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Sammanfattning  

Den svenska detaljhandelns försäljning har stadigt ökat under de senaste åren. En av de 
starkaste tillväxterna under år 2006 står skobranschen för. Svenskar i gemen konsumera mer 
och intresset för skor har aldrig varit större. Störst på den svenska skomarknaden idag är 
Nilson Group som har 25 procent av den totala marknaden, det vill säga att vart fjärde par 
skor som säljs i Sverige kommer från någon av deras butiker.  

En modeorienterad bransch som skor konkurrerar naturligtvis med design. Dock hävdar 
ledande befattningshavare inom branschen att de ska särskilja sig genom att kunna erbjuda 
service och medarbetare som kan skor , det vill säga servicekvalitet och kunskap är viktiga 
konkurrensfördelar i försäljningsledet. I och med att nya konkurrenter dyker upp på 
skomarknaden krävs det sannolikt att företagen särskiljer sig och har en fungerande 
organisation som motiverar, attraherar och bibehåller både sina medarbetare och kunder.   

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka om Nilson Group och deras 
affärskoncept Jerns har samma syn och uppfattning som sina medarbetare angående den 
interna marknadsföringen. Vi har studerat hur de implementerar sin affärsidé och hur de 
bedriver sin interna marknadsföring för att motivera butikspersonalen och hur den påverkar 
samt ökar servicekvaliteten hos Jerns anställda.  

Vi har valt att utgå ifrån olika teorier för att undersöka syftet. Affärsidén har vi definierat 
utifrån Normanns syn där han betonar vikten av att affärsidén och visionen ska vara invävda i 
organisationsstrukturen och hos företagets anställda. Sedan har vi använt oss av Grönroos 
riktlinjer för intern marknadsföring, där han bland annat förespråkar ett fungerande 
informationsflöde, utbildningar och ett dagligt servicemedvetande. Sedan har vi valt att utgå 
ifrån Zeithamls kundvärdesmodell där vi använt oss av hans tio dimensioner för att definiera 
servicekvalitet. Utifrån dessa teorier har variabler tagits fram för att formulera frågor till 
ledningen och butikspersonalen för att fastställa deras syn på företagets affärsidé, interna 
marknadsföring och service.   

Utifrån den data som erhölls genom en enkätundersökning bland butikspersonalen och en 
intervju med ledningen har skillnader och likheter mellan de och butikspersonalen jämförts 
för att upptäcka eventuella gap som finns.  

Som slutsats så ser vi att den interna marknadsföringen som helhet är fungerande trots vissa 
gap. Servicemedvetenheten är god bland butikspersonalen vilket ledningen arbetar för, detta 
tack vare att den interna marknadsföringen fungerar. Beträffande företagets affärsidé så har 
företaget lyckats sprida den på ett bra sätt. Vi upptäckte dock att den inte fullt ut 
överensstämmer med Jerns arbetssätt. 
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1.  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Svenskar har blivit allt mer modemedvetna och konsumtionsbenägna under de senaste åren, 

vilket har resulterat i att den svenska detaljhandelns försäljning ständigt ökat. Mätningar 

gjorda av HUI, Handelns utredningsinstitut, visar på en stark tillväxt i Sverige sedan maj 2000 

för modebranschen. Svenskarna tror på framtiden och vågar konsumerar mer. En av de 

starkaste marknaderna under året är enligt rapporten skobranschen.1 Förra året ökade den 

totala försäljningen inom skofackhandeln med 10 procent till 7,5 miljarder kronor. I år, 2006, 

förväntas resultatet att stiga med liknande siffror bara tillväxten fortsätter att öka som den 

gjort under det första halvåret.2 Man kan nog konstatera att skohandeln är en vinnarbransch 

just nu. Mer och mer fokus riktas mot tidigare lite styvmoderligt behandlade accessoarer - 

skor och stövlar. Förr anpassade sig skobranschen efter klädmodet medan det idag är 

klädmodet som mer anpassar sig till skomodet. 3  

Under de senaste två åren har den svenska skohandeln exploderat och den totala marknaden 

för skor har vuxit enormt. Kombinationen mellan det ökade svenska intresset för skor och det 

tilltalande skomodet som finns på marknaden idag har lett till nya försäljningsframgångar.4 

Detta har i sin tur lockat fram nya aktörer eller en branschförskjutning på marknaden. Nya 

konkurrenter från Europa uppträder och konfektionsföretag som H&M och Lindex har börjat 

satsa på skor som en merförsäljning till deras befintliga produkter.5 

Den svenska marknaden består idag av ett fåtal ledande aktörer. Den största inom 

skobranschen är idag Nilson Group som har 25 procent av den totala marknaden.6 Dessa 

befintliga aktörer besitter en stor kunskap, och har en lång erfarenhet i branschen vilket ger 

                                                

 

1 Statistiska Centralbyrån (2006-06-28). Maj månads detaljhandelsförsäljning. 
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M05/press_Detaljhandeln_maj_2006.pdf#search=%22 
skohandeln%22 (2006-09-10) 
2 Sofia Callius (2006-10-02). Nu stövlar modebranschen in på skomarknaden. 
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open (2006-10-25) 
3 Nyhetsbyrån direkt (2006-09-11). Skor en riktig vinnarbransch. 
http://www.di.se/Nyheter/ (2006-10-25) 
4 Statistiska Centralbyrån (2006-06-28). Maj månads detaljhandelsförsäljning. 
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M05/press_Detaljhandeln_maj_2006.pdf#search=%22 
skohandeln%22 (2006-09-10) 
5 Sofia Callius (2006-10-02). Nu stövlar modebranschen in på skomarknaden. 
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open (2006-10-25) 
6 Fötterna är huvudsaken 2005 

http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M05/press_Detaljhandeln_maj_2006.pdf#search=%22
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open
http://www.di.se/Nyheter/
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M05/press_Detaljhandeln_maj_2006.pdf#search=%22
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open
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konkurrensfördelar gentemot de nya aktörerna.7 Utöver detta är det så mycket som måste 

stämma överens för att klara konkurrensen. Förutom ett vinnande koncept, en känsla för att 

pricka in trender och en tillgänglighet krävs det en god företagsanda där ord som kvalitet och 

service står i fokus. Enligt Sara Winter på Skobranschrådet är det speciella med skohandeln 

just deras unika kunskap att erbjuda en hög servicekvalitet.8 Detta är även något som Wedins9 

tf vd, Hans Johansson, har uttalat sig om. Vi kommer att särskilja oss / / genom att kunna 

erbjuda service och medarbetare som kan skor.

 

10 För att företagen ska nå ut till 

konsumenterna och stå emot den ökade konkurrensen måste de ta vara på deras kunskap om 

service. 

1.2  Problembakgrund 
I och med den ständigt växande skomarknaden har nya aktörer kommit in och ökat 

konkurrensen. Företagsklimatet har blivit hårdare och det blir svårare att särskilja företag från 

varandra. Ett framgångsrikt företag med en stark företagsanda är något alla företag strävar 

efter. Därför har det blivit viktigare att ha en väl fungerande organisation som attraherar och 

bibehåller sina medarbetare. Det är inte bara tilltalande produkter som resulterar i framgång 

utan också en trevlig arbetsplats med en väl tillmötesgående personal. Därför är medarbetaren 

en grundläggande resurs i företaget. Intern marknadsföring är något som utgår ifrån att 

medarbetarna är organisationens första marknad.11 Det innebär att företaget använder sig av 

olika åtgärder för att få personalen motiverad, aktiv och engagerad för att i slutändan agera 

serviceinriktat gentemot kunderna. Därför är det viktigt att personalen känner sig delaktig i 

samma mål som ledningen av företaget. Genom att marknadsföringen genomsyrar hela 

företaget uppnås en lyckad interaktion mellan de anställda och kunderna.12 För att hålla 

samman företagets interna miljö så krävs det en utarbetad affärsidé som skapar en stark 

organisation. Affärsidén ska vara invävd i organisationsstrukturen och de anställda.13  

I dag används service som ett konkurrensmedel inom detaljhandeln. Enligt Grönroos är 

definitionen på serviceinriktning en uppsättning attityder och beteende som påverkar 

                                                

 

7 Sofia Callius (2006-10-02). Nu stövlar modebranschen in på skomarknaden. 
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open (2006-10-25) 
8 Lilian Almroth (2006-07-07). Skor är på gång. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=558008 (2006-10-25) 
9 En av Sveriges ledande aktörer på skomarknaden, Wedins Skor & Accessoarer AB 
10 Lilian Almroth (2006-07-07). Skor är på gång. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=558008 (2006-10-25) 
11 Grönroos 1990 
12 Kotler 2001 
13 Normann 1975 

http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/837146222BB7F694C12571FB002349C6?open
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=558008
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=558008
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kvaliteten på interaktion mellan  personalen i alla slags organisationer och kunderna . 14 I 

detta samspel finns nyckelbegrepp som bland annat kompetens, artighet och förtroende som 

värderar/mäter den befintliga servicenivån. 15 Att ha en hög eller god servicekvalitet är något 

alla företag strävar efter. Det är något som bör lysa genom hela organisationen, därför är 

kraven om kunskap och service hos butiksförsäljaren mycket viktiga. Inom intern 

marknadsföring är ett av de övergripande målen bland annat att få en serviceinriktad personal. 

Därför är det viktigt att ha en fungerande intern marknadsföring inom organisationen.16 Inom 

skohandeln är det butiken samt butikspersonalen som blir företagets ansikte utåt och på så sätt 

en viktig del av marknadsföringen. Nöjd personal som levererar service till kunderna är 

grunden till en fungerande verksamhet. Därför har vi valt att fokusera på relationen mellan 

butikspersonalen och företagsledningen. Denna interna undersökning är betydande då 

personalen är företagets viktigaste redskap i kundmötet. 17 Därför är det av vikt att inte 

glömma personalens synsätt i jakten på nöjda kunder. Uppsatsen behandlar hur väl de interna 

aktiviteterna fungerar och huruvida personalen är serviceinriktad ur företagets perspektiv. 

1.4  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Nilson Groups interna marknadsföring bedrivs och 

hur den påverkar servicekvaliteten hos Jerns butiksanställda. 

Utifrån detta syfte ska följande delfrågor besvaras: 

- Har företaget implementerat affärsidén hos företagets butikspersonal? 

- Har Jerns butikspersonal och företagsledning samma syn på hur den interna 

marknadsföringen fungerar i organisationen? 

- Har företaget uppnått sina mål med att ha servicemedveten/serviceinriktad personal? 

1.5  Avgränsningar 
Avgränsningar görs till den ledande aktören på den svenska skomarknaden, Nilson Group. 

Avgränsningarna innefattar även val av företagets affärskoncept Jerns som står för hög 

servicegrad och kvalitet samt riktar sig till kunder som söker kvalité i produkter och 

bemötande .18 Enkätundersökningen begränsas till anställda på Jerns fem butiker i 

Stockholmsområdet eftersom de är representativa för butiker i storstäder. 

                                                

 

14 Grönroos 1990  
15 Zeithaml, Parasuraman, Berry 1990 
16 Grönroos 1990 
17 Kotler 2001 
18 Fötterna är huvudsaken 2005 



   

7

  
2.  Begreppsförklaringar   

2.1  Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring innebär relationen mellan företag och dess anställda. Företaget ska 

genom olika åtgärder få personalen motiverad, aktiv och delaktig för att få dem att i slutändan 

agera serviceinriktat gentemot kunderna. Den interna marknadsföringen måste fungera för att 

den externa och interaktiva ska göra det.19 Det företaget ska göra för att skapa en intern 

marknadsföring och hålla den fungerande är att skapa servicemedvetenhet, motivera, utbilda, 

skapa delaktighet och se till att informationsflödet fungerar. 

