen endast bemötte dem på ett delvis omtänksamt sätt. Här uppstår ett kvalitetsgap 

eftersom kunderna anser att omtänksamhet är viktigt men att det inte levereras i 

serviceprocessen. Grönroos (2008:119–120) lyfter fram att en orsak till att detta gap uppstår 

bland annat kan bero på att ledningen i sin interna marknadsföring utformat allt för 

komplicerade kvalitetsspecifikationer som förvirrar personalen i mötet med kunden. Detta kan 

leda till att personalen blir osäker på hur de skall uppfylla de specifikationer som företaget 

eftersträvar (Grönroos, 2008:119–120). I empirin nämner butikschefen att varje servicemöte 

med kunden skall anpassas efter dennes specifika önskningar och behov, samt att kunden 

även skall bemötas på ett omtänksamt och personligt sätt. Detta är något som bekräftas av 

både respondent A1 och A2, vilket tyder på att kvalitetsspecifikatonerna inte är för 

komplicerade. Med hänsyn till detta ligger problemet inte i att kvalitetsspecifikationer är 

otydliga utan istället ligger problemet i interaktionen mellan personal ut mot kund. 

Anledningen till att personalen inte fullt ut behandlar kunderna på ett respektfullt och 

omtänksamt sätt kan enligt Grönroos (2008:119) istället bero på att ledningen inte belönar och 

motiverar personalen tillräckligt mycket till att bemöta kunderna utefter deras servicestrategi. 
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Detta är något som Alvesson (2013:187) menar är viktigt, då motivation stimulerar personal 

till att göra ett bra arbete ut mot kund. A1 och A2 upplever att de får motivation genom bland 

annat feedback, tydliga riktlinjer och tävlingar, vilket tyder på att kvalitetsgapet inte heller 

beror på bristande motivation hos personalen. För att finna orsaken till kvalitetsgapet menar 

Grönroos (2008:119–120) att ledningen bör se över personalens arbetsuppgifter så att dessa 

inte påverkar personalens attityder och beteenden i mötet med kund. Alltför mycket 

arbetsuppgifter kan leda till att personalen inte hinner, eller känner motivationen att 

genomföra servicestrategin. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar. Då uppsatsen valt att undersöka tre olika 

frågeställningar så kommer var och en att presenteras nedanför. 

Har Stadium en planerad servicestrategi och är den kopplad till teoretiska faktorer inom 

servicemötet? 

Slutsatsen vi kan dra är att Stadium Örebro city har en planerad servicestrategi som bygger på 

interna och interaktiva faktorer. Tidigare forskning visar att faktorerna attityd och beteende, 

respekt, leende och kvalitetsattribut är viktiga delar i servicemötet som påverkar kundens 

upplevelse av företaget. Resultatet från denna uppsats visar att samtliga aspekter i Stadiums 

servicestrategi är kopplade till dessa teoretiska faktorer, vilket innebär att Stadium Örebro city 

fokuserar på aspekter som enligt forskning påverkar kundens upplevda servicekvalitet.  

Hur arbetar Stadium Örebro city med servicestrategin internt i företaget och interaktivt i 

mötet med kund? 

På Stadium Örebro city arbetar de internt med servicestrategin genom utbildning, motivation, 

personalens befogenheter och servicekultur. Stadium utbildar sin personal i syfte att förbättra 

personalens kunskaper och färdigheter gällande försäljning, service och kundbemötande. 

Utbildning sker på plats i butiken där feedback, information och återkoppling ges till 

personalen, men även över företagets intranät där produktinformation finns att tillgå. För att 

motivera personalen på Stadium anordnar ledningen ett antal tävlingar per år och sätter upp 

personliga mål för varje anställd. Ledningen arbetar med feedback, återkoppling, uppmuntran 

och har tydliga riktlinjer gällande arbetsuppgifter för att hålla personalen motiverad. 

Stadium arbetar även internt med servicestrategin genom att låta personalen fatta egna beslut. 

