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Sammanfattning 

Författare  Anders Backman & Martin Fredriksson 

Handledare  Lars Lindkvist 

Nyckelord  Detaljhandel, Lönsamhet, Butikschef, Ledarskap, Value-profit chain, 

Butikskedjor, Elektronikbranschen, Svensk handel 

Titel   Lönsamhet i butikskedjor – Hur butikschefen påverkar butikens 

lönsamhet 

Bakgrund  Under det senaste decenniet har den svenska elektronikhandeln präglats 

av en allt hårdare konkurrenssituation och lägre lönsamhet. Det har lett 

till att stora butikskedjor gått i konkurs. För att vända trenden måste 

företagen hanterar sina butiksverksamheter effektivt. Det blir därmed 

avgörande hur butikschefen sköter butiken. Av den anledningen är det 

intressant att undersöka butikschefers arbetssätt för att se vad som leder 

till hög lönsamhet. Vår genomgång av tidigare forskning visar på att det 

finns en kunskapslucka gällande hur en butikschef bör arbeta för att öka 

lönsamheten. 

Syfte   Studiens syfte är att undersöka hur butikschefer arbetar och utifrån det 

identifiera faktorer i butikschefers arbetssätt som påverkar resultat och 

leder till skillnader i butikers prestationer.  

Metod  Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med 10 

butikschefer. Respondenterna har delats in i en högpresterande 

fokusgrupp och en jämförelsegrupp för att tydliggöra skillnader i 

arbetssättet. 

Slutsats  Studien visar på flertalet skillnader i hur butikschefer i fokusgruppen 

hanterar de vardagliga arbetsuppgifterna. Den största skillnaden består i 

ledarfilosofin butikscheferna utövar, vilket genomsyrar alla beslut 

butikscheferna i fokusgruppen tar. 



    

Abstract 

Author  Anders Backman & Martin Fredriksson 

Supervisor  Lars Lindkvist 

Keywords  Retail Profitability, Store manager, Leadership, Value-profit chain, Chain 

stores, Electronics industry, Swedish Retail 

Title   The profitability of retail chains – How the store manager affect the 

store’s profitability 

Background  During the latest decade the Swedish electronic industry has been 

exposed to intensified competition and lower profitability. The 

consequences have been that major retail chains have gone out of 

business. In order to survive, the companies need to handle their stores as 

efficiently as possible. As a result it’s crucial how the store manager 

operates the store. Therefore it is interesting to study how store managers 

practice their work in order to see what leads to high profitability. Our 

review of research reveals that there’s a knowledge gap of qualitative 

studies regarding how store managers should work.  

Aim   The aim of the study is to investigate how store managers works and 

from that identify factors in the store managers way of work that affects 

the result and leads to differences in store performance.  

Methodology The study is made with a qualitative approach and is built on data from 

interviews with 10 store managers. The respondents have been divided in 

to a high-performance focus group and a comparison group in order to 

clarify the differences in their approach of work. 

Conclusion  The study shows a number of differences in how high-performance store 

managers handle their work. However, the biggest difference is the 

leadership philosophy they choose to practice, which affect everything 

they do.  



    

Förord 
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bra kritik och väglett oss med sin kunskap. Vi vill även tacka våra kontaktpersoner på 

fallföretaget som studien är baserad på, de har givit oss den uppmärksamhet och tid vi 

behövt för att utföra detta arbete på bästa möjliga sätt. Dessutom vill vi tacka de 

butikschefer som ställt upp och delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sin 

syn på ledarskap. Avslutningsvis vill vi tacka nära och kära i vår omgivning som hjälpt 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Konkurrenssituationen inom den svenska elektronikhandeln1 blev snabbt intensivare 

sedan lågprisföretaget Media Markt etablerade sig i Sverige 2006 (Consumer 

electronics industry in Sweden, 2013). Det hela utvecklades inom kort till ett priskrig 

vilket de senaste åren har lett till svåra påföljder för branschens aktörer (Fagerlind, 

2011). Priskriget har inneburit lägre marginaler och utmaningen att hålla en långsiktig 

lönsamhet i en konkurrensutsatt bransch har varit högst påtaglig. Som följd av det 

tuffare klimatet försattes flera företag i konkurs, exempelvis PC City 2009 (Olsson, 

2012) och den nationella elektronikkedjan OnOff 2011 (Fagerlind, 2011). OnOffs 

konkurs blev en stor nyhet i Sverige. Året efter följde nästa elektronikhandel i samma 

spår, butikskedjan Expert gick i konkurs (Olsson, 2012). Konkurserna visar på att 

marknadssituationen var tuff i branschen (TT, 2011). 

Sveriges två största aktörer, Elgiganten och Media Markt, ägs båda av kapitalstarka 

företag, Dixon Retail Plc samt Metro AG. Då dessa är närvarande över hela Europa och 

har byggt upp starka varumärken är det föga troligt att priskriget kommer trappas ned 

(Consumer electronics industry in Sweden, 2013). Därmed hamnar de svenska 

aktörerna i en svår situation och blir tvungna att ställa sig frågan hur verksamheten ska 

utformas för att klara av det rådande marknadsläget och överleva. Experts tidigare VD, 

Magne Solberg, berättade om den svenska marknadssituationen i en intervju. 

”Faktum är att det är väldigt få som tjänar några pengar i Sverige. Det är 

en kamp mellan internationella bolag som har mycket kapital att satsa, men 

vi väljer nu att dra oss ur.” 

         Olsson (2012) 

                                                
1 Specialiserad butikshandel som säljer någon av dessa produktkategorier; datorer, programvara, data- och tv-spel, 
telekommunikationsutrustning, ljud- och bildanläggningar, videoutrustning, elektriska hushållsmaskiner och 
hushållsapparater. (Svensson, Andreas; Forskare vid HUI Research. Personlig kommunikation, Februari 27,  2014.) 
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Den hårda konkurrensen inom elektronikhandeln har resulterat i svårigheter för 

butikskedjorna att öka lönsamheten. Det har blivit vanligare att företagets intressenter 

sätter hårdare press på butikskedjorna i förhoppning att det ska leda till att både den 

finansiella situationen och kundnöjdheten ökar (Tacket, 2006, refererad i Netemeyer, R. 

G., Maxham III, J. G., och Lichtenstein, D. R., 2010). Anledningen till att en ökning i 

kundnöjdhet eftersträvas är att det leder till kundlojalitet, vilket ger ökad tillväxt och 

lönsamhet (Heskett, Sasser Jr & Schlesinger, 2003; Andersson, Kazemi, Tengblad & 

Wickelgren, 2013; Hernant & Boström, 2010). Det blir därmed av stor vikt för 

företagen att varje enskild butik inom kedjan sköts effektivt eftersom skapandet och 

utbytet av värde med kund sker på butiksnivå (Lusch & Serpkenci, 1990).  

För att en butik ska bli effektiv är styrning och ledning av personalen avgörande. 

Lyckas arbetet med dessa aspekter kan butikerna åstadkomma konkurrensfördelar och 

på sikt skapa ett framgångsrikt företag (Lusch & Serpkenci, 1990). Butikscheferna 

hamnar därmed i fokus då de är den ledare som sköter den operativa verksamheten. Det 

är inte bara inom ledningsgruppen som organisationens resultat kan påverkas utan 

ledarskap och chefskap är viktiga frågor på alla hierarkiska nivåer i företag. Richard 

Kovacevich, tidigare VD för Wells Fargo menar att ledarskap är viktigt i hela 

organisationen: 

”Leadership is critical at all levels. Part of great leadership is to believe 

and express that leadership is an important ingredient throughout the 

company”. 

Holliday, K.K. (2001, s.33) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Koene, Vogelaar & Soeters (2002) har undersökt vad butikschefer kan påverka i 

verksamheten och därmed ledarskapets inverkan på organisationers finansiella resultat. 