2.2  Service 
Service är något som uppfattas av kunderna genom förväntningar och upplevda erfarenheter. 

Genom personalens uppträdande och attityder kan servicekvaliteten mätas och på så sätt 

avspeglas i företagets kultur.20 Våra mätbara variabler är artighet, förtroende, förståelse, 

kommunikation, kompetens, reaktionsförmåga och tillförlitlighet hos butikspersonalen. 

2.3 Affärsidé 
Ett företags affärsidé ska vara invävd i organisationens alla led. Den ska representera vad som 

är unikt för företaget och beskriva hur de bedriver sin verksamhet. Affärsidén ska genomsyra 

organisationens alla delar och skapa en överensstämmelse mellan marknaden, produkten och 

den interna miljön.21 

                                                

 

19 Grönroos 1990 
20 Zeithaml, Parasuraman, Berry 1990 
21 Normann 1975 



   

8

  
3.  Metod   

Valet av metod är avgörande för hur undersökningens utfall blir. För att kunna välja den bäst 

lämpade metoden för uppgiften måste vi först veta vad som ska undersökas. Kapitlet ska 

belysa de metoder som är valda och förklara varför de är valda att användas i uppsatsen. 

Metodkapitlet utgår från Matyn Denscombes vägledning för hur man genomför mindre 

forskningsprojekt.  

3.1  Forskningsstrategi  
Vi har valt surveyundersökning som tillvägagångssätt för att undersöka syftet. Det innebär att 

vi kan använda oss av en rad olika metoder så som frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor 

och observationer i uppsatsen. På så sätt få vi fram olika typer av data om samma ämne som 

gör att vi kan se ämnet på ett bredare och fullständigare sätt.  Den här typen av undersökning 

bra eftersom den innefattar en kombination av bred täckning, fokus på ögonblicksbilden vid 

en given tidpunkt och beroende av empirisk data.22  

Det vi först vill är att få en översiktsbild om hur intern marknadsföring i form av att målen för 

servicemedvetenhet är uppnådda i affärskonceptet för Jerns. Genom att se över hur företaget 

motiverar och utbildar sin personal för att skapa delaktighet, ett fungerande informationsflöde 

och hur det utformar sig samt påverkar servicekvaliteten i Jerns. För att öka vår kunskap om 

ämnet studerar vi material från befintliga skriftliga källor, enkätundersökning samt intervju. 

Detta ger oss en bred täckning av teorier och empirisk data som ger oss en grund att stå på.  

När det gäller val av forskningsstrategi kring företaget så anser vi att en fallstudie är det 

lämpligaste tillvägagångssättet. Fallstudier är vanliga att använda i samhällsforskningen och 

används främst i småskaliga undersökningar. Vidare utmärks en fallstudie av att man 

fokuserar på en eller ett fåtal undersökningsobjekt så att man får en ökad förståelse för de 

fenomen som är intressanta för undersökningen. När man endast studerar ett litet antal enheter 

så blir kunskapen mer fördjupad och ingående.23 Eftersom vi har valt att undersöka ett företag 

och göra en fallstudie är det viktigt att vår kunskap om Jerns blir fördjupad och detaljerad. Vi 

anser att fallstudie är ett passande val då vi ska undersöka relationer och processer inom 

                                                

 

22 Denscombe 2000 
23 Ibid  
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företaget, vilket Denscombe anser är det man gör i en fallstudie. Vårt tillvägagångssätt 

grundar sig i att få en djupgående kunskap i varför vissa resultat uppstår istället för att bara ta 

reda på vilka resultaten är. En stor fördel med fallstudier är att man även här kan använda sig 

av en mängd olika sorters data, olika källor och olika forskningsmetoder, vilket vi har 

tillämpat.24  

Vi har valt att inrikta oss på att undersöka en enhet, Nilson Groups affärsområde Jerns och 

fördjupa oss i relationen mellan företagsledningen och butikspersonalen. Genom att 

koncentrera oss på detta enskilda fall vill vi öka våra insikter och lyfta fram det viktigaste 

inom Jerns interna marknadsföring och deras syn på service. Vi kommer att använda oss av 

flera forskningsmetoder för att belysa vårt syfte. Enkäter och en intervju kommer att användas 

för att erhålla information om relationen mellan företagsledningen och butikspersonalen samt 

skriftliga källor kommer att studeras och fördjupa vår kunskap inom området. Det som gör det 

intressant med detta tillvägagångssätt är att vi kan undersöka de processer som förklarar hur 

intern marknadsföring påverkar servicekvaliteten bland butikspersonalen istället för att endast 

påpeka att den gör det. Om det finns, kan vi även undersöka det faktiska gapet mellan 

företagsledningen och butikspersonalen istället för att endast beskriva det. Med ovanstående 

har vi velat belysa fallstudiens styrka i djuphet.  

Det vi måste ta i beaktning då vi endast gör en fallstudie av ett undersökningsobjekt är 

generaliseringens trovärdighet. Det går inte att generalisera och på så sätt är fallet unikt. 

3.2 Forskningsmetod 
Vid val av forskningsmetod finns det två olika metodteorier, kvantitativ och kvalitativ. Vi 

kommer att använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod i uppsatsen för att 

samla in och behandla data.   

Vi har valt att genomföra en kvantitativ enkätundersökning för att samla in data från 

butikspersonalen på Jerns. Den kvantitativa metoden passar bra för att erhålla en mängd data 

om en specifik grupp. Eftersom vi vill få kontakt med alla butiksanställda vilket innebär ett 

30-tal respondenter så blir det lättare att kartlägga undersökningen med hjälp av denna metod. 

Vi använder oss av olika variabler i enkäten för att studera deras attityd kring olika 

företeelser. Kvantitativ forskning strävar efter att först mäta dessa företeelser för att sedan 

                                                

 

24 Denscombe 2000 
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omvandla dem till siffror. Därför kan det vara lättare att jämföra och se samband i resultatet 

av en kvantitativ undersökning än i en kvalitativ då antalet respondenter är relativt stort. 25  

Det vi måste vara medvetna om är att kvantitativ data kan ha bristande kvalitet och djup. 

Eftersom kvalitativ data endast behandlar de frågor som ställs finns risken att vi missat en 

viktig del i undersökningen. Dåliga frågor ger dåliga svar. Vi har försökt kompensera detta 

genom att lägga till en fråga i enkäten som ger respondenterna en chans till att göra ett eget 

tillägg i frågeformuläret. Det bristande djupet av kvantitativ data kan även ge feltolkningar i 

analysen, vilket är något som vi kommer att beakta under behandlingen av analysen och 

resultatet.   

Vid intervjun tar vi hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden för att genomföra en djupare 

undersökning. Beteendemönster sätts i form av relationer och traditioner i fokus i kvalitativ 

forskning samt människors uppfattningar om symboler och betydelser. Kvalitativ data kan ses 

som en produkt av tolkningsprocessen. Det vill säga att de data som produceras under 

intervjun är under vår egen användning och tolkning.26  

Undersökningen av företagets ledning kommer att ske med hjälp av en kvalitativ metod. Vi 

anser att denna metod lämpar sig bättre än en kvantitativ undersökning eftersom den betraktar 

saker utifrån deras helhet istället för att isolera olika variabler. Kvalitativ data innehåller även 

rapporteringar som omvandlas till ord istället för siffror. På så sätt kan vi få en djupare insikt 

som är rikhaltig och detaljerad för att analysera företagens strategier och tillvägagångssätt i 

den interna marknadsföringen samt hur deras servicekultur hänger ihop och är beroende av 

varandra. Med hjälp av en intervju med Lena Ljungkrantz, regionchef för affärsområdena 

Jerns och Nilson i norr- och mellansverige, kommer vi att utvinna information som är 

intressant för vårt syfte.  

Risken med kvalitativ data är att våra egna tolkningar och värderingar kan ge ifrån en partisk 

analys under behandlingen av data. Detta är något som vi bör ta hänsyn till under intervjun 

och under framställningen av analysen så att vi inte formar resultatet enbart på våra åsikter 

och förbiser Lena Ljungkrantz svar.    

                                                

 

25 Denscombe 2000 
26 Ibid  
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3.3 Population 
Vårt val av butikskonceptet Jerns och deras personal grundar sig i att få en ökad insikt i 

relationer och service ifrån ett affärskoncept som valt att marknadsföra sig med kvalitet och 

service samt fokus på ett trevligt bemötande. Då butikskonceptet Jerns står för mer service än 

andra affärsområden i företaget Nilson Group föll sig valet naturligt. Respondenterna för 

enkätundersökningen är butiksanställda på Jerns fem butiker i Stockholmsområdet. De 

anställda innefattar både extra- och heltidspersonal. Alltså sker inget urval i fråga om 

butikspersonalen eftersom enkäter delas ut till hela populationen. Den person som vi valt att 

intervjua i Nilson Groups ledning är regionchef Lena Ljungkrantz. 

3.4  Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en intervju och en enkätundersökning för att studera företaget 

Nilson Groups affärsområde Jerns. Val av frågor under intervju och enkät är framtagna utifrån 

vår egen referensram som utgår från teorier kring ämnena. Dessa undersökningar kommer att 

ligga till grund i vår analys för att belysa olika variabler som är viktiga och eventuella gap 

som påverkar den interna kommunikationen i företaget mellan ledningen och de 

butiksanställda.  

3.4.1 Intervju  

Fördelen med en intervju är att vi kan gå in på djupet i materialet och på så sätt få fram 

privilegierad information utifrån valet av intervjuobjekt. Vi har även möjlighet att ställa 

följdfrågor till våra utarbetade frågor till ledningen, vilket är användbart om vi inte tycker oss 

ha fått tillräckligt med förståelse i svaren.27 Val av intervjuobjekt är Lena Ljungkranz som är 

regionchef för affärsområdena Jerns samt Nilson i norr- och mellansverige. Sedan 2002 har 

hon bland annat ansvarat för information, kommunikation och utformning i Stockholms fem 

Jernsbutiker som vi valt att använda oss av i vår uppsats. Därför anser vi att Lena besitter de 

kunskaper som vi belyser för att få fram relevant information för att besvara vårt syfte.   

Det finns olika typer av intervjuer, vi kommer att använda oss av en personlig 

semistrukturerad intervju. Vi inriktar oss på tre ämnen, affärsidé, intern marknadsföring och 

service för att samla in rätt information till att besvara uppsatsens syfte. Utifrån dessa 

fastställda ämnen har vi utformat frågor som Lena får svara öppet på och utveckla sina idéer 

samt synpunkter kring. 