På Stadium är frihet under ansvar en viktig del då det ger personalen förutsättning att själva 

utvecklas och kunna bemöta situationer. Stadium har tydliga riktlinjer för vad personalen kan 

och får göra, vilket minimerar felbeslut och osäkerhet bland personalen. Stadium arbetar 

dagligen med att skapa en god servicekultur och har som målsättning att se hela verksamheten 

som ett lagspel och tillsammans skapa en stark företagsanda och servícekvalitet. 

Servicekulturen går ut på att alltid, oavsett situation, leverera en god servicekvalitet i mötet 

med kund och i interaktionen med sina medarbetare.  

På Stadium Örebro city arbetar de interaktivt med servicestrategin genom att ge varje kund ett 

välkomnande och ett leende. Personalen har också riktlinjer att gå fram till kunden för att 
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inleda ett samtal, i samtalet skall personalen ställa öppna frågor för att anpassa mötet efter 

kundens behov. De arbetar även med att bemöta kunden på ett omtänksamt och respektfullt 

sätt där personalen visar intresse för varje kund. Personalen skall ha produktkunskap för att 

kunna svara på frågor och ge förslag på liknande produkter. Servicestrategin handlar i stort 

om att anpassa varje servicemöte efter situation och kund. 

Finns det kvalitetsgap mellan Stadiums levererade servicestrategi och vad kunderna anser är 

viktigt? 

Genom gap-analysen fann vi att det finns fem utmärkande kvalitetsgap i Stadiums 

servicestrategi. Ett gap beror på att arbetsinsatser läggs på aspekten gå fram till kund, vilket 

inte anses vara viktig för kunden. Varför detta gap uppstår kan beror på att Stadium inte 

genomför tillräckligt med marknadsföringsundersökningar och på så sätt inte får en tydlig bild 

över vad kunden anser är viktigt i servicemötet. Gapet kan även bero på att Stadiums personal 

inte får ta tillräckligt stor del av planeringsarbetet gällande servicestrategin. Personalen har 

normalt mest kontakt med kunderna och har därför vanligtvis den bästa uppfattningen om vad 

kunderna anser är viktigt. Både personalen och ledningen bör därför tillsammans bestämma 

vilka delar som skall ingå i servicestrategin då fler synvinklar tillsammans skapar en bättre 

helhetsbild.  

Resterande fyra gap beror på att aspekter i servicestrategin inte levereras från personal till 

kund. De aspekter som inte levereras fullt ut i servicemötet är välkomnande, leende, 

produktkunskap och respekt. Varför dessa gap uppstår kan i Stadiums fall bero på att alla i 

personalen inte vet vad som skall levereras i servicemötet, vilket därmed tyder på att det finns 

bristande kommunikation mellan ledning och personal. Ytterligare en anledning kan vara att 

de riktlinjer som finns gällande servicemötet upplevs som påtvingade krav personalen måste 

utföra, vilket leder till att de inte blir motiverade att genomföra dem. Gapen kan även uppstå 

till följd av att Stadiums ledning inte själva lever ut företagskulturen som genomsyrar 

företaget. Detta resulterar i att personalen inte heller känner sig motiverade att leva ut den, då 

en god servicekultur börjar med att ledningen själva vägleder personalen i servicemötet. 

Avslutningsvis kan gapet uppstå till följd av att Stadiums personal inte hinner genomföra 

servicestrategin fullt ut då betungande arbetsuppgifter, stress och tidsbrist är faktorer som 

orsakar gapet.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt ställs uppsatsens slutsats i relation till sportvarubranschen, Stadium Örebro city och tidigare 

forskning. Förslag på tänkbara åtgärder presenteras och avser att ge en fingervisning i hur Stadium kan 

förbättra sin interna- och interaktiva marknadsföring. Avsnittet avslutas med rekommendationer till vidare 

forskning 

Vi upplever att den svenska sportvarubranschen står inför en oviss framtid, trots att 

omsättningen fortsätter öka tvingas företagen handskas med allt mindre marginaler. 