Studiens resultat visade att butikschefer påverkar butikers finansiella resultat och klimat 

och Koene et al. (2002) konstaterade på basis av det att butikschefens ledarskap har en 

effekt på organisationens effektivitet, vilket visar på betydelsen av den nyckelroll 

butikschefen har. 
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“The results seem to confirm our hypothesis that the store manager’s leader 

behavior influences the stores’ financial performance and climate. From 

these results, we conclude that leadership does make a difference for 

organizational effectiveness. This study clarifies that ‘‘good’’ leadership is 

not only related to satisfaction or perceived productivity—as many other 

studies have been able to show—but that it has substantial positive financial 

consequences as well.” 

 Koene et al. (2002, s.209) 

I likhet med just nämnda studie har Schneider, Ehrhart, Mayer, Saltz & Niles-Jolly 

(2005) bevisat att butikscheferna i framförallt mindre butiker har stor påverkan på 

kundnöjdheten och ur ett långsiktigt perspektiv även på butikens resultat.  

Hård konkurrens och krav på ökad lönsamhet påverkar i hög utsträckning ledare med 

mycket kundkontakt och krav på försäljning, likt butikschefer inom elektronikhandeln. 

Butikschefen är den som på daglig basis implementerar företagets övergripande, och 

regionala, strategier (Murray & Evans, 2013). Utöver det är butikschefen simultant en 

säljare, ekonomichef, marknadsföringsansvarig, personalansvarig och ledare som 

ständigt måste vara kreativ i skapandet av egna lokala strategier (Lusch & Serpkenci, 

1990). Då butikschefen är bryggan mellan företaget och kundfronten skapas en 

dynamisk och komplicerad arbetssituation där de flesta butikskedjor inom detaljhandeln 

inte förstår hur viktig och avgörande butikschefens roll är för företaget.  

“It is disheartening to observe that, with few exceptions (e.g., Nordstrom, 

Wal-Mart, The Limited), most retail firms are not cognizant of the 

significance of this key actor. This is unfortunate, as no retail strategy is 

likely to succeed without dedicated execution by these people at the "front 

lines.“  

Lusch & Serpkenci (1990, s. 85) 
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Denna mångfacetterade arbetsroll blir extra påtaglig i mindre butiker med få anställda. 

Inom svensk handel jobbar de flesta butikschefer i relativt små butiker. År 2006 hade 80 

% av handelns arbetsplatser i Sverige under 10 anställda. Då arbetsplatsen är så liten 

och kompakt så blir butikschefskapet naturligen starkt operativt (Andersson et al., 

2013). 

Det är viktigt för företag att veta hur butikschefen bör arbeta för att bidra med så 

mycket värde som möjligt till företaget i form av lönsamhet. Goleman (2000) menar på 

att det finns tusentals ”ledarskapsexperter” som gjort karriär genom att försöka coacha 

ledare kring hur de ska arbeta för att uppnå sina mål. Dock finns få studier beträffande 

hur butikschefer genom sina handlingar och beteende kan påverka resultatet (Salvaggio 

et al., 2007). Flera studier (Koene et al., 2002; Lusch & Serpkenci, 1990; Netemeyer et 

al., 2010; Murray & Evans, 2013) undersöker ett isolerat samband mellan två variabler 

(exempelvis chefens motivation – butikens resultat) för att fastställa om dessa påverkar 

varandra. Det finns även ett stort antal undersökningar inom detaljhandeln som berör 

andra anställda i butiken än butikschefen, studierna behandlar vilken påverkan på 

resultatet säljare och andra anställda har (Lucas, 1985).  

Medan de ovannämnda studierna (Koene et al., 2002; Lusch & Serpkenci, 1990; 

Netemeyer et al., 2010; Murray & Evans, 2013) med ett kvantitativt tillvägagångssätt 

har undersökt om det finns ett samband mellan butikschefens egenskaper och butikens 

finansiella resultat fokuserar denna studie istället på hur butikschefer arbetar för att 

påverka det finansiella resultatet. Metoder och arbetssätt som en framgångsrik 

butikschef tillämpar är något som kan läras ut till fler och på sikt skapa bättre ledare.  

Som konstaterats ovan innebär den hårda konkurrensen att butikschefens prestation och 

effektivitet är av stor vikt för företagets framtida utveckling och i vissa fall företagets 

chans att överleva. Ska ett företag överleva långsiktigt krävs att butikscheferna har ett 

effektivt vardagligt arbetssätt. Med vardagligt arbetssätt åsyftas hur butikschefer 

hanterar och genomför rutinartade uppgifter som exempelvis möten, uppföljning, 

feedback, målsättning och rekryteringar, men även hur de hanterar lokal konkurrens, 

bygger strategier och möter utmaningar. I denna studie definieras därmed det vardagliga 

arbetssättet som uppgifter och utmaningar som alla butikschefer inom samma företag 
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måste hantera för att driva sin verksamhet. Utöver butikschefernas hantering av 

arbetsuppgifter är den potentiellt största påverkan på butikscheferna de 

ledarskapsfilosofier som nyanserar eller präglar deras arbetssätt. Genom att undersöka 

hur butikschefer i lönsamma butiker genomför sina arbetsuppgifter och hur 

verksamheten hanteras kan fler butikschefer anamma detta arbetssätt och 

förhoppningsvis höja lönsamheten i företaget. Exempelvis menar Dance (2009) att en 

underpresterande butikschef kan betyda upp till 20 % minskning av vinsten. I en 

marginalpressad bransch där lönsamheten är svag kan en sådan minskning av vinsten 

vara direkt avgörande för överlevnad. 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur butikschefer arbetar och utifrån detta identifiera 

faktorer i deras arbetssätt som leder till skillnader i butikers prestationer.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
För att uppnå studiens syfte ämnar vi att besvara följande frågeställningar: 

• Hur skiljer sig det vardagliga arbetssättet mellan en butikschef i en butik med 

hög lönsamhet och en butikschef i en butik med lägre lönsamhet? 

• Vilka skillnader i ledarskapsfilosofi finns mellan butikschefer i butiker med hög 

lönsamhet och butikschefer i butiker med lägre lönsamhet? 
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1.5 Disposition 
I avsnittet ges en kort beskrivning av studiens kapitel för att ge läsaren en överblick av 

studiens uppbyggnad.  

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar litteratur som ger förslag på hur butiker och företag kan öka sin 

lönsamhet. Tre olika metoder för att öka lönsamhet redogörs. Detta följs av vår egen 

tolkning beträffande hur butikschefens roll kan se ut i respektive metod. 

Kapitel 3 – Metod 

Kapitel 3 beskriver genomförandet av studien. I kapitlet redogörs områdets 

kunskapslucka, det följs sedan av studiens design, en presentation av fallföretaget, 

genomgång av intervjuernas tillvägagångssätt samt ett resonemang kring studiens 

kvalitet, kritik som kan riktas mot studien samt ett avsnitt som berör hur data har 

analyserats. 

Kapitel 4 - Resultat 

Kapitlet redogör empirin från 10 butikschefer inom fallföretagets butikskedja. Empirin 

presenteras i fem kategorier som är baserade på de områden som berörts under 

intervjun. 

Kapitel 5 – Diskussion 

De skillnader i gruppernas agerande som presenterats i empirin kopplas här ihop med 

det teoretiska materialet. Kapitlet är indelat i tre olika områden som berör de viktigaste 

upptäckterna som presenteras i kapitel 4.  

Kapitel 6 – Slutsats 

Det sista kapitlet redovisar studiens resultat. Forskningsfrågorna besvaras och det ges 

förslag till vidare studier inom området.   
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som ger förslag på hur butiker och 

företag kan öka sin lönsamhet. Tre olika teorier som visar på sätt att öka lönsamhet 

kommer presenteras i kapitlet. De tre teorierna är inte de enda teorier som finns inom 

området men vi har valt dem eftersom de föreslår tre olika metoder för att öka 

lönsamhet där butikscheferna bör handla på skilda sätt enligt varje teori. Anledningen 

till att vi valt att utgå från teorier av denna karaktär är att vi velat ta utgångspunkt i 

beprövade teorier som med skillnad förklarar hur organisationer kan öka lönsamheten. 