                                                

 

27 Denscombe 2000 
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De nackdelar som vi bör vara medvetna om när vi genomför vår intervju är själva valet av 

nyckelperson, tillförlitlighet, intervjuarens kontroll av frågor och den intervjuareffekten som 

kan uppstå. Angående valet av den intervjuade är det viktigt om personen i fråga har rätt 

kunskap och kan ge en rättvis bild av verkligheten.28 I vårt fall så anser vi att Lena besitter 

den kunskap vi är ute efter, då hon arbetat inom Nilson Group med en personlig relation till 

affärskonceptet Jerns utvecklande och personal sedan 2002. Dock är vi medvetna om att det 

alltid finns en chans till att den intervjuade endast försöker förmedla en positiv och förskönad 

bild av verkligheten. Därför bör svar gällande Lenas egna uppfattningar och kunskaper kring 

företaget betraktas med en viss restriktion. Vi har valt våra frågor för att belysa affärsidén, 

den interna marknadsföringen och servicen inom Nilson Group, men även gett Lena utrymme 

till att fördjupa sig inom hela affärsområdet Jerns för att ge oss en djupare förståelse för 

konceptet. I och med att vi använder oss av en personlig intervju är vi medvetna om att en 

intervjuareffekt kan uppstå och påverka respondenten. För att undvika detta har vi utformat 

våra frågor på ett objektivt sätt. Vi är även medvetna om att vår egen identitet och egna 

värderingar kan påverka analysen av intervjun.  

3.4.2 Enkät 

Under veckorna 48 och 49 2006 delade vi ut sammanlagt 35 enkäter till personalen på 

Stockholms fem Jerns butiker. Antal respondenter av enkäten var 29 personer. Det vill säga 

att ett bortfall av 6 personer uppstod. Detta förklaras med inlånad extrapersonal som endast 

jobbade under några få dagar denna månad. 29  

Fördelen med ett frågeformulär är att det kan användas när det som efterfrågas är relativt 

kortfattat och okontroversiellt. Det är även en fördel om det sociala klimatet är tillräckligt 

öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga svar.30 Frågorna i enkäten är utformade för att 

inte verka stötande eller kränkande. Då enkäten är utformad för att mäta uppfattningen av 

affärsidén, informationsflödet och servicenivån hos de anställda i butiken har privata frågor 

som saknar relevans inte tagits med. I vår undersökning har vi delat ut enkäten till både 

heltids- och extrapersonal för att bredda och fördjupa oss i deras olika svar. På så sätt ger det 

oss en bild om det är någon skillnad i uppfattning kring våra tre huvudämnen mellan de olika 

anställda. Faktorer som antal arbetade år inom Jerns och hur många timmar i veckan de jobbar 

                                                

 

28 Denscombe 2000 
29 Monica Bohman, lönekontoret i Varberg, 2006-12-08 
30 Denscombe 2000 
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i genomsnitt kommer att ligga till grund i vår analys. Data som erhålls från vår undersökning 

är standardiserad, det vill säga identiska frågor ställs till alla för att göra det lätt att kartlägga 

butikspersonals attityder. Eftersom våra frågor är fasta och utformade med hjälp av våra 

uttagna variabler medför det enhetliga svar vilka enklare kan kvantifieras och jämföras samt 

att resultatet blir mer lättolkat.   

Det finns två sätt som man vidare kan dela in frågeformuläret i, kategorierna fakta och åsikter. 

Faktisk information är till exempel ålder och kön. Åsiktskategorin behandlar respondentens 

attityder och synpunkter.31 De enkäter som våra respondenter får svara på har en tonvikt på 

åsikter.  

Vi har valt att genomföra en enkät utifrån ett upplägg av att data rangordnas genom att 

respondenten svarar på en fråga med hjälp av en skalenivå. Detta upplägg av frågorna kallas 

enligt ordinalskalenivå.32 Vi kommer att genomföra en enkät med butikspersonalen på 

företaget för att samla in data gällande attityder. I vår undersökning använder vi oss av en 

fyrgradig skala, inte alls, delvis, till stor del och helt instämmande . Enkätundersökning har 

valts för att undersöka butikspersonalens uppfattningar gällande affärsidén och deras syn på 

företagets interna marknadsföring. Undersökningen ska även besvara personalens egen 

uppfattning kring deras servicemedvetenhet i butiken.   

Enkätundersökning kan med fördel användas eftersom det besparar oss tid då de som arbetar i 

butikerna är förhållandevis många på olika platser. En mindre arbetsinsats till skillnad från 

intervju innan materialbearbetningen är också en faktor som påverkar vårt val av 

datainsamlingsmetod för butikspersonalen. Våra respondenter kan även i lugn och ro 

begrunda frågorna. Eftersom personalen i butiken svarar anonymt och slipper svara på frågor 

om åsikter i ord till någon främmande person så hoppas vi på ärligare svar.  

De negativa aspekterna av en enkät är att antalet frågor är begränsade eftersom det inte får ta 

allt för lång tid att besvara enkäten. Vi har valt ut våra frågor med hjälp av vår referensram, 

som grundar sig på befintliga teorier, och på så sätt begränsat oss i frågor som vi anser är 

relevanta för att undersöka syftet. För att respondenterna ska ha möjlighet att ställa 

kompletterande frågor om någonting är svårförståeligt har vi gjort ett tillägg längst bak i 

                                                

 

31 Denscombe 2000 
32 Ibid  
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enkäten. Här ges respondenten också en möjlighet till icke planerade följdfrågor som skulle 

kunna innebära en fördjupning i ämnet. Nackdelen för oss med att vi använder oss av data på 

ordinalskalenivå är att vi endast kan se ordningsföljden och inte orsaken till rangordningen 

eller hur långt avståndet är mellan stegen.   

3.4.3 Skriftliga källor 

Till vår hjälp har vi använt oss av olika typer av dokumentär data. Böcker har legat till grund 

för vår uppsats och format vårt syfte. Vi har även tagit hjälp av dags- och branschtidningar, 

statspublikationer och officiell statistik för att öka vår kunskap inom skobranschen.   

3.5 Validitet 

Begreppet validitet handlar om huruvida data beskriver sanningen, reflekterar verkligheten 

och täcker de avgörande frågorna.33  Det är här vi reflekterar över om vi har använt oss av rätt 

variabler, det vill säga om vi ställt rätt frågor för att få fram det vi vill undersöka i syftet. 

Frågan vi också måste ställa oss är om vi valt rätt undersökningsmetoder för att nå ett sådant 

exakt och verkligt resultat som möjligt.  

Svar från intervjuer och enkätundersökningar måste alltid tolkas med ett visst förbehåll. 

Utifrån vårt syfte och val av frågor tycker vi att vi valt rätt forskningsmetod för att de data 

som vi behandlar ska återspegla sanningen och verkligheten.  

3.6 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet handlar om tillförlitligheten av det undersökta fenomenet. För att uppnå 

en hög tillförlitlighet bör flera forskare, oberoende av varandra, undersöka fenomenet under 

olika tidsperioder. På så sätt uppnås ett mer rättvisande resultat av undersökningen.34 Kritisk 

granskning av källor och respondenter är något vi också bör tänka på under uppsatsens gång. 

Genom att ställa tydliga frågor under intervjun och formulera frågorna i enkäten på ett enkelt 

och lättförståeligt sätt ökar respondenternas korrekta svar. Enkäterna behandlar både fast och 

extrapersonal för att få ett sådant tillförlitligt material som möjligt, fler respondenter ger högre 

tillförlitlighet. Viktigt att påpeka är att fallstudien undersöker endast en enhet och därför går 
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det inte att generalisera. Även det låga antalet i populationen leder till att det inte går att 

generalisera på samma sätt som i ett större urval. I och med att vi använder oss av 

attitydfrågor om butikspersonalens eget servicebemötande bör svaren behandlas med ett visst 

förbehåll. Risken finns att personalen förskönar svaren och inte svarar sanningsenligt. Även 

en omedvetenhet om sina egna svagheter kan ge ett missvisande resultat i svaren. 
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4. Teori   

För att besvara vårt syfte behöver vi en teoretisk grund att stå på som utformar vår 

referensram. Vi utgår ifrån referensramen när vi sedan undersöker företaget.  Nedan 

beskriver vi: 

- vad intern marknadsföring är och vad som är viktigt att undersöka angående den.  

- vad servicekvalitet är och vilka variabler som ska undersökas.  

- vad affärsidén är och vikten av att den genomsyrar hela företaget. 

- vad The service-profit-chain visar på, det vill säga att den interna, interaktiva och externa 

marknadsföringen hänger ihop.  

- vad Gapmodellen är och hur man kan hitta gap mellan personalen och ledningen.  

4.1 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring utgår från uppfattningen att medarbetarna utgör organisationens första, 

interna marknad. Om varor, tjänster och externa kommunikationskampanjer inte kan 

marknadsföras till den interna målgruppen kan marknadsföringen till externa slutkunder inte 

heller förväntas bli särskilt framgångsrik. Fokus i intern marknadsföring ligger på hur man 

ska få medarbetarna att bli kundmedvetna. Intern marknadsföring ser till att alla medarbetare 

är beredda och motiverade att agera på ett serviceinriktat sätt. Organisationens interna 

marknad med medarbetare motiveras bäst för att visa serviceanda och göra kundinriktade 

insatser genom att aktivt och marknadsföringsmässigt använda olika aktiviteter på ett 

samordnat sätt.35 Dels bidrar den interna marknadsföringen till att medarbetarna på alla nivåer 

ser på verksamheten och dess aktiviteter som någonting som pågår i en kundmedveten miljö. 

Dels motiverar den och förbereder medarbetarna att agera på ett serviceinriktat sätt.36  

Den interna marknadsföringens övergripande mål är alltså att få medarbetarna motiverade att 

vara kund- och serviceinriktade i sina arbetsinsatser. Personalen ska ledas så att de vill vara 

delaktiga som deltidsmarknadsförare .   

                                                

 

35 Grönroos 1990 
36 Gummesson 2002 
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Avsikten med intern marknadsföring är att skapa relationer mellan ledningen och de anställda. 

Relationerna som den interna marknadsföringen skapar hjälper företaget att förbereda sina 

anställda på förändringar i företagets affärsidé, organisation och metoder samtidigt som den 

skapar ökad motivation.37  

När ett företag vill förverkliga en intern marknadsföringsstrategi menar Grönroos att de bör 

tänka på några viktiga riktlinjer. En sida som är viktig för ett marknadsföringsprogram är 

chefernas attityd och beteende där servicemedvetandets olika aspekter måste bli en del av 

deras dagliga rutiner. Chefernas beteende och intresse reflekteras snabbt i medarbetarnas 

attityder och beteende. En annan sida som är viktig är arbetsledarens roll. Det bästa sättet att 

informera och få tillbaka information är att lära ut, ge goda råd, hjälpa, uppmuntra och styra. 

Utbildning är också viktigt eftersom det leder till goda grundkunskaper och skicklighet. 38  

Ett sätt för företaget att få ut fakta och påverka attityder samt stärka företagskulturen är att 

samla medarbetarna och skapa ett särskilt tillfälle för informations eller kunskaps spridning. I 

dagligt tal kallat kickoff eller workshop . Dessa kan innefatta sakfrågor, övningar i 

samarbete, grupparbeten, diskussioner och social samvaro. Företaget kommer på detta vis 

närmare sina anställda och stärker relationerna och gör dem mer motiverade. 39  

Det som är av intresse angående den interna marknadsföringen är på vilken nivå personalen är 

kund- och servicemedveten. Vidare bör man se på vilket sätt personalen motiveras och på 

vilket sätt företaget försöker få sina medarbetare delaktiga. Även personalens möjligheter till 

utbildning samt hur informationshantering och kommunikation fungerar inom förtaget är 

faktorer som ska vara fungerande. 