Konkurrensen mellan verksamma aktörer är hård och flera företag har snarlika strategier när 

det kommer till priser och produkter. Vi tror att företag i sportvarubranschen kan särskilja sig 

från sina konkurrenter och vinna fördelar genom att ha en tydlig och välplanerad 

servicestrategi som på ett genuint sätt levereras i servicemötet med kunden. Det är därför av 

stor vikt att företag har en servicestrategi i sin verksamhet och att den är formad utefter vad 

kunder värdesätter i mötet med företag. Vi tror även att servicestrategin kontinuerligt måste 

ses över då uppföljning och återkoppling är viktiga delar, så resurser inte läggs på olönsamma 

saker.  

Grönroos (2002:7-8) menar att företag kan skapa konkurrensfördelar genom att leverera 

attraktiva produkter och tjänster med ett planerat servicemöte och på så sätt skapa mervärde 

för kunden. Vi kan dra slutsatsen att Stadiums ledning har en planerad servicestrategi som kan 

skapa mervärde för sina kunder och att de internt arbetar för att personalen skall uppfatta och 

vilja leverera strategin. Trots detta kan vi se att det kan finnas gap i servicestrategin då 

uppsatsen tyder på att servicestrategin inte levereras fullt ut i mötet med kunden och att 

kunderna inte värdesätter samtliga delar i strategin. Stadiums har som målsättning att alla 

kunder skall känna sig nöjda, glada och uppmärksammade när de besöker en Stadium butik. 

Denna målsättning tycker vi bidrar till att de får en tydlig bild över hur de vill jobba och hur 

de vill att kunderna skall känna när de lämnar butiken. 

Vi anser att Stadium behöver titta närmare på vissa delar i servicestrategin då gapanalysen 

identifierat fem eventuella kvalitetsgap. Ett av kvalitetsgapen uppstår i uppsatsen till följd av 

att deras arbetsinsatser läggs på aspekten gå fram till kund, vilket inte anses vara viktigt för 

kunderna som undersöktes. Om det visar sig att Stadium lägger fokus på mindre viktiga delar 

är ett tips att utföra marknadsundersökningar för att se vad deras kunder faktiskt anser är 

viktigt när de blir bemötta av Stadiums personal. Ett annat tips är även Stadium Örebro citys 

ledning inkluderar personalen i utformningen av servicestrategin. Det är personalen som har 
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mest kontakt med kunderna och har därför kunskap om vad de anser är viktigt. Det är också 

personalen som skall utföra servicestrategin och den behöver därför vara utformad på ett sätt 

som personalen blir motiverad av och är bekväm med. 

Resterande kvalitetsgap som identifierats verkar uppstå eftersom servicestrategins delar 

gällande välkomnande, leende, produktkunskap och respekt inte levereras ut till kunden. 

Stadium kan därför titta närmare på dessa delar och en orsak till att gapen uppstår kan bero på 

brister i kommunikationen och bristande motivation. 

Sammanfattningsvis menar vi att servicemötet är beroende av både företags personal, ledning 

och deras kunder. Det är upp till personalen att i servicemötet med kunden tillfredsställa 

dennes behov, men även lika viktigt att företagsledningen vet vad kunderna värdesätter i 

servicemötet. Företagsledningen behöver också motivera, utbilda, kommunicera och 

tillhandahålla de resurser som personalen behöver för att skapa en positiv upplevelse av 

servicemötet. 

7.1 Vidare forskning 

Den svenska sportvarubranschen är ett område som är relativt outforskat, framförallt när det 

kommer till servicemötet mellan personal och kund. Eftersom branschen förväntas växa ännu 

mer de närmsta åren, blir det därför av stort vikt och av stort intressant att utforska 

servicestrategier inom sportvarubranschen ytterligare. I denna uppsats framgår det att tidigare 

teoretiska faktorer inom servicemötet var viktiga för de undersökta kunderna. En större 

undersökning med fler respondenter skulle kunna generalisera resultaten på ett bättre sätt och 

därmed kunna fastställa om erhållna svar även gäller för en större del av sportvarubranschens 

kunder.  
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Bilaga 1 – Intervjumall butikschef 

Intervju med butikschef 

Fråga 1: Kan du berätta lite övergripande om er verksamhet här på Stadium Örebro city? 