Utifrån detta kan vi då härröra butikschefers arbetssätt snarare än att ta utgångspunkt i 

ledarskapsstilar och applicera dessa på butikschefer. Detta val har gjorts för att skapa 

en tydligare koppling till lönsamhet. Varje teori i avsnittet präglas av sina egna typiska 

karaktärsdrag hos ledaren - en sorts filosofi om hur ledaren i respektive teori bör 

fokusera och tänka. Det innebär att teorierna ger tre utgångsvarianter för olika 

ledarskapsfilosofier. Eftersom alla teorierna inte är skräddarsydda eller baserade på 

butikschefsarbete utan snarare på organisationer så kommer varje teoriavsnitt följas av 

en text som redogör vår tolkning av hur teorin kan anammas i en butikschefs 

arbetsmiljö. Således består kapitlet av olika teorier som förklarar arbetsmönster, 

filosofier och metoder för hur butikschefen bör agera för att öka butikens lönsamhet.  

 

2.1 Teori 1: Value-profit chain 
1994 lanserades modellen Service-profit chain som senare döptes om till Value-profit 

chain (Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., Jr, & Schlesinger, L. 

A., 1994; Heskett, J. L., Sasser, Jr, W. E., & Schlesinger, L. A., 2003). Den sistnämnda 

är den term som används i denna studie. Value-profit chain förklarar sambandet mellan 

personal, kunder och lönsamhet. Sambandet bygger på en process bestående av flera 

efter varandra följande aktiviteter. Processen är en kedja som grundar sig i att det 

finansiella resultatet, mätt i lönsamhet och tillväxt, är sammanlänkat med ett flertal 

faktorer och därmed styrs genom en kedja av händelser. Kedjan börjar med intern 

servicekvalitet för att sedan beröra personalens nöjdhet och produktivitet, 

värdeskapande samt kundnöjdhet och kundlojalitet. Den mynnar sedan ut i den sista 

länken som är tillväxt och lönsamhet. Heskett et al. (1994) menar att modellen kan 
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användas för att förbättra den finansiella situationen ur ett långsiktigt och servicebaserat 

perspektiv.  

Synsättet i Value-profit chain är att ledaren hela tiden måste arbeta med hela kedjan. 

Det räcker inte att en eller ett par delar av kedjan är stabila. För att lyckas med detta 

gäller det att skapa hög intern servicekvalitet genom att hela tiden förbättra alla delar av 

verksamheten. Value-profit chain lägger väldigt stor tyngd på kunder och personal, men 

betonar hela tiden att enda sättet att skapa nöjda kunder och nöjd personal är att ha ett 

helhetstänk samt arbeta med hela verksamheten. Nedan redogörs hela kedjan för att 

skapa en större förståelse för modellen. Nyttan i Value-profit chain beskrivs enligt 

följande av Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., Jr, & 

Schlesinger, L. A (2008a)   

“The service-profit chain, developed from analyses of successful service 

organizations, puts “hard” values on “soft” measures. It helps managers 

target new investments to develop service and satisfaction levels for 

maximum competitive impact, widening the gap between service leaders and 

their merely good competitors. The service-profit chain establishes 

relationships between profitability, customer loyalty, and employee 

satisfaction, loyalty, and productivity. ” 

Heskett et al. (2008a) 
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Figur 2.1. Value-profit chain. Källa: Heskett et al., (2008a, Juli). Putting the Service-profit chain to work. 
Hämtad från Harvard Business Review, hemsida http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-
to-work/ar/1  

Modellen börjar med intern servicekvalitet som skapar en företagskultur som ser och 

uppmärksammar sina anställda och tillhandahåller rätt verktyg till personalen så de får 

förutsättningarna för att ge en högkvalitativ support till kunden. Lyckas det erhålls nöjd 

personal där lojaliteten och produktiviteten stiger. Då personalen är nöjd och 

tillfredsställd erbjuder de bra service till kunden vid kundmötet. Värdet som kunden 

erbjuds definierar Heskett et al. (1994) som det resultat kunden erhåller i relation till 

den totala kostnaden (priset samt andra kostnader som kunden måste tillgodogöra sig 

för att erhålla tjänsten). Om värdet för kunden är högt genom ett effektivt arbete i 

kedjans tidigare aktiviteter kommer det innebära nöjda kunder. Heskett et al. (1994) 

framhäver även vikten av att vända missnöjda kunder till nöjda kunder. Missnöjda 

kunder kommer sprida sin negativa bild av företaget till andra. Det är därmed viktigt att 

vända de missnöjda kunderna till nöjda kunder för att minska spridningen av negativ 

publicitet samtidigt som dessa tenderar att bli bra marknadsförare då de gärna berättar 

om den goda service de mottagit. Effekten av en ökad kundnöjdhet är en ökad 

kundlojalitet. En hög kundlojalitet leder i sin tur till lönsamhet och omsättningstillväxt. 

Ledaren arbeta med alla aktiviteter i hela kedjan och hur lyckosamt arbetet blir avgörs 

av hur ledaren arbetar med varje individ – både kund och personal (Heskett et al., 

2008a, 2008b). 

  



    10 

Studien undersökte ledningsgrupper i högkvalitativa tjänsteföretag (Taco Bell, 

Southwest Airlines, Banc One, Wal-Mart etc etc.) och upptäckte att de spenderar lite tid 

med att sätta mål och diskutera marknadsandelar, vilket i andra företag är en vanligt 

förekommande syssla. Istället är arbetet fokuserat på kunden och personalen. Cheferna i 

dessa företag har insett att för att lyckas långsiktigt krävs investeringar i personal, 

användning av ny teknik som ger rätt förutsättningar för säljarna, kompensation länkad 

till prestation för samtliga i företaget samt en genomtänkt rekrytering (Heskett et al., 

2008a). De högkvalitativa tjänsteföretagen har ett helhetstänk inom servicedelen som 

spänner sig över hela verksamheten. 

Heskett et al. (1994) menar att genom att ha nöjd personal och nöjda kunder kommer 

vinsten öka kraftigt. Heskett et al. (1994) studie visade även på ett samband mellan 

personal och kunder. Personal som upplevde att de hade rätt förutsättningar för att 

kunna tillfredsställa kundernas behov var mer än dubbelt så nöjda med sitt arbete 

jämfört med de som inte hade verktygen och förutsättningarna för att göra kunden nöjd. 

Value-profit chain menar att ledaren ska behandla anställda som kunder och kunder som 

anställda, vilket bidrar till att kunder och anställda kan nå den högsta graden av nöjdhet. 

Lyckas det kommer kunden aktivt rekommendera och sprida sitt budskap om företaget 

till andra människor. Dock betyder inte det att en kund som är nöjd per automatik 

kommer handla på samma ställe nästa gång, och därmed är det osäkert om en nöjd kund 

direkt genererar lönsamhet. Modellen visar att det är först när kundlojaliteten ökar som 

påverkan på lönsamheten sker. Lojalitet handlar därmed om att vara det givna valet 

varje gång kunden ska köpa något vilket kan ha en stor påverkan på företagets 

lönsamhet. 

”… for example, the lifetime revenue stream from a loyal pizza eater can be 

$8,000, a Cadillac owner $332,000, and a corporate purchaser of 

commercial aircraft literally billons of dollar.”  

Heskett et al. (1994, s. 164) 

Om personalen är nöjd och entusiastisk över verksamheten kommer de aktivt värva nya 

kunder till företaget och sprida sina goda erfarenheter om hur det är att jobba där. Om 

du inte behandlar din personal på ett bra sätt så kommer det vara svårt för dem att känna 
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entusiasm över att arbeta och i förlängningen skapa värde till kunden, det kan i värsta 

fall resultera i att personalen väljer att säga upp sig. Skulle personalen avsluta sin 

anställning leder det till merkostnader. Traditionellt menar Heskett et al. (1994) att 

personalomsättningskostnader mäts genom mått som exempelvis kostnad av 

rekrytering, uppträning och dylikt, men i verklighetens tjänsteföretag ser kostnaderna 

helt annorlunda ut. Heskett et al. (1994) visar det genom att lyfta fram en studie inom 

bilförsäljning. Studien visade att den månatliga genomsnittskostnaden för att byta ut en 

säljare med fem till åtta års erfarenhet mot en färsk säljare med mindre än ett års 

erfarenhet kunde vara så hög som $36 000 i förlorat försäljningsvärde per månad. 