4.2 Servicekvalitet 
Nu när vi vet att intern marknadsföring lägger stor vikt vid att få personalen servicemedveten 

så behövs en förklaring till vad som är viktigt gällande servicekvalitet. Nedan beskrivs vikten 

av att sätta mått för service. Även kundvärdesmodellen presenteras nedan där vi lagt fokus på 

dess tio dimensioner för att få fram variabler som anses som viktiga värderingar av 

servicekvalitet.  

                                                

 

37 Gummesson 2002 
38 Grönroos 1990 
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4.2.1 Att sätta normer för service 40 

Att sätta normer för service är enligt Leland användbart för organisationen på två sätt; det är 

ett kraftfullt sätt att forma bilden av hur kunderna ser företaget och det är ett bra sätt att göra 

målen för service mätbara.  

Nedan visas exempel på hur man kan sätta upp specifika normer för service enligt Leland.  

Generellt   Specifikt  

Var vänlig   Le  

Var artig   Håll ögonkontakt 

En generell servicekvalitet beskriver hur företaget vill behandla kunderna  på ett trevligt, 

artigt, vänligt, tillmötesgående eller kunnigt sätt. Det här är inga dåliga mål för företagets 

service policy gentemot kunderna enligt Leland. Problemet är dock att de betyder olika saker 

för olika människor 

 

with 10 people defining friendly´, you re going to get 10 different 

answers

 

41. Därför bör man översätta de generella målen för servicekvalitet till ett specifikt 

servicemått för att få en effektiv servicepolicy. Leland har satt upp ett antal kriterier som bör 

vara uppfyllda för att uppnå detta när man tar fram normer för service. De ska vara precisa 

och specifika, kortfattade, mätbara (de ska vara verb och inte adjektiv för att underlätta 

mätbarheten), dokumenterade, baserade på kunden, konsekventa samt gemensamt framtagna 

av ledning och personal baserat på deras gemensamma förståelse för kundernas efterfrågan.    

4.2.2 Kundvärdesmodellen42 

För att få en uppfattning kring upplevd servicekvalitet kan Zeithamls kundvärdesmodell och 

dess tio dimensioner användas.  

Servicekvalitet är något som värderas av kunden. Nyckeln till att uppnå god servicekvalitet är 

att ge kunderna vad de förväntar sig av servicen eller mer.  

Kunders syn på servicekvalitet kan upplevas via tre steg:  

1) Kundens förväntade och upplevda service. 

2) Fyra faktorer som påverkar kundens förväntningar innan köpet, mun till mun, 

personliga behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. 

                                                

 

40 Advisor Today, september 2006, Helen Thompson, Customer Service  Setting Service Standards 
41 Ibid 
42 Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990 
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3) Tio dimensioner som är grundade på kunders bedömningar av servicekvalitet.  

Uppkomsten av Zeithamls tio dimensioner på upplevd servicekvalitet är exempel och 

upplevelser som uppstod kring kunders förväntningar genom specifika frågor som ställdes och 

besvarades av kunder angående värdering av servicekvalitet. Dessa tio dimensioner behöver 

nödvändigtvis inte vara oberoende av varandra, istället kan de komplettera varandra mycket 

väl.   

Tio dimensioner och definitioner av servicekvalitet: 

Påtagligheten beskriver de fysiska faciliteterna/inrättningar så som utrustning, personal och 

kommunikationsmaterial. 

Tillförlighet innefattar förmågan att utföra den utlovande servicen med korrekthet. 

Reaktionsförmåga är viljan att hjälpa kunder och förse dem men snabb service. 

Kompetens står för besittande av kunskap och vetskap att utföra servicen. 

Artighet innehåller hövlighet, respekt, anseendet och vänligheten hos personalen.  

Förtroende så som pålitlighet, trovärdighet och ärlighet av personalen som utför servicen. 

Säkerhet inkluderar fritt från fara, risk eller tvivel. 

Tillgång menas med åtkomlighet eller tillgänglighet samt lätthet att komma i kontakt med 

supporten. 

Kommunikation förklaras genom att ha kontakt med kunder på ett språk de kan förstå och 

genom att lyssna på kunderna. 

Förståelse av kund via ansträngningar som görs för att förstå kunden och deras behov.43  

Dessa dimensioner är välvalda, omfattande och grundligt framtagna kring upplevd service. 

Genom att använda sig av dessa dimensioner går det enligt Zeithaml går det att bedöma och 

uppskatta servicekvalitet av olika karaktär. Trots att service varierar från service, vad en kund 

upplever behöver en annan inte göra, står dessa tio dimensioner för den generella synen på 

service.44  

Zeithamls tio dimensioner kommer att ligga till grund för uppsatsens definition av 

servicekvalitet. Vi har valt att använda oss utav dessa för att se hur ledningens och de 

butiksanställdas uppfattning kring service lyder.  

                                                

 

43 Zeithaml Parasuraman, Berry 1990 
44 Ibid 
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4.3 Affärsidé 
Utöver intern marknadsföring och servicekvalitet vill vi lyfta fram vikten av en utarbetad 

affärsidé för att belysa dess betydande existens.  

En affärsidé kan beskrivas som någon förmåga av överlägsenhet eller kunnande. Företagets 

affärsidé är invävd i organisationsstrukturen eller i företagets anställda. Den kan ses som 

något unikt och kan betraktas som en ledstjärna för företaget. En affärsidé kan ses som ett 

system där det finns flera delsystem, om någon del inte synkroniserar med de andra delarna 

kommer det totalt sett inte att bli en bra affärsidé. Det måste finnas en överensstämmelse 

mellan marknaden, produkterna och den interna miljön inom företaget. Den produkt företaget 

har valt ska ligga i linje med den marknad eller nisch som man har valt att gå in i. En harmoni 

måste finnas och nå ut till varje enhet inom dessa tre lägen för att upprätthålla balansen och på 

så sätt stå emot konkurrenter. Misfits uppstår vanligen när delelementen i systemet är 

osammanhängande eller när delade åsikter kring företagets affärsidé råder inom 

organisationens interna struktur. Detta leder till bristande effektivitet.45 För att en organisation 

ska kunna vara stark i den externa miljön krävs en sammanhållande intern miljö. Om företaget 

inte har en intern struktur där allt samspelar kommer det inte att bli framgångsrikt.46 En 

affärsidé bygger på en beskrivning om hur företaget ska tjäna pengar.47 

 

Figur 1: Principen om överensstämmelse (Normann 1975) 

                                                

 

45 Normann 1975 
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För att ta reda på vad företaget vill uppnå med sin verksamhet i form av strategi samt vision 

har vi valt att använda oss av affärsidén. I och med att ett företags affärsidé är något som ska 

vara invävd i organisationsstrukturen eller i företagets anställda för att det ska råda en 

överensstämmelse mellan organisationens alla enheter anser vi att det ligger i vårt intresse att 

undersöka om så är fallet.  

4.4 The service-profit-chain 
Vi vill med hjälp av The service-profit-chain lyfta fram kopplingen mellan företaget och dess 

personal. Intern marknadsföring kan användas som en brygga i denna kedja för att betona 

vikten av servicekvalitet samt för att nå ut med företagets direktiv till både personalen och 

kunderna.  

Teorin relaterar till framgångsrika service/tjänsteföretag som förstår sig på värdet av 

service. Fokus ligger på de anställda och deras relation till kunderna, nöjd personal leder till 

nöjda konsumenter. Dessa företag har förstått The service-profit-chain och vikten av att vårda 

sin personal.  

The service-profit-chain kan delas in i fem mellanled som är sammanlänkade med företagets 

vinst samt personal- och kundnöjdhet.  

- Den första delen behandlar den interna servicekvaliteten som står för de anställdas 

utbildning och deras arbetsmiljö.  

- Den andra tittar på hur lojala, nöjda och produktiva de anställda är.  

- Den tredje ser på effektivisering av bättre service som når ut till kunderna.  

- Den fjärde ser efter och tar hand om de befintliga kunderna som är nöjda och lojala så att de 

ska locka till sig andra kunder.  

- Den femte är den hälsosamma tillväxten av servicevärdet som ökar genom företagets 

prestationer. Genom att främst ta hand om de som är i kontakt med kunden kommer företag 

att nå servicevärde och tillväxt.  

Utöver den traditionella tjänstemarknadsföringen med dess fyra P:n, Plats, Pris, Produkt och 

Produktion, krävs det en servicemarknadsföring som lyckas förmedla service via den externa 

men framförallt den interna och interaktiva marknadsföringen.48   

                                                

 

48 Kotler 2001  
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Figur 2: The service-profit chain, (Kotler 2001)   

Den interna marknadsföringen står för utbildning och satsning på de anställda. Företaget 

måste tro på och motivera sina försäljare som kommer i kontakt med kunden. För att nå 

kundnöjdhet bör all servicepersonal lära sig att arbeta i ett team. Det räcker inte endast en 

heltids marknadsförare som jobbar på marknadsförings- eller försäljningsavdelningen är 

införstådd i lanseringen, utan alla i organisationen måste vara införstådd i marknadsföringen 

och servicekvaliteten. Innan företaget går ut med deras externa marknadsföring bör den 

interna vara klar med en personal som är införstådd i den interna marknadsföringen kring 

service.49  

Den interaktiva marknadsföringen står för den servicekvalitet som upplevs och sker under 

sanningens ögonblick . Det vill säga det ögonblicket då säljaren möter kunden och levererar 

servicen. Det är även under denna interaktion som kunden värderar och bedömer hela 

organisationens kvalitet. På produktmarknaden där förhållandet mellan produktens kvalitet 

och hur den erhålls upplevs som lågt finns det en skillnad mot servicemarknaden. På 

servicemarknaden definieras kvaliteten på servicen utifrån den som levererar tjänsten och på 

kvaliteten av leveransen. Ett effektivt samspel mellan kunden och den effektiva 

serviceleverantören är ett måste för att göra kunden nöjd. Kvalitet är något som kunden 

värderar utifrån två aspekter, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet.50 Den tekniska 

kvaliteten är vad kunden får för produkt eller tjänst, med avseende på den tekniska lösningen. 

Medan den funktionella kvaliteten avser hur kunden uppfattar relationen med personligt 

bemötande och tillgänglighet som exempel.51 För att uppnå en kundnöjdhet måste företagen 

behärska den interaktiva marknadsföringen med dess funktionella kvaliteter.52 

                                                

 

49 Kotler 2001  
50 Kotler 2001 
51 Grönroos & Rubenstein 1986  
52 Kotler 2001 
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The service-profit-chain betonar vikten av att ta hand om sin personal och att man 

implementerar den interna marknadsföringen först innan företaget går ut med sin externa. 

Genom att behärska och förmedla service via sin marknadsföring uppnås en betydelsefull 

interaktion mellan personalen och kunderna vilket leder till vinst och tillväxt.  

4.5 Gapmodellen53  

Modellen för gapanalys som är framtagen av Berry, Parasuman och Zeithaml är tänkt att 

användas för att analysera olika orsaker till kvalitetsproblem och för att hjälpa 

företagsledningen att förstå hur de kan förbättra tjänstekvaliteten. Modellen visar hur 

tjänstekvalitet uppstår och vilka steg man måste ta med i beräkningen då man analyserar och 

planerar tjänstekvalitet.   