 

Fråga 2: Har ni en utarbetad servicestrategi för hur ni skall agera i det personliga mötet med 

kunden? 

Om nej - varför? 

Om ja - Hur ser den ut? (ramverk, riktlinjer, stadgar, personalens agerande & beteenden) 

(leende, respekt, attityder, beteenden, samt kvalitetsattribut) 

 

Fråga 3: Anser du att ni levererar det servicebemötandet som kunden vill ha? 

- Hur vet du att ni  levererar det servicebemötandet som kunden vill ha? 

 

Fråga 4: Hur arbetar ni internt med er servicestrategi? 

(utbildning, servicekultur, personalens befogenheter) 
 

Fråga 5: Vad gör ni för att säkerställa att era anställda uppfattar och genomför uttalad 

servicestrategi? 

 

Fråga 6: Hur motiverar ni era anställda till att leverera servicestrategin på ett bra sätt i 

servicemötet med kund? 

(belöning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 – Intervjumall personal 

Intervju med personal 

Fråga 1: Har ni en utarbetad servicestrategi för hur ni skall agera i det personliga mötet med 

kunden? 

– Hur ser den ut? (ramverk, riktlinjer, stadgar) 

(leende, respekt, attityder, beteenden, samt kvalitetsattribut) 

Fråga 2: Anser du, att du i mötet med kunden levererar er uttalade servicestrategi? 

Fråga 3: Vad gör ledningen för att du som medarbetare skall förstå och kunna leverera 

servicestrategin? 

se över de svar vi erhållit - (utbildning, servicekultur, personalens befogenheter) 

Fråga 4: Hur motiverar ledningen dig till att leverera servicestrategin på ett bra sätt i mötet 

med kund? 

– Vad motiverar dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 - Kundenkät 

 

Vi är tre studenter som skriver examensuppsats inom marknadsföring på Örebro universitet. 

Vi undersöker mötet mellan butikspersonal & kund på Stadium och uppskattar om du skulle 

kunna besvara detta frågeformulär. 

 

1. Hade du kontakt med personal i butiken? (Om nej, tack för din medverkan. Om Ja, 

fortsätt till fråga 2) 

 

 

 

2. Hälsade personalen på dig? (exempelvis Hej eller Välkommen) 

 

 

 

2.1 Hur viktigt är ett välkomnande för dig? 
Ringa in ett alternativ som, passar där 1 är oviktigt och 6 mycket viktigt 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fick du ett leende från personalen under ditt besök i butiken? 

 

 

 

 

 

3.1 Hur viktigt är ett leende för dig? 

 

  

 

 

 

 

4. Gick någon i personalen fram till dig under din vistelse i butiken? 

 

 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

Stadiums kundbemötande 

Inte alls 

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 

Inte alls 

Viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 



 
 

4.1 Hur viktigt är det att någon i personalen går fram till dig? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Personalen intresserade sig för dig och dina behov 
Ringa in en siffra som passar din upplevelse, där 1 är instämmer inte alls och 6 instämmer helt. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Hur viktigt är det att personalen intresserar sig för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Personalen hade kunskap om produkterna och dess egenskaper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Hur viktigt är det för dig att personalen har kunskap om produkterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte alls 

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6

     

Instämmer helt 

Inte alls  

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6

     

Instämmer helt 

Inte alls 

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 



 
 

7. Personalen anpassade sig efter dina frågor och behov 

 

 

 

 

 

7.1 Hur viktigt är det att personalen anpassar sig efter dina frågor och behov? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Personalen mötte dig på ett respektfullt sätt 
Respekt innebär att du blev bemött på ett omtänksamt och personligt sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Hur viktigt är det för dig att bli bemött på ett respektfullt sätt? 

  

 

Inte alls 

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6

     

Instämmer helt 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6

     

Instämmer helt 

Inte alls 

viktigt 

1 2 3 4 5 6

     

Mycket viktigt 