Vidare visar Heskett et al. (1994) på studier som tyder på att då en anställd som har 

kundkontakt slutar går kundnöjdheten ned markant. När en erfaren anställd lämnade 

företaget sjönk kundnöjdhetssiffror från 75 % till 55 %.  

Modellen har genom årens lopp blivit uppmärksammad och prövad av flertalet olika 

forskare. Författarna namnger ett 50-tal studier som undersökt en eller flera länkar i 

kedjan (Heskett et al., 2003). Dock konstaterar Heskett et al. (2008b) att ledare inte kan 

plocka ut enskilda länkar ur kedjan och endast fokusera på dessa i ett försök att öka 

lönsamheten eller tillväxten. Det krävs istället ett arbeta med hela kedjan, från början 

(intern servicekvalitet) till slut (lönsamhet och tillväxt).  

Den kritik som kan riktas mot teorin är att den i huvudsak har studerat stora företag. 

Value-profit chain tar upp flertalet företag som varit framgångsrika i sin användning av 

teorin. Value-profit chain är en generell process gjord för att kunna skräddarsys på 

nästan vilket företag som helst. Det gör att vår tolkning till butiksverksamhet kan vara 

för godtycklig, även om vi är noggranna. Vi bedömer dock att teorin är applicerbar på 

mindre butiker och att den visar på tankar som kan hänföras till butikschefens arbete. 

2.1.1 Butikschefens roll i Value-profit Chain 

Nedan följer vår tolkning av hur butikschefen ska agera i enlighet med Value-profit 

chain. Butikschefens huvudsakliga roll i ett Value-profit chain perspektiv är att sträva 

efter att arbeta med samtliga delar av verksamheten och vara inblandad i allt som sker i 

butiken. Butikschefen har som mål att skapa nöjdhet och lojalitet för både personal och 

anställda då det leder till ökad lönsamhet. För att åstadkomma nöjd och lojal personal 

bör butikschefen arbeta med att förbättra samtliga delar av verksamheten för att på så 
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vis skapa rätt kvalitet genom hela kedjan. Butikschefen kommer få svårt att lyckas på 

lång sikt om inte hela Value-profit chain fungerar – kedjan blir aldrig starkare än sin 

svagaste länk.  

En butikschef som tillämpar detta tankesätt är enligt vår tolkning en ledare som tar del i 

allt som händer på arbetsplatsen. Butikschefen är inblandad i alla projekt som utförs i 

butiken och försöker hela tiden skapa förutsättningar för att allt ska fungera så bra som 

möjligt. Således bör en stor del av arbetstiden läggas på att ge bättre förutsättningar för 

personalen för att bättre kunna möta kundens behov istället för att strikt fokusera på att 

öka försäljningen. Butikschefen bör vara närvarande i verksamheten och konstant söka 

möjligheter till förbättring.  

När butikschefen är ute i butiken ligger fokus på att lyssna på kunderna och finnas till 

för personalen. Målet är att se till personal och kunders välbefinnande snarare än att 

butikschefen själv ska bidra till försäljningen. Butikschefen lägger stor vikt vid 

personalens utveckling och gör sitt yttersta för att behålla befintlig personal då 

rekryteringar kan vara högst kostsamma, både i form av kundnöjdhet och finansiella 

siffror. En låg personalomsättning är med andra ord att föredra. 

Sammanfattningsvis bör butikschefen arbeta med ett helikopterperspektiv där denne ser 

över och arbetar med samtliga delar av verksamheten samt är medveten om att alla delar 

av butikens verksamhet påverkar varandra och därmed bör utföras på ett effektivt sätt. 

 

2.2 Teori 2: Value-profit chain med emotional contagion 
theory 
Netemeyer et al. (2010) har utfört en studie där Heskett et al. (1994) value-profit chain 

kombineras med emotional contagion theory. En vanlig forskningsmetod för att 

undersöka effekterna av butikschefens prestationer har, enligt Netemeyer et al. (2010), 

varit att ta utgångspunkt i Value-profit chain och sedan förenkla dess kategorier på olika 

sätt. Netemeyer et al. (2010) har i sin studie använt emotional contagion theory för att 

blanda in hur beteende och känslor påverkar kedjan. Butikschefer i små butiker sätter i 

hög grad tonen för verksamheten vilket automatiskt gör att påverkan blir större på 

anställda, kunder och det finansiella resultatet. 
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Genom ett stort empiriskt material har Netemeyer et al. (2010) genomfört en studie 

omfattande 306 butikschefer, 1 615 butiksanställda och 57 656 kunder i USA. Studien 

resulterade i att butikschefen faktiskt har en direkt påverkan på kundens nöjdhet men 

även att butikschefen direkt kan påverka butikens finansiella resultat genom handlingar 

som påverkar hur mycket pengar en kund spenderar i genomsnitt. Studien genomfördes 

på mindre butiker som hade en genomsnittlig personalstyrka på 5.7 anställda med 

endast en butikschef. 

Figur 2.2. Butikschefers påverkan på resultat. Källa: Netemeyer et al., (2010). Store Manager 
Performance and Satisfaction: Effects on Store Employee Performance and Satisfaction, Store Customer 
Satisfaction, and Store Customer Spending Growth. Journal Of Applied Psychology, 95(3), s. 531 

Modellen ovan visar tidigare forskning inom området samt vad som är nytt i Netemeyer 

et al. (2010) studie. De streckade linjerna visar vilka olika sorters påverkan som har 

undersökts i tidigare studier medan de heldragna linjerna visar vad Netemeyer et al. 

(2010) undersöker. Som synes tar modellen utgångspunkt i Value-profit chain och 

ställer upp en kedja bestående av butikschefen ! anställda ! kunder ! lönsamhet. För 

att tydliggöra bilden kan du föreställa dig tre lodräta linjer som delar in Netemeyer et al. 

boxar i totalt fyra kolumner, första kolumnen består då av butikschefen för att sedan 

följas av anställda, kunder och i sista kolumnen lönsamhet. Tidigare studier inom 

området har endast behandlat ett steg i kedjan, d.v.s. från butikschefen till anställda eller 
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från anställda till kunder. I studien från Netemeyer et al. (2010) undersöks så kallade 

”hopp” i kedjan, det vill säga butikschefens påverkan på kunder utan att gå genom några 

tidigare steg. Netemeyer et al. (2010) menar därmed att butikschefen inte behöver följa 

hela kedjan för att påverka en annan aktivitet längre bort i processen. Författaren menar 

istället via denna studie att butikschefens arbete har direkt påverkan på hela kedjan. 

Detta skiljer sig från Heskett et al. (1994) studie, som menar att butikschefen i princip 

bara kan påverka resultatet genom att gå via butikspersonalen och kunden. Netemeyer et 

al. (2010) erbjuder därmed en nyansering av Value-profit chain. 

Netemeyer et al. (2010) har valt att definiera lönsamhet som ”ACTV 04-05” (average 

customer transaction value 2004-2005) och finner ett starkt samband med butikschefens 

prestation. Tolkningen som de gjort av ”butikschefens prestation” är hur väl denne utför 

arbetsuppgifterna som ingår i arbetsbeskrivningen. Bedömning av hur väl 

arbetsuppgifterna utförts gjordes på en 7-gradig skala av butikschefernas chefer. För att 

bedöma hur nöjda butikscheferna var med sitt arbete har butikscheferna fått gradera sig 

själva på en 3-gradig skala. Detsamma gäller de anställda som även de fick gradera sin 

nöjdhet samt vars prestation bedömdes av butikschefen och baserades på hur väl 

arbetsuppgifterna utfördes. 