Den övre delen av modellen är sådana faktorer som berör kunden och den undre delen berör 

tjänsteleverantören. Hur den förväntade tjänsten ser ut beror på kundens tidigare erfarenheter, 

personliga behov och företagets rykte. Förväntningarna påverkas också av företagets 

kommunikation med marknaden. Den upplevda tjänsten är den tjänst som kunden fått och är 

följden av interna beslut och aktiviteter. Ledningens upplevelser av kundens förväntningar 

blir vägledning för beslut om specifikationer av tjänstekvaliteten, vilka ska följas av företaget 

då tjänsten levereras. När dessa steg analyserats kan man uppdaga orsakerna till 

kvalitetsproblem. De fem gapen i modellen visar tänkbara bristande överensstämmelser 

mellan de olika delarna  kvalitetsgapen. De fem gapen är följande:  

Gap 1  Gapet i ledningens uppfattning 

Ledningen uppfattar kvalitetsförväntningarna på ett felaktigt sätt, vilket kan vara till följd av 

felaktiga marknadsundersökningar, felaktigt tolkad information eller dålig information uppåt 

till företagsledningen från dem som har kontakt med kunderna på grund av att till exempel för 

många organisatoriska nivåer vilka hejdar eller förändrar informationen. Bättre 

bakgrundsundersökningar kan vara ett botemedel eller att förbättra ledningen om det är där 

felet ligger.  

Gap 2  Kvalitetsspecifikationsgapet  

                                                

 

53 Grönroos 1990  
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Specifikationerna på tjänstekvaliteten stämmer inte överens med ledningens uppfattning om 

kvalitetsförväntningarna. Detta är en följd av planeringsmisstag, dålig styrning av planering, 

brist på målsättningar inom organisationen eller att ledningen inte stöder planeringen av 

tjänstekvaliteten tillräckligt. Dessa planeringsbrister orsakas ofta av ledningens brist på 

engagemang för äkta tjänstekvalitet. De som levererar tjänsterna måste förstås också engagera 

sig för detta. Helst bör tjänstproducenter, planeringsansvariga och ledningen vara överens om 

mål och specifikationer.  

Gap 3  Tjänsteleveransgapet  

Kvalitetsspecifikationerna uppfylls inte under tjänsteproduktionen och tjänsteleveransen.  

Det i finns i grova drag tre anledningar till varför detta gap uppstår.  

- Den första grundar sig i medarbetarnas uppfattning om specifikationer och regler samt om 

kundernas behov och önskemål.  

- Den andra orsaken är brist på ledningsstöd.  

- Den tredje anledning uppstår då det finns en brist på stöd i teknologi och produktsystem. 

De anställda accepterar inte specifikationerna om de är för komplicerade eller om de inte 

stämmer överens med företagskulturen. Problem uppstår också ifall tillräckligt många kunder 

kräver att den anställda som möter dem ska uppträda på ett annat sätt än vad som förväntas av 

de befintliga specifikationerna. Den interna marknadsföringen är här av avgörande betydelse. 

Obefintlig eller bristande intern marknadsföring är även en faktor till gapet som uppstår från 

bristande ledningsstöd. Problem som grundar sig i styrningen och ledningsstöd kan botas ifall 

förändringar sker i hur företags- och arbetsledarna behandlar sina medarbetare samt att det 

sker ändringar i övervakningssystem för kontroll och belöning.  

Gap 4  Marknadskommunikationsgapet  

Löften som givits av marknadskommunikationen stämmer inte överens med de tjänster som 

levereras. Detta beror bl.a. på att marknadskommunikationen inte interagerats med 

tjänsteproduktionen eller att att företagen överdriver och lovar för mycket. Det är viktigt här 

att skapa ett system som samordnar planering och genomförande för externa kampanjer, 

produktion och leverens. Ledningen bör också övervaka planeringen mer ingående.  

Gap 5  Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
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Den upplevda tjänsten stämmer inte överens med den förväntade tjänsten. Detta beror på dålig 

kvalitet, dålig word-of-mouth54, negativ företagsimage eller förlorade affärer och kunder.   

 

Figur 3: Gapmodellen (Grönroos 1990)  

Med hjälp av denna modell kan gapen identifieras i den undre delen mellan personalen i 

butikerna som levererar servicen och ledningen.   

                                                

 

54 När kunder berättar om sina erfarenheter med företaget till sin omgivning. 
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5. Teoretisk referensram  

I kapitel presenteras vår modell som visar hur sambandet mellan intern marknadsföring och 

service ser ut. Modellen bygger på de befintliga teorier och modeller som presenterades i 

föregående kapitel.  

5.1 Intern, interaktiv och extern marknadsföring 

Många delar i företagets verksamhet måste vara samstämda för att det ska vara framgångsrikt. 

Eftersom butikspersonal är företagets ansikte utåt så måste de arbeta enligt samma linje som 

resten av företaget. En fungerande intern marknadsföring mellan företag och personal är alltså 

en förutsättning för att kunna ha en fungerande interaktiv marknadsföring mellan kund och 

personalen samt en framgångsrik extern marknadsföring från företagets sida gentemot 

kunden.   

 

Figur 4: Egen modell 1  

Även om vi avser att endast undersöka den interna marknadsföringen, så ligger den 

interaktiva och den externa marknadsföringen i bakgrunden hela tiden eftersom ett företags 

affärsverksamhet i grunden baserar sig på att tjäna pengar, vilket sker genom kunderna.   



   

27

  
5.2 Intern marknadsföring leder till servicekvalitet 
För se närmare på den interna marknadsföringen och dess påverkan på service har vi tagit 

fram modellen nedan.  

  

Figur 5: Egen modell 2 

I toppen av modellen finns företagsledningen. Företaget har en vision och en affärsidé som 

måste få fäste i organisationen och bli en del av företagskulturen, de ska spridas till alla nivåer 

i organisationsstrukturen. Det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan 

kundsegmentet, produkten och den interna organisationen gällande affärsidén för att den ska 

vara fungerande. Det är viktigt att affärsidén tillämpas av butikspersonalen så att den kan 

marknadsföra produkten enligt samma linje som resten av företaget.   

Intern marknadsföring används av företaget för att i slutändan få butikspersonalen att agera 

serviceinriktat gentemot kunderna. Företaget måste lägga vikt på att få sin personal 

servicemedveten för att uppnå målet. Att få personalen engagerad och delaktig i företagets 

mål är en förutsättning för att de ska marknadsföra produkten på ett fördelaktigt och riktigt 
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sätt i enlighet med företagets anda. Butikspersonalen ska känna sig som de 

deltidsmarknadsförare de är. I grunden för hur personalen uppträder är deras motivation för 

arbetet, detta är någonting som företaget aktivt ska hjälpa sina medarbetare med. Utbildning 

är ett sätt att få kompetent personal, men det hjälper också till att få personalen att känna sig 

som en viktig del i företaget vilket i sin tur fungerar som motivation. För att allt detta ska 

fungera är det en förutsättning att det finns väl etablerade och beprövade informationskanaler 

eller att nya utvecklas inom företaget så att informationsflödet sker obehindrat. Detta är 

viktigt för det första eftersom budskapet av informationen annars kan bli förvrängd. För det 

andra att det inte fastnar på någon nivå i organisationen så att alla inte blir delaktiga i till 

exempel förändringar.  

Längst ner i modellen finns personalen som interagerar med kunden mot vilken de 

ovanstående åtgärderna är riktade mot.  

Företaget använder sig av intern marknadsföring för att påverka personalen åt rätt håll  det 

serviceinriktade hållet. För att undersöka om personalen är servicemedveten kan följande 

variabler granskas: 

 

Tillförlitlighet  Är personalen noggrann i sitt arbete? 

 

Reaktionsförmåga  Är personalen alert och villig att hjälpa kunden? 

 

Kompetens  Har personalen tillräckligt med kunskap för att hjälpa kunderna på bästa 

sätt? 

 

Artighet  Är personalen artig, vänlig och respektingivande gentemot kunderna? 

 

Förtroende  Är personalen trovärdig? 

 

Kommunikation  Anpassar personalen sitt sätt att prata och agera efter olika kunder? 

( att tala med bönder på bönders vis ) 

 

Förståelse  Känner personalen av kundernas behov? Förstår de kunden?  

Slutligen ska det eventuella gapet som kan uppstå undersökas. Gapet mellan vad ledningen 

vill göra, och tror, sker i företaget och det som verkligen sker ur personalens synvinkel kan 

vara stort. Om specifikationerna inte stämmer överens med hur det bör vara eller om de är för 

komplicerade blir gapet stort. För att undvika gap är det viktigt med en fungerande intern 

marknadsföring och en gemensam företagskultur.  
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6 Empiri  

I kapitlet som följer beskrivs Nilson Group och affärsområdet Jerns närmare. Informationen 

om företagets affärsidé, interna marknadsföring och service kommer från intervjun med Lena 

Ljungkrantz, regionschef. I kapitlet presenteras även enkätsvaren.  

6.1 Om företaget 

1955 startades ett företag vid namn Firma Skodon i Åskloster av Rolf Nilsson. Femtio år 

senare har företaget utvecklats till Nilson Group som säljer vart fjärde par skor i Sverige. 

Huvudkontoret är placerat i Varberg där företaget har fem olika butikskoncept  Din Sko, 

Jerns, Nilson, Skopunkten, Radical Sports och även ägda Eccoshoppar. De olika koncepten 

står för olika butiksmiljöer och exponering.   

Under år 2005 ökade Nilson Group sin vinst med 43 %, från 96 Mkr till 137 Mkr. I år tror 

Ingemar Charleson, företagets VD att de kommer att ha en omsättning på omkring 1,9 

miljarder kronor.55 

6.1.1 Jerns  för kunder som söker kvalitet i produkter och bemötande56 

Jerns vill visa hur viktigt skor är för välbefinnandet och stilen. De kunder som Jerns vänder 

sig till söker kvalitet på alla sätt och vis. Jerns vill gärna kunna ge kunden det där lilla extra 

när de letar efter passform, kvalitet och personlig service. I Jerns butiker finns det välkända 

varumärken som ska följa modet med en klassisk stil. Jerns riktar sig till kunder som söker 

kvalitet i produkter och bemötande samt tycker att det är värt att betala för det. Det är inte den 

största målgruppen, men det finns i tillräcklig omfattning bland storstädernas medel- och 

höginkomsttagare. Kunderna finns i alla åldrar, men de flesta är över 30 år. På Jerns säljs bara 

dam och herrskor, det vill säga inga barnskor, och fördelningen är 69% dam och 31% 

herrskor.   

Jerns är ett butikskoncept för större städer (>150.000 invånare) Det finns fem butiker i 

Stockholm, två butiker i Malmö, en butik i Göteborg och en nyöppnad butik i Uppsala.   

                                                

 

55 Markus Sjöqvist (2006). Skojätte bygger nytt lager. 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c08%5c2
4%5c154026%26src%3ddi (2006-12-18) 
56 Lena Ljungkrantz (2006-12-13), Fötterna är huvudsaken 2005 

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c08%5c2
4%5c154026%26src%3ddi
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Jernsbutikerna ska vara mer klassiska än de övriga koncepten inom Nilson Group. 