Om en butikschef är glad och presterar väl så ökar möjligheten till att kunder och 

anställda blir ”smittade” av denna glädje vilket leder till ökad försäljning. Är 

butikschefen positiv så sprids den positiva stämningen i butiken vilket kunderna direkt 

märker av då det kommer in. Anställda som arbetar i en positiv och uppmuntrande miljö 

höjer sin prestationsnivå och blir mer motiverade att göra ett gott arbete. Utöver att det 

påverkar stämningen i butiken menar Netemeyer et al. (2010) att en kund som får sitt 

ärende hanterat av butikschefen blir mer nöjd med den service som erbjuds. Detta då 

kunden har en föreställning om att butikschefen har en högre kunskap om produkten 

samt antas ha mer erfarenhet än övriga personalen, vilket leder till att kundnöjdheten 

ökar. Ett annat resultat från studien är att butikschefens prestation och nöjdhet korrelerar 

ungefär lika mycket med kundernas nöjdhet som anställdas prestation och nöjdhet 

korrelerar med kundernas nöjdhet (alla andra variabler konstanta). Vilket antyder att 

butikschefen och de anställda har lika stor påverkan på kundnöjdheten trots att de 

anställda har mer kundkontakt.  
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Netemeyer et al. (2010) anser även att butikschefens påverkan på butikens resultat inte 

enbart beror på kundnöjdheten. Framförallt betonas att även om kundnöjdhet är en stor 

påverkande faktor för hur mycket kunden spenderar, så beror dessa två variabler på vitt 

skilda psykologiska effekter och kundnöjdheten kan därmed som ensam variabel inte 

förklara allting beträffande hur mycket kunden spenderar. Netemeyer et al. (2010) är 

kritiska till sin egen studie och lyfter fram att bland annat butiksdesign och skyltning 

kan vara en av flera yttre faktorer som påverkar kundens köpvilja. Det betonas också att 

det är en inre psykologisk process som avgör om kunden beslutar sig för att köpa eller 

inte vilket inte kan förenklas till ett enda begrepp så som kundnöjdhet.  

Hur mycket butikscheferna påverkar personalen influeras av hur hög känslan av 

samband mellan butikschef och personal är. Det vill säga att om butikschefen och 

personalen känner att de hör ihop och strävar åt samma håll så kommer både den direkta 

och indirekta kopplingen bli starkare. Det innebär att om butikschef och personal har 

liknande personlighet och trivs tillsammans så kommer förmodligen butikschefens 

prestation och nöjdhet ha större påverkan på de anställdas prestation och nöjdhet. Det 

gäller även mot det anställande företaget - om chefer och anställda identifierar sig med 

företaget kommer cheferna bli mer benägna att arbeta med att leda och utveckla de 

anställda. 

Netemeyer et al. (2010) undersöker även i hur hög utsträckning chefer påverkar de 

anställda. Studiens starkaste samband är mellan hur väl butikscheferna presterar och hur 

de anställda presterar. Vilket tyder på att när butikscheferna presterar bra och gör ett 

gott arbete så vill de anställda efterlikna detta beteende, det finns även ett omvänt 

samband så om butikscheferna gör ett dåligt jobb tappar de anställda i prestation. Hur 

nöjd butikschefen var med sitt arbete hade även det en påverkan på hur de anställda 

presterade, vilket antyder att de anställdas prestationsnivå i väldigt hög grad är beroende 

av butikschefen. Butikschefer som är nöjda och presterar väl kan enklare kommunicera 

effektiva strategier och processer som de anställda tror på. De anställda blir mer 

motiverade och vill hjälpa sina högpresterande chefer att nå butikens högt uppsatta mål. 

En nöjd butikschef skapar en positiv arbetsmiljö som stärker företagets strategi 

samtidigt som butikschefen investerar tid i de anställda och bidrar med värdefull 

feedback. Om butikschefer är ute i butiken och tydligt visar omsorg mot kunder samt 

visar hur arbetet i butiken ska skötas så kommer det ha en stor effekt på de anställda. 
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Då butikschefen direkt kan påverka det finansiella resultatet och kundnöjdheten avslutar 

Netemeyer et al. (2010) sin teori med att uppmana företagsledningar att lägga mer 

resurser på att utbilda sina butikschefer för att öka deras prestationsförmåga. 

2.2.1 Butikschefens roll i Value-profit chain med emotional contagion 
theory 

Då studien redan handlar om butikschefer så är det överflödigt att göra en egen 

tolkning. Nedanstående text syftar därför till att vara en kort sammanfattning av 

aspekter som vi anser är viktiga och utmärkande i teorin.  

Butikschefens roll i Value-profit chain kombinerat med emotional contagion theory ser 

vi som att butikschefen ska föregå med gott exempel och på så vis få de anställda att 

prestera bättre. En högpresterande butikschef lyfter de anställdas prestationer och 

därigenom butikens lönsamhet. Butikschefen bör med andra ord fokusera mycket av sitt 

arbete på att utveckla sig själv och se till att själv prestera samt komma till arbetet med 

en positiv attityd. En positiv attityd gör de anställda mer motiverade och kunderna blir 

mer benägna att handla då de ser en butikschef som utstrålar energi och glädje. 

Butikschefen bör spendera tid med tid och synas så mycket som möjligt då effekterna 

från butikschefens prestationer, karisma och nöjdhet påverkar både personal och kunder 

i hög utsträckning.  

Då butikschefen är medveten om att kundens köpbeslut bygger på så många fler 

psykologiska faktorer än bara hur nöjd kunden var vid senaste köpet bör butiken ha en 

proper och passande atmosfär för att få kunden på så gott humör som möjligt.  

Sammanfattat ser vi därmed en positiv högpresterande butikschef som går i bräschen 

och sprider sin energi och därmed också visar de anställda hur de ska prestera samt vad 

som förväntas av varje anställd. 
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2.3 Teori 3: Good to Great 
Jim Collins bok Good to Great (2001) resulterar i en enkel insikt, för att företag ska 

utvecklas från bra till fantastiska företag handlar det om ett stadigt, långsiktigt och 

gediget arbete. Om allt arbete fokuseras i samma riktning krävs mindre och mindre 

ansträngning för att utveckla företaget, men trots det går utvecklingen allt snabbare.  

Good to Great skiljer sig från de andra teorierna i kapitlet på så sätt att den är baserad på 

stora börsnoterade företag samt ställer upp en kronologisk ordning för hur företag ska 

utvecklas. Collins (2001) hade som utgångspunkt att ta reda på vad som gjorde att 

företaget gick från ”Good to Great”, det vill säga hur företag utvecklas från bra till 

fantastiska företag. Trots att denna bok i huvudsak avser hela företag anser vi att stora 

delar av forskningen även är applicerbar på butiker och butikschefer då den förklarar ett 

sätt att agera för ledare som inte behöver vara exklusivt för stora företag. 
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Collins (2001) studie resulterar i tre områden. Varje område består av två egenskaper 

som krävs för att bli ett fantastiskt företag på långsikt. De olika områdena är 

disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerad handling.  

Figur 2.3. Att utvecklas från Good to Great. Källa: Collins, J. (2001). Good to Great (2nd ed.). New 

York, NY: HarperCollins. Svensk översättning 

Inom området disciplinerade människor krävs framförallt två saker. Ett ledarskap där 

ledaren för organisationen ”skapar varaktig mästarklass genom en paradoxal 

blandning av personlig ödmjukhet och professionell vilja” (Collins, 2001, s. 38). Med 

det åsyftas anspråkslösa, lågmälda ledare som har ett behov av bestående resultat. De är 

extremt arbetsamma, drivna och arbetar med ett enda mål, att utveckla företaget. De tar 

sällan på sig äran när det går bra men tar ofta på sig skulden för misslyckanden då de 

Disciplinerade människor Disciplinerat tänkande Disciplinerad handling 

Igelkotts-
konceptet 

Ledarskap på 
nivå 5 

Först vem… 
sedan vad 

Teknik som 
accelerator 

Möt den bistra 
verkligheten 

En kultur präglad 
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! 
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vill skydda anställda från extern kritik och stressfaktorer. I boken kallas denna 

ledarskapsstil för nivå 5 och i citatet nedan ges en målande bild. 

”Ledarskap på nivå 5 är inte det samma som ”lyhört ledarskap”. Nivå 5-

ledare är närmast fanatiska och är smittade av ett obotligt behov av att 

frambringa resultat. De säljer bruken eller sparkar en bror om det är vad 

som krävs för att göra företaget till ett mästarföretag.” 

Collins (2001, s.46) 

Den andra viktiga aspekten i det första området kallas ”Först vem... sedan vad” vilket 

innebär att det första steget en ledare bör ta för att utveckla organisationen är att anställa 

rätt människor snarare än att peka ut rätt riktning för organisationen. De företag 

(Walgreens, Nucor, Wells Fargo, Fannie Mae, Circuit City, Kimberly-Clark etc.) 

studien behandlar visar på en sak; de som har lyckats har först sett till att anställa de 

mest talangfulla och skarpaste hjärnorna som finns att tillgå. Nästa steg har varit att 

vända sin blick mot framtiden och fråga sig vad som är rätt väg att gå. Med hjälp av de 

talanger som har anställts har det inte varit några problem att peka ut riktningen för 

företaget tillsammans, och om den ursprungliga riktningen varit fel har det snabbt 

kunnat åtgärdas tack vara den duktiga ledningsgrupp som finns att tillgå. En annan 

positiv aspekt med att anställa personer som presterar på en hög nivå är att ledaren löper 

mindre risk att omge sig med ”ja-sägare” och på så vis kommer få en klarare bild av 

omvärlden. 

Disciplinerat tänkande är det andra området och även det är uppdelat i två viktiga delar. 

Först och främst är det viktigt att ”möta den bistra verkligheten”. Sammanfattningsvis 

innebär det att det är extremt viktigt att ha en nykter bild av företagets situation och 

vilka problem man står inför. Den klarsynthet man möter den bistra verkligheten med 

ska dock inte tolkas som obunden optimism, det vill säga att se problemen men utgå 

från att allt kommer lösa sig. Det handlar snarare om att inse vilka problem företaget 

står inför samt vilka problem som kan tänkas dyka upp i framtiden och sedan arbeta 

fram en så effektiv plan som möjligt för att lösa detta. Det finns fyra grundläggande 

element för att skapa en miljö med en sanningsenlig bild av verksamheten: 
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1. Led genom frågor, inte genom svar 

2. Skapa dialog och debatt, inte tvång. 

3. Genomför en kritisk analys utan att lägga skulden på någon. 

4. Skapa ett system med röd flagg, vilket förvandlar information till information 

som inte kan ignoreras. 

Den andra delen av disciplinerat tänkande är ”igelkottskonceptet”, vilket innebär att 

fokusera på och försvara sitt eget område snarare än att hela tiden prova nya idéer. 

Metaforen anspelar på att företaget likt en igelkott inte ska fokusera så mycket på vad 

omgivningen gör utan snarare ha fokus på sitt eget, när konkurrenterna anfaller kurar 

igelkotten ihop sig och väntar ut attacken. När attacken är över återgår igelkotten till 

vad den höll på med. Ska ett företag gå från bra till mästarklass krävs en förståelse för 

vad företaget brinner för, vad företaget kan bli bäst i världen på och slutligen en 

förståelse för kärnan i företagets affärsmedel. Hamnar företaget i en position där dessa 

tre delar återfinns i verksamhet finns potential att skapa en fantastisk verksamhet och 

företaget har en chans att bli bäst i världen. Dessa tankar har mycket gemensamt med 

teorier beträffande kärnkompetens men är ett något snävare begrepp då det inte räcker 

att vara kompetent inom området, det måste finns potential att bli bäst i världen.  

Det tredje och sista området, disciplinerad handling, innebär en kultur präglad av 

disciplin samt teknik som accelerator. En kultur präglad av disciplin handlar om att 

skapa ett arbetssätt i företaget där alla jobbar disciplinerat och mot samma mål, detta 

leder till att kontrollsystem och hierarkier blir mindre viktiga då företaget litar på de 

anställda. Det hänger även ihop med igelkottskonceptet där alla inom företaget drar åt 

samma håll för att skapa ett företag som är bäst i världen. En viktig sak att påpeka är att 

det är en disciplinerad kultur som önskas uppnås, i vissa företag uppstår disciplin men 

denna är då i hög grad baserad på exempelvis en stark ledare som kräver disciplin. I 

organisationer där disciplinen enbart beror på en stark ledare kan det bli problematiskt 

om denne ledare försvinner eller tappar fokus. Om disciplinen istället genomsyrar 

kulturen i hela organisationen kommer den leva kvar efter ledarbyten och bli en del av 

företaget. Att använda teknik som accelerator syftar i huvudsak till att belysa att det inte 

krävs banbrytande teknik för att bli världens bästa företag. Men banbrytande teknik kan 

hjälpa till att accelerera utvecklingen i ett företag som redan är bra.  
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Vi är medvetna om att Good to Great fokuserat på stora börsnoterade bolag och studerat 

några av företagsvärldens mest framgångsrika ledare de senaste 50 åren. Viss kritik kan 

riktas mot hur applicerbar denna teori är på butikschefer på grund av de stora 

skillnaderna mellan rollen som VD för ett stort börsnoterat företag och rollen som 

butikschef. Vi finner dock upptäckterna så intressanta att vi väljer att ta med Good to 

Greats tankegångar och forskningsresultat då vi anser att stora delar av resultatet är 

tillräckligt generellt för att teorin ska vara applicerbar på butiksnivå. Eftersom Good to 

Great redogör för ett arbetssätt som skapar företag av mästarklass anser vi att 

arbetssättet även bör kunna skapa butiker av mästarklass. 

2.3.1 Butikschefens roll i Good to Great 

Nedan följer vår tolkning av butikschefens roll i Good to Great samt hur vi anser en 

butikschef ska agera för att öka lönsamheten i enlighet med Good to Great. 

Butikschefen bör ha ett ledarskap som innebär en blandning av personlig ödmjukhet och 

professionell vilja. Med andra ord är det en butikschef som utöver att vara extremt 

driven och som fokuserar hela sin kraft på att utveckla butiken, även tar på sig skulden 

för alla de problem som uppstår i verksamheten samt lyfter fram andra vid de tillfällen 

något bra har inträffat. För att förstå en sådan ledare så är det viktigt att bära med sig 

båda bitarna och se att trots den ödmjukhet och lyhördhet som finns hos dessa ledare 

existerar även en bakomliggande beslutsamhet och orubblighet i visioner och mål. 

Good to Great-butikschefen ser personalen som sin absolut viktigaste resurs och 

nyckeln till framgång är att sätta ihop ett framgångsrikt team med personal som är bäst 

på det de gör snarare än personal som passar bra ihop. För butikschefen gäller det att 

anställa de allra duktigaste säljarna och sedan med hjälp av dessa besluta om hur 

butiken ska prestera bättre. Interna diskussioner uppmuntras då det anses att alla kan 

bidra till verksamheten. Att anställa de bästa leder till ett minskat behov av 

kontrollsystem i butiken då personalen levererar ett bra arbete varje dag, vilket skapar 

en disciplinerad kultur i verksamheten där alla brinner för att öka butikens prestationer 

och skapa högre lönsamhet.  

En Good to Great-butikschef är väl medveten om vilka problem som kan tänkas dyka 

upp framöver och hur dessa ska lösas. Det är viktigt att ta till sig att det finns en viss 

skillnad mellan Good to Great-synen och att endast ha en positiv inställning till att 
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problem kommer lösa sig. Butikschefen bör vara medveten om problemet och ha en 

grundläggande tro på att det kommer lösa sig, samtidigt som det är av yttersta vikt att 

inse att det kommer krävas mycket jobb samt att det kan ta tid innan problemet faktiskt 

är löst. Det råder därmed en hög grad av realism och verklighetsförankring i hur Good 

to Great-butikschefen ser problem.  