Inredningen är i trä och det finns mjuka mattor i butikerna. Det ska passa en kund som söker 

det som är tidlöst och elegant. På Jerns vill kunden känna sig omhändertagen. Butikerna 

bygger på en hög grad av service och priserna är relativt höga så massexponering är inte 

vanligt. Butikerna är utformade så att man ska fråga efter hjälp av personalen. Eftersom Jerns 

säljer varumärken som finns hos andra kedjor är service ett viktigt konkurrensmedel.  

6.2 Affärsidé, företagskultur och vision 

Nilson Groups affärsidé är vi säljer aktuella skor i stora volymer med låga omkostnader

 

och vi utvecklar tydliga butikskoncept för de största målgrupperna . Detta är hela företagets 

övergripande mål som är skapad utifrån deras interna sätt att tänka och deras arbetssätt. 

Affärsidén ska tala om vad de säljer och till vem. Den ska sammanfatta det som är viktigt och 

gemensamt, den ska innefatta ramar för företagets alla varumärken (Skopunkten, Din Sko, 

Nilson, Jerns, Radical Sports och ägda Eccoshoppar). Utöver den gemensamma affärsidén har 

Jerns specifika delmål där fokus ligger på kvalitet i service och i produkter.   

År 2005 hade företaget fokus på att sprida företagets kultur och värderingar. Ledningen ville 

bland annat säkra att företagskulturen på golvet är som de tror. Lena lägger vikt på att det är 

viktigt att kulturen och värderingarna genomsyrar alla organisationsled och att de underhålls, 

vilket är någonting de aktivt arbetar för. I slutet av år 2005 hade de enligt Lena fått mycket 

god respons från personalen. Ledningen hade bra förståelse av hur personalen uppfattar 

företagets kultur, värderingar etc. Plantorna för att uppnå målen var satta. Lena menar också 

att det är viktigt att alla känner till affärsidén och att det gör personalen tryggare i sin roll.   

Företagets vision är att göra fötterna till huvudsaken och öka folks medvetenhet om skornas 

betydelse. De ska visa att skorna är den accessoar som tydligast visar vem du är. På Jerns är 

det viktigt att skorna är för välbefinnande.  

I slutändan är det butikschefens ansvar att personalen får ta del av och lära sig om företagets 

värderingar och visioner. Därför är butikschefens roll stor som förmedlare mellan ledning och 

personal, både muntligt och skriftligt. När man får en anställning som butikschef genomgår 

man en introduktionskurs där affärsidén, visionerna, kulturen och värderingarna presenteras 

vilket gör att de ska få en bra grund att stå på för att föra det vidare till sin butikspersonal. 
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6.3 Intern marknadsföring  

Enligt Lena är det viktigt att alla anställda inom koncernen känner sig stolta över sitt arbete. 

Butikspersonalen är en av Nilson Groups viktigaste länkar. Trivsel och individuell utveckling 

är grunden för alla som jobbar i butikerna.   

6.3.1 Informationshantering 

För att nå ut med information till personalen använder Nilson Group sig av ett intranät, INGO, 

som uppdateras dagligen med information som alla anställda har tillgång till. Här finns bland 

annat information om företaget, kampanjer, specifika riktlinjer och leveranser som gäller 

butiken. Även ett internt rekryteringsnät finns med på INGO där medarbetare inom Nilson 

Group kan söka lediga tjänster inom företaget. Med hjälp av daglig mejlkontakt sker 

informationsutbyten mellan butikerna samt mellan Stockholms- och huvudkontoret i Varberg. 

Utöver detta använder ledningen sig av butikscheferna som informerar vidare till sin personal 

i butiken. Under året besöker Lena butikerna minst en gång i månaden för att finnas på plats 

och guida personalen. Även regionmöten med butikscheferna bokas in under året för att 

informera om resultat, kampanjer och framtida planer för affärskonceptet och företaget.   

I och med att Jerns är en butikskedja finns det kraftiga riktlinjer som butikerna måste följa. 

Själva huvudansvaret för butiken ligger hos butikscheferna som är resultat- och 

informationsansvariga. Butikerna är relativt små och självgående vilket leder till att den 

övriga personalen också är delaktig i verksamheten. Allt ifrån exponering, raster, luncher och 

varuhantering beslutar butikspersonalen tillsammans.  

Vid anställning inom företaget finns det en kravprofil som ska följas, vilket innebär att 

följande egenskaper ska finnas med; ta eget ansvar, vara självgående, aktiv och 

initiativtagande. Det ligger mycket ansvar på personalen själv i informationssökning säger 

Lena, fast de får mycket serverat . Detta gäller både dagligt butiksansvar och sökande av 

utbildningar och kurser.  

6.3.2 Motivation 

Lenas uppgift är att motivera butikscheferna på Jerns som i sin tur ansvarar för att motivera 

butikspersonalen i sin egen butik. Utöver de direktiv som butikscheferna får motiveras de att 
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utvecklas med hjälp av utbildningar och utökade befogenheter. Det kan vara allt ifrån 

regionala uppdrag till inhopp på andra butiker för att hjälpa butikchefsaspiranter. 

Lena nämner också att det är viktigt hur butikscheferna agerar eftersom de anställda tar efter 

sin chef.  

6.3.3 Utbildning 

Utveckling och inspiration säger Lena är viktigt för att motivera säljarna till att vara trygga i 

sin roll. För att stärka personalen och öka deras kunskap erbjuds interna utbildningar som till 

exempel, sälj- och serviceutbildning, varukunskap, exponeringsdagar, utensiliekurser samt 

ledarskaputbildningar. För medarbetare som vill utvecklas till butikschef har Nilson Group ett 

eget aspirantprogram som pågår under ett och ett halvt år. Utöver kurser och utbildningar sker 

regelbundna säljartävlingar och aktiviteter ute i butikerna för att motivera de anställda.   

6.3.4 Delaktighet 

När det gäller Nilson Groups personalpolitik är de måna om att ta hand om alla inom 

företaget, det vill säga att de förespråkar intern rekrytering. Företagets VD, Ingemar 

Charleson, började sin karriär på golvet när han var 12 år. Det är många medarbetare inom 

Nilson Group som har arbetat sig uppåt, även Lena började sin karriär inom företaget som 

förstahandssäljare på Din Sko 1991. Lena påpekar dock att det finns en risk att organisationen 

blir för insnöade . För att få in nya idéer och ett nytt tänkande har de under den senaste tiden 

anställt butikschefer utifrån.   

6.3.5 Företagsanda 

Att det finns en väldigt stark företagsanda är något Lena belyser. Jag känner att vi alla är 

riktigt stolta över vår arbetsgivare och påpekar är att de som arbetsgivare värnar om sina 

anställda och vill att de ska utvecklas inom företaget.  
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6.4 Service 

I och med att Jerns säljer varumärken som finns hos andra affärer är service ett viktigt 

konkurrensmedel. Det Nilson Group vill med Jerns är att kunna erbjuda kunden en bättre 

upplevelse och att kunden ska bli nöjd efter att ha besökt butiken.  

Butiksmiljön är utformad för service. Placeringen och formen av den runda 

hjälpdisken/kassan är noga vald för att finnas tillgänglig för kunden ute i butiken. Tidlös och 

elegant inredning är anpassa för att skicka ut budskapet till kunderna att hos Jerns kan kunden 

känna sig omhändertagen. Personalen ute i butiken har naturlig fallenhet för hög grad av 

service. I och med att massexponering inte är något Jerns strävar efter är varumärken 

naturligtvis väldigt viktiga. Kunderna som Jerns vänder sig till söker kvalitet på alla sätt och 

vis. Det är viktigt att kunden känner ett förtroende för oss och att säljarna uppfattas som 

professionella och seriösa  säger Lena. Butikspersonalen ska alltid tillmötesgå kundens 

behov. Det är viktigt att Jerns medarbetare vet hur kunden tänker. Därför ska butikens 

personal vara lyhörd och ständigt finnas där för kunden.   

Av Nilson Groups olika butikskoncept står Jerns för en högre servicenivå än de andra. Enligt 

Lena är service det absolut viktigaste vapnet som de har. Butikschefen är en viktig motor 

kring att bygga upp och förmedla detta. Nilson Groups personal på Jerns har en naturlig sätt 

att förhålla sig till service. Att ha rätt attityd och viljan att sälja är grunden hos alla som 

arbetar inom företaget. Därför försöker hela tiden uppmuntra och utbilda personalen för att 

skapa ännu mer och högre servicenivå. Jerns arbetar ständigt med att ha fokus på kunden och 

belyser att den absolut viktigaste arbetsuppgiften är att ge service till alla våra kunder. 

6.5 Enkätresultat 

För att uppnå ett exaktare resultat och tolkning av vår utarbetade enkät har vi valt att titta på 

hur många timmar i veckan personalen arbetar och hur många år de har arbetat inom Jerns. 

Utifrån dessa parametrar har vi undersökt hur involverade och motiverade butikspersonalen 

känner sig i affärsidén och i företagets interna marknadsföring. Vi valde att slå ihop de som 

arbetat inom Jerns under 2-3 år med respondenternas svar från 0-1 år, då det endast var 2 

stycken som tillhörde 2-3 år och vi såg att deras svar liknade varandras. Det vi även 

undersökte i enkäten var ålderns betydelse och kom fram till var att det inte fanns några 

tydliga skillnader i åsikter mellan yngre och äldre medarbetare. 
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6.5.1 Affärsidé 

När vi ställde frågan om personalen visste vad företagets affärsidé är var det ingen som inte 

kände till den, 55% av butikspersonalen visste vad den är och 45% kände delvis till den. Dock 

bör vi poängtera att vi skrivit ut affärsidén i enkäten för att kunna ställa följdfrågor kring den. 

Det som vi vidare intresserar oss av är om antal timmar man arbetar påverkar kunskapen om 

affärsidén. Vi har även studerat ifall antal år man jobbat inom Jerns påverkar vetskapen om 

affärsidén och ifall medvetenheten om affärsidén påverkar dess inverkan på arbetet. 

Alla svaren på våra frågor om affärsidén redovisas i bilaga 3, sida 50-51.  

6.5.2 Intern marknadsföring 

Nedan presenteras hur butikspersonalen uppfattade hur de olika variablerna i hur den interna 

marknadsföringen fungerar.   

Fråga Inte alls Delvis 
Till stor 
del Helt 

Har du möjlighet att vara delaktig i beslut som fattas? 4

 

16

 

8

 

1

 

Är det lätt att få ta del av information om företaget? 0

 

5

 

16

 

8

 

Får företaget dig motiverad i ditt arbete? 1

 

9

 

12

 

7

 

Finns det möjlighet att ta del av kurser/utbildningar? 0

 

10

 

9

 

10

 

Har du fått ta del av kurser/utbildningar? 8

 

9

 

11

 

1

 

Finns det en gemensam anda inom Jerns? 1

 

5

 

19

 

4

  

Summan av ovanstående siffror har resulterat i ett positivt förhållningssätt kring frågorna. Det 

som bör lyftas fram är att en klar majoritet anser att det finns en gemensam anda på Jerns 

vilket många företag strävar efter. Det enda som kan uppfattas som negativt är det höga 

antalet som inte fått ta del av några kurser eller utbildningar.  

Alla resultat av svaren på våra frågor kring intern marknadsföring redovisas i bilaga 4, sida 

52. 

6.5.3  Servicemedvetenheten 

Nedan presenteras butikspersonalen egna uppfattningar och attityder om hur de olika 

variablerna påverkar servicen.  