Butikschefens bör hålla sig i bakgrunden och utföra sitt arbete genom att ge sina 

anställda förutsättningar för att göra ett gott jobb. Good to Great-butikschefen ser 

butiken som sitt eget företag och vill driva den på sitt eget sätt. En disciplinerad kultur 

där alla jobbar åt samma håll och är medvetna om vart företaget vill nå samt är beredda 

att lägga ned arbetet som krävs för att nå dit, bör finnas i butiken. Butikschefen har en 

skyddande funktion och tar på sig all kritik och skuld för misstag samtidigt som övriga 

anställda lyfts fram när något positivt har åstadkommits. Det handlar mycket om att 

styra från bakgrunden och jobba metodiskt mot ett mål. Vi ser därför en prestigelös 

lyhörd butikschef med tydlig vilja som gör allt i sin makt för att skapa en kultur och 

känsla inom butiken som hjälper butiken att bli bäst.  

 

2.4 Sammanfattning 
Teorierna fungerar som ett stöd i tolkningen av empirin genom att bidra till att vissa 

aspekter av butikschefens arbete uppmärksammats extra under insamlingen av empiri. 

De ger även en ökad förståelse kring vad det är som kan tänkas förklara butikschefers 

påverkan på lönsamhet och gör det därmed enklare att finna mönster i empirin. 

Teorierna bidrar genom att förklara vissa beteendemönster och hitta butikschefer som 

passar in bättre eller sämre inom dessa ramar. På nästa sida finns en sammanfattning av 

våra tolkningar av teorierna för att läsaren enklare ska förstå skillnaderna. Vi har döpt 

varje teori med ett sammanfattade namn som vi anser fångar upp de mest karaktäristiska 

dragen i teorin och kan därmed hjälpa läsaren att relatera till teorierna. 
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Tabell 2.1. Sammanfattning av teorier.  

Value-profit chain 

 
”Förutsättningsskapande 

ledaren” 

Value profit-chain med 
emotional contagion theory 

“Förebilden” 

Good to Great 

 
”Kulturbyggaren” 

• Arbetar med 
helikopterperspektiv och ser 
till alla delar av 
verksamheten. 
 

• Fokuserar sin tid på 
personalen och kunderna. 
 

• Skapar förutsättningar för 
personalen att göra bättre 
affärer och få nöjdare 
kunder. 
 

• Påverkar en aktivitet i 
kedjan genom att starta 
förbättringar i en tidigare 
aktivitet. 

 

•  Fokuserar sin tid på sig 
själv då butikschefens 
inställning, prestation och 
attityd sätter tonen i hela 
butiken. Föregår med gott 
exempel. 
 
• Spenderar mycket tid i 

butiken där kunderna ser 
dig. 
 
• Medveten om att många 

faktorer, så som små 
detaljer, inredning, 
exponering etc. avgör 
kundens köpbeslut.  

• Kan påverka aktiviteter i 
värdekedjan direkt utan att 
behöva gå till tidigare 
aktivitet 

 

• Är prestigelös, ansvarsfull, 
ödmjuk och har en stark 
vilja. Orubblig i sina 
visioner och mål. 
 

• Fokuserar på att ständigt 
ändra detaljer för att 
förbättra och utveckla 
verksamheten. 
 

• Ser butiken som eget 
företag. 
 

• Bygger disciplinerad kultur 
och väljer strategi baserat 
på de människor som 
anställts. 
 

• Realistisk syn på problem. 
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3. Metod 
Nedan redogörs vårt tillvägagångssätt under studiens genomförande. De val av metod 

som har gjorts under arbetets gång kommer att presenteras och motiveras. Vi kommer 

även redogöra för hur urvalet av butiker utförts samt hur intervjuerna planerades, 

genomfördes, sammanställdes och analyserades. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring ovanstående val samt andra problem som har dykt upp under studiens gång. 

 

3.1 Val av ämnesområde 
”Det finns tiotusentals butikschefer i Sverige. Trots detta saknas det aktuell 

litteratur om butikschefers arbete med avseende på ledarskap och 

personalansvar”  

Andersson et al. (2013, s.1) 

Intresset för butikskedjor väcktes av de problem som uppstått till följd av 

konkurrenssituationen på marknaden de senaste åren. Denna studie inriktades mot 

butikschefer då det är butikschefen som får stå till svars för den lokala försäljningen 

samt är företagets ansikte mot konsumenten. Efter en noggrann genomgång av litteratur 

beträffande butikschefer såg vi att det fanns flertalet studier (Birkinshaw & Cohen, 

2013; Bluedorn & Jaussi, 2008; Drucker, 2001; Mintzberg, 1973) som behandlar hur 

ledare använder sin tid, i form av tidsstudier. Vi fann även olika studier (Dermer, 1974; 

Donthu & Yoo, 1998; Koene et al., 2002; Rhonda, Barr & Cron, 1998) som utfört 

kvantitativa undersökningar för att förklara hur butikschefer påverkas av en viss 

variabel, exempelvis budgetens storlek, samt studier (Flaherty, Mowen, Brown & 

Marshall, 2009; Gentry, Mowen & Tasaki, 1991) rörande vilka generella egenskaper en 

ledare bör ha och hur ledaren påverkar personalen. Vår studie skiljer sig från 

ovanstående då den tar en kvalitativ ansats där butikschefer intervjuas för att hitta 

underliggande faktorer som gör att butikers prestation skiljer sig. Studien bidrar med en 

djupgående förståelse för butikschefens arbete. Bristen på forskning kring detta 

fenomen bekräftades av HUI Research som ej kände till någon forskning som med en 

kvalitativ ansats kartlagt hur en butikschef som driver en lönsam butik arbetar 
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(Daunfeldt, S-O; Forskningschef HUI Research. Personlig kommunikation, Februari 29, 

2014). 

Vår genomgång av litteratur där vi inte funnit någon som undersökt vad vi ämnar göra, 

kombinerat med att HUI Research inte kände till någon tidigare forskning gör att vi ser 

en tydlig kunskapslucka i ett forskningsområde omgärdat av ett intressant fenomen – 

hur butikschefers arbete leder till skillnader i butikers prestation. 

 

3.2 Design 
Valet att använda sig av en kvalitativ ansats kommer sig av att studien strävar efter att 

förstå butikschefer och urskilja deras handlingsmönster. Enligt Bryman & Bell (2011) 

fokuserar en kvalitativ forskningsstrategi på ord och är lämplig vid skapande av en 

förståelse kring hur individer agerar. Resultatet av studien kommer vara baserat på 

respondenternas handlingsmönster och deras tankar kring sitt arbete. För att nå fram till 

ett resultat av den karaktären är ett kvalitativt tillvägagångssätt att föredra (Bryman & 

Bell, 2011). Studien söker efter ny och oväntad information och enligt Jacobsen (2002) 

är en kvalitativ metod då lämplig.  

För att skapa en djupare förståelse för fenomenenet användes en induktiv ansats där 

studien är baserad på det empiriska resultatet och teorin används som en utgångspunkt 

samt för att stödja analysen (Bryman & Bell, 2011). Ett induktivt tillvägagångssätt gör 

det enklare att förstå fenomenet då studien, till skillnad från kvantitativa studier, gör en 

fördjupad analys av enstaka fall. En induktiv ansats valdes framför en deduktiv då 

undersökningen snarare syftar till att finna förklarande faktorer än att se om tidigare 

kända faktorer är applicerbara på empirin. Studien har ett öppet förhållningssätt och 

begränsas inte av i förväg definierade hypoteser och teorier vilket Jacobsen (2002) anser 

karakteriserar induktiva studier. Det bör även nämnas att vissa inslag i studien har en 

något deduktiv prägel där studien exempelvis till viss del utgår från tidigare teorier i 

valet av områden för undersökningen. Teorier används även för att se mönster i 

butikschefernas arbetssätt och ledarskapsfilosofi. Det är dock inget ovanligt att 

induktiva studier har inslag av deduktion och tvärtom utan det är snarare vanligt 

förekommande (Bryman & Bell, 2011). 
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3.3 Presentation av fallföretag 
För att undersöka fenomenet behövdes ett bra underlag, därav kontaktades flera företag 

inom elektronikbranschen. Flertalet företag var intresserade att delta i studien och 

slutligen valdes ett fallföretag som har ett väl förankrat varumärke i Sverige samt en 

rikstäckande butikskedja. Fallföretaget har ställt upp under premissen att de blivit 

lovade strikt anonymitet och kommer benämnas fallföretaget. Detta på grund av den 

företagskänsliga information som de bidragit med, både i form av finansiell data men 

även vissa intervjusvar som kan anses känsliga för strategi och taktik. Siffror och ord 

som kan bidra till att röja företagets identitet kan också medvetet förvrängas från vår 

sida men detta på ett sätt som inte påverkar studiens utfall. För att säkerställa 

fallföretagets anonymitet begränsar vi läsarens information om företaget till att 

butikskedjan är helägd av moderföretaget och består av mellan 60-120 butiker. 