Fråga Inte alls Delvis 
Till stor 
del Helt 

Är du noggrann i ditt arbete när det gäller att hjälpa kunder? 0

 

0

 

11

 

18

 

Är du alert och villig att hjälpa till när en kund kommer in i butiken? 0

 

0

 

12

 

17

 

Har du tillräckligt med kunskap för att hjälpa kunderna på bästa 
sätt? 0

 

0

 

23

 

6

 

Är du artig, vänlig och visar respekt gentemot kunderna? 0

 

0

 

7

 

22

 

Är du trovärdig som säljare? 0

 

0

 

13

 

16
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Anpassar du ditt sätt att prata och agera efter olika kunder? 0

 
8

 
10

 
11

 
Känner du av olika kunders behov? 0

 
6

 
16

 
7

  
Resultatet belyser att personalen har en egen hög och positiv uppfattning om sin servicegrad.  

Alla resultat av svaren på våra frågor kring service redovisas i bilaga 5, sida 53.  

6.5.4 Övriga synpukter 

Utöver frågorna som vi ställt om affärsidén, den interna marknadsföringen och servicen gav 

vi butikspersonalen en möjlighet att tillägga om det var något de ville förtydliga eller påpeka. 

Följande citat är tagna ifrån de enkäter där ytterligare synpunkter tillförts:  

När det gäller Jerns så tycker jag personligen man utvecklas väldigt mycket. Sättet man 
pratar och framför sig själv. Därför är det viktigt att se från början att säljaren är mångsidig 
och anpassningsbar. Sen när man väl har det kan detta företag ge väldigt mycket för dig att 
utvecklas internt.

  

Tycker det är viktigt för Jerns framtid att ha en serviceminded och kunnig personal.

  

Säljare i skobranschen är ett roligt och stimulerande arbete.
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7 Analys  

I detta kapitel analyseras de svar vi erhållit från intervjun med ledningen och 

butikspersonalens enkäter för att sedan jämföra deras attityder och åsikter kring affärsidén, 

intern marknadsföring och service.   

7.1 Affärsidén och visionen 

Inom Jerns finns det en familjär känsla vilket för ledning och personal närmare, detta kan 

förklara att majoriteten av de tillfrågade faktiskt svarade positivt på frågan om de vet vad 

affärsidén är. (Se bilaga 3. Diagram 1, sida 50)  

För det första kan vi se att det finns ett samband mellan hur många timmar per vecka 

personalen jobbar och hur väl de känner till affärsidén. Desto mer de jobbar desto bättre 

känner de till affärsidén. (Se bilaga 3. Diagram 2, sida 50) För det andra finns även ett 

samband mellan hur länge personalen jobbat på Jerns och ifall de vet vad företagets affärsidé 

är. Majoriteten av dem som har jobbat mer än tre år på Jerns vet hur affärsidén lyder. 

Majoriteten av dem som jobbat mindre än tre år på Jerns vet endast delvis hur affärsidén 

lyder. (Se bilaga 3. Diagram 3, sida 50) Detta kan förklaras av att företaget behöver tid för att 

fästa sin affärsidé i personalens medvetande. Även fast företaget hade fokus på att 

implementera affärsidén år 2005 så är det många som inte vet närmare vad den innebär. 

Företaget är också medvetet om att det tar tid att fullt ut uppnå sina mål. De plantor som sattes 

2005 för att öka medvetenheten om företagets visioner, kultur etc. måste dock underhållas för 

att växa. Den överensstämmelse mellan de olika nivåerna i företaget som Normann talar om 

är enligt företaget bra trots det gap som finns mellan företagets affärsidé och Jerns sätt att 

arbeta. Vi kan dock konstatera att det fortfarande är någonting som de kan arbeta vidare på, 

speciellt bland dem som inte jobbar så ofta och de som är relativt nya inom företaget.  

Hela 93% av de tillfrågade butiksanställda svarade att de delvis eller till stor del kunde 

identifiera sig med affärsidén. Varför fler inte helt kan göra det beror sannolikt på att 

affärsidén innefattar att vi säljer / / stora volymer med låga omkostnader , vilket inte 

stämmer överens med Jerns. Något som alltså bör belysas är att Nilson Groups affärsidé inte 

överensstämmer med Jerns koncept och att detta kan skapa identifieringsproblem för 
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medarbetarna. Ledningen anser att detta inte är något problem då tydliga delmål satts upp för 

Jerns. Vi anser dock att det finns ett stort gap här. 

Resultatet av enkäten visar också att vetskapen om affärsidén gör att personalen bättre kan 

identifiera sig med den. (Se bilaga 3. Diagram 4, sida 51) Därav ser vi vikten av att företaget 

bör nå ut med den till sina anställda på golvet .  

Enligt enkäten påverkar affärsidén arbetet mer när man vet vad den är. (Se bilaga 3. Diagram 

5, sida 51) Detta är positivt eftersom företaget aktivt arbetar med att få sina medarbetare 

medvetna om den för att de ska arbeta på ett visst sätt.   

När det gäller ledningens och butikspersonalens syn på visionen, vi gör fötterna till 

huvudsaken , så finns det inget gap att tala om. Nilson Group och Jerns har en stark vilja att 

lyfta fram skorna och låta de stå för välbefinnande och stil.   

7.2 Intern marknadsföring 

7.2.1 Informationsflöde 

Nilson Group använder sig av ett intranät för att nå ut med information till personalen i 

butiken. Alla har tillgång till intranätet och det är upp till varje butik att söka efter kampanjer, 

leveranser och företagsinformation. Företaget i sig beskriver sin personal som är självgående, 

tar egna initiativ och söker information själva.   

Utöver intranätet är det butikscheferna som ledningen använder sig av för att nå ut med 

information. Genom kontinuerliga regionmöten delas riktlinjer ut till butikscheferna som 

kontrolleras av ledningen genom återkommande besök i butikerna. När frågan till 

butikspersonalen ställdes om hur informationsflödet fungerade uppfattade vi att responsen var 

hög och tillfredsställande. Över 80% av personalen tycker att det är lätt att ta del av 

information som ges ut av företaget. Detta tyder på att personalen är självsökande och tar 

egna initiativ, vilket ledningen betonade var viktigt kring deras butikpersonal. Mycket tror vi 

grundar sig på att Jerns för inte så länge sen blev uppköpta av Nilson Group. Dessförinnan var 

butikerna vana med att vara självgående och har på det sättet byggt upp ett självförtroende 

kring eget initiativ och beslutsprocesser.    
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När det gäller informationshanteringen finns inget nämnvärt gap. Personalen upplevs ungefär 

så självgående som företaget förväntar sig samtidigt som butikschefen hjälper till med att 

informera sin personal.  

7.2.2 Motivation 

För att motivera sina anställda finns det olika utbildningar, kurser och säljtävlingar som ska 

hjälpa personalen med att utvecklas, vilket Jerns personal var väl införstådda med. 

Ledningens ansvar är att motivera butikscheferna med utbildningar och utökade befogenheter 

för att de i sin tur ska motivera sin egen butikspersonal. Chanserna att göra karriär inom 

företaget Nilson Group anses som goda då de flesta inom företagsledningen började sin 

karriär som säljare ute i företagets butiker.   

I och med att Jerns personal är medveten om att de ska vara självsökande och initiativtagande 

kring utbildningar och tävlingar uppstår inget gap kring motivering. När det gäller de 

anställdas motivation poängterar Grönroos liksom Lena att det är viktigt hur butikscheferna 

agerar eftersom deras beteende reflekteras i butikspersonalens sätt att vara.  

7.2.3 Att skapa servicemedvetenhet och att utbilda 

För att säljaren ska vara trygg i sin roll krävs utveckling och inspiration. Genom att erbjuda 

interna utbildningar som till exempel, sälj- och service utbildning, varukunskap, 

utensiliekurser samt ledarskaputbildningar vill ledningen öka kunskapen och 

servicesmedvetenheten hos personalen på Jerns. I och med att ledningen vill att personalen 

främst ska vara självgående vid informationssökning av utbildningar och kurser ligger 

ansvaret av att utvecklas hos personalen delvis på dem själva.  

Att Nilson Group satsar på sin personal för att öka deras kunskap och trygghet som säljare är 

något som Jerns personal instämmer med. Alla var medvetna om att det fanns en möjlighet till 

att ta del av kurser och utbildningar. Detta tyder också på att informationsflödet fungerar 

kring utvecklandet av personalen. Dock verkar delaktigheten av dessa erbjudanden endast 

gälla personal som arbetat inom Jerns över 3 år. Alla som varit nyanställda på Jerns under det 

senaste året har svarat nej på frågan om de har deltagit i dessa utbildningar.  
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När det gäller utbildning så tycker vi oss identifiera ett gap då många i butikspersonalen inte 

helt håller med att det finns möjligheter till utbildning. Det är även 28% som aldrig tagit del 

av någon av de utbildningar som erbjuds.  

7.2.4  Delaktighet kring beslut  

I och med att Jerns är ett av Nilson Groups affärskoncept finns det kraftiga riktlinjer som 

butikerna måste följa. Detta i sig begränsar personalens delaktighet i beslut kring butiken eller 

på en högre nivå. Själva huvudansvaret för hur arbetet i butiken utformas ligger hos 

butikscheferna som i sin tur beslutar över sin egen personal. Vi upplevde att personalen kände 

sig delaktig till en viss nivå, det vill säga kring beslut om butikens exponering, schema och 

varuhantering. Det visade sig att personal som jobbat mer än tre år ansåg sig själva vara mer 

delaktiga än de som endast jobbat under 1 år, vilket tyder på att personalen blir tryggare i sin 

roll i butiken med åren.   

Gapet mellan ledning och personal är alltså större när det gäller nyanställda. Detta ser vi dock 

inte som ett problem eftersom det är naturligt att gapet krymper med tiden.  

7.2.5 Företagsandan  

Att det finns en väldigt stark företagsanda är något som både Lena och personalen på Jerns är 

överrens om. En anledning till detta är bland annat att det endast finns nio Jernsbutiker totalt 

och att de i sin tur endast har ett fåtal anställda. De har även lyckats behålla intrycket av att 

vara ett litet självgående företag istället för en del av Nilson Group som består av över 200 

butiker med sex olika affärsområden.  

Vi vill även poängtera att kickoffer eller liknande aktiviteter som Gummesson talar om inte 

alls har nämnts av företaget.  

7.3 Service 

Jernsbutikerna är mycket inriktade på service, det anser både ledningen och butikspersonalen.  

De anställda uppfattar sig själva som serviceinriktade på en hög nivå. Vi erhöll till mycket 

stor del positiva svar på de frågor vi ställde angående personalens artighet, förtroende, 

kompetens, reaktionsförmåga och tillförlitlighet kring deras servicegrad. Det som bör belysas 
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och lyftas fram är personalens svar på frågan om sin kompetens/kunskap där de flesta svarat 

till stor del, vilket tyder på att man kan aldrig få för mycket kunskap. Därför gäller det att 

uppdatera och informera personalen kontinuerligt om nya produkter så att de kan bemöta 

kunderna helt med rätt kunskap.   

Butikerna är utformade för service och personalen ska vara redo att ge service till sina kunder.  

Konceptet Jerns är utformat att inrikta sig mot service vilket de också har uppnått. Med sin 

serviceinriktade butikspersonal har de ett starkt konkurrensmedel. Personalen gav dock inte 

fullt ut positiva svar på servicefrågorna. Det personalen ansåg sig vara sämst på, det vill säga 

de frågor som många svarat att det endast delvis stämmer in på dem, är ifall de anpassar sig 

efter kunden och ifall de känner av kunders olika behov.   

Inom kommunikation var personalens egna åsikter kring sin egen förmåga att anpassa sig 

efter olika kunder inte fullt positiv. Ett litet gap uppstod här i och med att ledningen vill att 

personalen ska kunna läsa av kunden och på så sätt vara mottaglig och lyhörd för kundens 

önskemål. Kring förståelsen av kunden har ledningen påpekat vikten av att personalen ska 

kunna tillmötesgå kundens behov vilket personalen inte instämmer med och ett gap uppstår  
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8 Slutsats  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Nilson Groups interna marknadsföring bedrivs och 

hur den påverkar servicekvaliteten hos Jerns butiksanställda. 

Utifrån detta syfte ska följande delfrågor besvaras: 

- Har företaget implementerat affärsidén hos företagets butikspersonal? 

- Har Jerns butikspersonal och företagsledning samma syn på hur den interna 

marknadsföringen fungerar i organisationen? 

- Har företaget uppnått sina mål med att ha servicemedveten/serviceinriktad personal?  

När det gäller företagets affärsidé stämmer den inte med Jerns arbetssätt. Det finns inte fullt ut 

en överensstämmelse mellan det segment Jerns riktar sig till och affärsidén. 

Personalen i butikerna har dock en bra kunskap kring vad affärsidén handlar om, vilket 

företaget också jobbar aktivt för.  

Avsikten med intern marknadsföring är att skapa olika typer av relationer mellan ledning och 

de anställda. För att ta reda på hur bra dessa relationer är har vi undersökt tjänsteleveransgapet 

som bland annat kan bero på brister i ledningsstödet. De gap vi identifierade är dock små 

vilket tyder på att relationerna och den interna marknadsföringen är fungerande. Detta innebär 

också att ledningen och personalen som helhet har samma syn på företagets interna 

marknadsföring.  

Beträffande servicemedvetenheten i Jerns så ser vi att den är hög. Personalen ser sig själva 

som mycket servicemedvetna samtidigt som ledningen också gör det.  

Av detta har vi dragit slutsatsen att då den interna marknadsföringen fungerar på ett bra sätt så 

har ledningen och personalen samma syn på service. Personalen är således så 

servicemedveten som företaget förväntar sig. 
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9 Diskussion   

9.1 Metoddiskussion 

Enligt Denscombe handlar begreppet validitet om huruvida data beskriver sanningen, 

reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna. Validiteten av uppsatsen anser vi är 

hög då metodtriangulering används för att undersöka syftet. Väl utformade frågor kring 

utvalda variabler har ställts till en nyckelperson inom ledningen för att sedan kontrolleras och 

jämföras med butikpersonalens uppfattning kring variablerna. På så sätt har vi erhållit olika 

perspektiv på affärsidén, den interna marknadsföringen och servicen inom företaget.   

Begreppet reliabilitet handlar enligt Denscombe om tillförlitligheten av det undersökta 

fenomenet. Genom att vi har formulerat en tydlig enkät och ställt enkla relevanta frågor under 

intervjun anser vi att reliabiliteten är relativt hög. Vi är då medvetna om att egna attityder och 

åsikter bör tolkas med ett visst förbehåll, speciellt angående butikspersonalens uppfattning om 

deras egen servicekvalitet. En viktig punkt att belysa är att det inte går att generalisera 

undersökningen när man studerar endast ett objekt i en fallstudie.  

För att kunna ge ett rättvisare resultat av undersökningen vill vi lyfta fram två faktorer som vi 

är medvetna om kring enkätundersökningen och respondenterna. Det ena är saknaden av 

fördjupning med butikscheferna då det visat sig att dessa har en viktig roll för ett fungerande 

informationsflöde kring affärsidén och motiveringsprocesserna i företaget. Det andra är, 

bristen på kundernas uppfattningar och förväntningar för att jämföra och bedöma 

butikspersonalens uppfattning av servicenivån. Dessa faktorer ligger också som förslag till 

vidare forskning.  

9.2 Källkritik  

När det gäller val av teorier och böcker går validitet att diskuteras. Vi har utgått ifrån 

Zeithamls kundvärdes modell från 1990 för att undersöka personalens uppfattning av sin egen 

servicekvalitet. Val av egna frågor gällande dessa tio dimensioner går att se över då vi 

upptäckt att formuleringarna som är du trovärdig som säljare  inte går att besvaras av 

säljaren själv och saknar relevans i och med att kundernas upplevda erfarenheter inte 

studerats. Valet av en relativt gammal bok från 1990 går också att diskuteras, men i och med 
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att den står för den generella synen av service anser vi att den är relevant och aktuell för 

uppsatsen.  

Även Normanns bok från 1975 som vi använt oss av i teoridelen kan anses som för gammal. 

Vi anser dock att boken är trovärdig och relevant vid information för kunskap gällande 

affärsidén eftersom det är något alla företag än idag bejakar.  

Vid användning av Internet som pålitlig källa bör även en viss kritik poängteras. 
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www.jerns.se 

http://www.di.se/Nyheter/
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=558008
http://www.jerns.se
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11. Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor angående Jerns   

Affärsidén 
1. Vad är företagets vision och vad innebär den? 
2. Vad är företagets affärsidé? 
3. Hur har affärsidén tagits fram? 
4. Är Jerns personal införstådd i affärsidén? 
5. Vad gör ni för att få Jerns butikspersonal medveten om den? 
6. Hur påverkar affärsidén Jerns butikspersonal?  

Intern marknadsföring 
7. Vad innebär intern marknadsföring för er? 
8. Vad innebär Jerns butikspersonal för er? 
9. Hur gör ni för att nå ut med information till Jerns butikspersonal? 
10. På vilket sätt motiverar ni Jerns butikspersonal? 
11. Vilka möjligheter till utbildning finns för Jerns butikspersonal? 
12. Är Jerns butikspersonal delaktig vid planering och beslut?  På vilket sätt om de är det? 
13. Finns det en stark företagsanda och hur utrycker den sig i sådant fall?  

Service 
14. Vad innebär service för er? 
15. Är det viktigt med service i Jerns butiker? 
16. Vad gör ni för att Jerns butikspersonal ska vara servicemedvetna? 
17. Har ni uppnått målen med föregående fråga?                       
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Bilaga 2. Enkätfrågor till Jerns butikspersonal  

1. Vad är din ålder?  

 16-24 år   25-35 år    mer än 35 år    

2. Hur länge har du arbetat inom Jerns  

 0-1 år   2-3 år   mer än 3 år   

3. Hur många timmar i veckan jobbar du genomsnittligt?  

 1-14 tim/vecka  15-30 tim/vecka   mer än 30 tim/vecka     

4. Vet du vad företagets affärsidé är? (svara ärligt!)  

 Ja   Delvis   Nej   

Företagets affärsidé är vi säljer aktuella skor i stora volymer med låga omkostnader och 
vi utvecklar tydliga butikskoncept för de största målgrupperna , vänligen svara på 

följande frågor:   

5. Hur väl kan du identifiera dig med affärsidén i ditt arbete?         

6. Påverkar affärsidén ditt sätt att arbeta?        

7. Har du möjlighet att vara delaktig i beslut som fattas? (både på butiksnivå och högre nivå)    

 

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt           

      

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          
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8. Är det lätt att ta del av information om företaget?        

9. Får företaget dig motiverad i ditt arbete?        

10. Finns det möjlighet att ta del av kurser/utbildningar inom Jerns?        

11. Har du fått ta del av kurser/utbildningar?        

12. Finns det en gemensam anda inom Jerns?        

13. Är du noggrann i ditt arbete när det gäller att hjälpa kunder?         

 
               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          
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14. Är du alert och villig att hjälpa till när en kund kommer in i butiken?      

15. Har du tillräckligt med kunskap för att hjälpa kunderna på bästa sätt?       

16. Är du artig, vänlig och visar respekt gentemot kunderna?       

17. Är du trovärdig som säljare?      

18. Anpassar du ditt sätt att prata och agera efter olika kunder?  
( att tala med bönder på bönders vis )      

19. Känner du av olika kunders behov?      

Har du något mer du vill tillägga?          

                      

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
IDA & CAMILLA 

 

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       
               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          

       

               Inte alls           Delvis        Till stor del         Helt          
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Bilaga 3. Diagram över enkätsvaren om affärsidén  

1.                 

2.                 

3.             

Vet du vad affärsidén är?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ja delvis nej

1-14 tim

15-30 tim

mer än 30

Vet du vad affärsidén är?

ja

delvis

nej

Vet du vad affärsidén är?

0

2

4

6

8

10

12

14

ja delvis

0-3 år

mer än 3 år
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4.               

5.                 

6. 

Kan du identifiera dig med affärsidén i ditt arbete?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

delvis till stor del helt

ja, jag vet vad affärsidén
är

Jag vet delvis vad
affärsidén är

0

5

10

15

20

25

inte alls delvis till stor del helt

identifierar du dig med
affärsidén?

påverkar affärsidén ditt
sätt att arbeta?

Påverkar affärsidén ditt sätt att arbeta?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

inte alls delvis till stor del helt

ja, jag vet vad affärsidén
är

Jag vet delvis vad
affärsidén är
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Bilaga 4. Intern marknadsföring 

8. Är det lätt att få ta del om information om företaget?

Inte alls; 0

Delvis; 5

Till stor del; 16

Helt; 8

9. Får företaget dig motiverad i ditt arbete?

Inte alls; 1

Delvis; 9

Till stor del; 12

Helt; 7

11. Har du fått ta del av kurser/utbildningar?

Inte alls; 8

Delvis; 9

Till stor del; 11

Helt; 1

12. Finns det en gemensam anda inom Jens?

Inte alls; 1

Delvis; 5

Till stor del; 19

Helt; 4

10. Finnas det möjlighet att ta del av kurser/utbildningar?

Inte alls; 0

Delvis; 10

Till stor del; 9

Helt; 10

7. Har du möjlighet att vara delaktig i beslut som fattas?

Inte alls; 4

Delvis; 16

Till stor del; 8

Helt; 1
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Bilaga 5. Service   

13. Är du noggrann i ditt arbete när det gäller att hjälpa 
kunder?

Inte alls; 0

Delvis; 0

Till stor del; 11

Helt; 18

14. Är du alert och villig att hjälpa till när en kund kommer in i 
butiken?

Inte alls; 0

Delvis; 0

Till stor del; 12

Helt; 17

15. Har du tillräckligt med kunskap för att hjälpa kunderna på 
bästa sätt?

Inte alls; 0Delvis; 0

Till stor del; 23

Helt; 6

16. Är du artig, vänlig och visar respekt gentemot kunderna?
Inte alls; 0

Delvis; 0

Till stor del; 7

Helt; 22

17. Är du trovärdig som säljare?

Inte alls; 0

Delvis; 0

Till stor del; 13

Helt; 16

18. Anpassar du ditt sätt att prata och agera efter olika 
kunder?

Inte alls; 0
Delvis; 8

Till stor del; 10

Helt; 11

19. Känner du av olika kunders behov?

Inte alls; 0
Delvis; 6

Till stor del; 16

Helt; 7



   

54

     
Bilaga 6. Positioneringskarta Nilson Group, Sverige  
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