Medianen är 5,5 årsanställda per butik, där en (1) årsanställd motsvarar 1800 timmars 

arbete. Observera att antalet fysiska människor som arbetar i butiken är fler än 5,5 

eftersom de flesta butiker även har timanställda som de ringer in vid behov. Dock 

uppgår den totala arbetstiden för hela butikens personal till medianvärdet 5,5 

årsanställda. För varje enskild butik finns endast en chef. Valet av att fokusera studien 

på ett företag gjordes för att i så hög utsträckning som möjligt undersöka butikschefer 

som arbetar under liknande förhållanden och under samma förutsättningar. Då butikerna 

säljer samma sortiment och med ett liknande stöd från moderbolaget kan skillnader i 

butikers prestation till stor del förklaras av hur butikschefen arbetar.  

 

3.4 Tillvägagångssätt för litteraturgenomgång 
Vid genomgången av tidigare forskning inom det valda området genomfördes flertalet 

litteratursökningar. Nedan anges vilka databaser och publikationer sökningarna i 

huvudsak har berört. I tabellen redovisas vilka sökord som varit vanligast 

förekommande. Med hjälp av dessa databaser och sökord har de artiklar som varit 

intressanta för studien kunnat väljas ut och utifrån dessa har den teoretiska grunden 

byggts upp. 
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De nedanstående sökorden har använts i flera olika kombinationer för att ge ett smalare 

och mer precist resultat. Sökorden är därmed nyckelord som kombinerats med varandra 

och ingått i de olika sökningarna. 

De databaser och publikationer där sökningarna har gjorts är följande: Linköpings 

universitets bibliotekskatalog, Unisearch, Google Scholar, Business Source Premier, 

Academic Search Premier, Journal of Retailing och Harvard Business Review. 

Tabell 3.1. Sökord som använts vid litteraturgenomgången 

 

3.5 Intervjuer 
Studien omfattar intervjuer med tio butikschefer som alla arbetar inom fallföretags 

butikskedja. Samtliga butikschefer har innehaft sin post i minst 3 år. Detta 

tidsperspektiv har satts upp då studien behandlar långsiktig påverkan på butikens 

resultat och för att minimera föregående butikschefers påverkan på resultatet. Då 

elektronikbranschen är väldigt föränderlig kan det även bli problematiskt att hantera 

längre tidsperioder än 3 år. Butikscheferna har kontaktats via e-post där studiens syfte 

förklarats och att de är intressanta som intervjuobjekt. De har informerats om att de 

kommer vara anonyma och att svaren kommer redovisas på gruppbasis. Intervjuerna 

utfördes i lokaler i närheten av respondentens butik som ansågs lämpligt för ändamålet.  

Retailing / Retail Store manager Store profitability Store performance 

Retail chain Store chain 
Store manager 

leadership 

Store manager 

affect 

Retail store 

Management 

Customer 

satisfaction 

Store financial 

performance 

Store leadership 

evaluation 

Time management 
Retail leadership 

effect 

Store sales 

performance 

Store customer 

value 
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Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, då det innebar en möjlighet att till viss 

del variera intervjuguiden samt ställa följdfrågor. Svaren spelades in elektroniskt, dels 

för att intervjun skulle genomföras på ett smidigare sätt och dels för att kunna 

transkriberas och bidra till en träffsäkrare analys (Bryman & Bell, 2011). Inspelningen 

öppnade även upp för möjligheten att använda citat vid redovisning av empirin. Alla 

frågor som finns med i intervjuguiden ställdes, med samma ordföljd. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär även att frågorna var öppna vilket gör att respondenten kan svara på 

frågorna på det sätt denne anser mest lämpligt. Semi-strukturerade intervjuer ger även 

en möjlighet för den intervjuande att ställa följdfrågor till svar som anses vara 

signifikanta för studien (Bryman & Bell, 2011).  

3.5.1 Urval 

Vid urvalet av vilka butikschefer som var intressanta att intervjua togs hänsyn till 

framförallt två aspekter; butikens finansiella resultat samt kundnöjdheten. Det 

finansiella resultatet för butiken mäts över tre år (2011-2013) medan kundnöjdheten är 

för sex månader (Juli 2013 – December 2013). Dessa mått har valts då det finansiella 

resultatet visar på hur lönsam butiken är samtidigt som kundnöjdheten är viktig för 

framtida försäljning och långsiktig tillväxt (Heskett et al., 1994). För att göra urvalet var 

fallföretaget behjälpliga genom att erbjuda tillgång till resultaträkning samt 

kundnöjdhetsunderlag för varje enskild butik inom kedjan. Från dessa två variabler har 

sedan en rankinglista över alla företagets butiker sammanställts.  

Från rankinglistan har de fem butiker med högst poäng valts ut till en fokusgrupp och 

fem butiker med lägre poäng inom en matchande kontext och som arbetar under 

liknande förutsättningar till en jämförelsegrupp. Det vill säga att om tre storstadsbutiker 

samt två småstadsbutiker utgör de fem butikerna i fokusgruppen så skapas en 

jämförelsegrupp bestående av tre storstadsbutiker samt två småstadsbutiker som arbetar 

under liknande förutsättningar. Denna kontextmatchning görs för att låta butikerna 

jämföras med så lika förutsättningar som möjligt och därmed ge jämförelsen en högre 

styrka. Urvalet strävar efter så lite varians som möjligt i de omkringliggande faktorerna 

och denna matchning mellan grupperna är en metod som bidrar till det. Resultatet 

riskerar att bli skevt och ej tillförlitligt om studien inte tar hänsyn till att skapa en väl 

genomtänkt jämförelsegrupp där samtliga butiker arbetar under samma förutsättningar.  
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Innan det slutgiltiga urvalet för intervjuobjekt så fick fallföretagets chefscontroller och 

försäljningschef i samråd med oss gå igenom rankinglistan för att ta bort butiker som 

inte stämmer in på studiens kriterier. Orsakerna till bortval kunde vara flera, några 

exempel är att nuvarande butikschef inte arbetat längre än tre år (och därmed inte är 

orsaken för hela det finansiella resultatet) eller att butiken har blivit särbehandlad av 

moderbolaget. Med detta moment reduceras möjligheten att butikerna arbetar under 

olika förutsättningar. Butikscheferna har vid intervjutillfället meddelats om denna 

procedur samt att ledningsgruppen varit inblandade genom att rensa urvalet från butiker 

som ej stämmer in på våra kriterier. För en mer ingående beskrivning av hur urvalet har 

gått till, se Bilaga 1. 

3.5.2 Förberedelser 

Intervjupersonerna kontaktades två till tre veckor i förväg via e-post. De blev då 

informerade om studiens syfte och mål. Vid denna kontakt förklaras även att urvalet har 

gjorts i samråd med försäljningschefen samt chefscontrollern och att de har varit med 

och diskuterat fram vilka butikschefer som kan vara intressanta för studien. De 

butikschefer som kontaktats har informerats om att de har en eller flera egenskaper som 

är intressanta för studien och att dessa egenskaper gör dem intressanta för en intervju. 

Redan vid första mailkontakt tydliggöras att intervjun är frivillig och alla svar är 

anonyma.  

Innan genomförandet av intervjuerna byggdes en intervjuguide (bifogad i bilaga 2) upp 

som baserades på områden som litteraturgenomgången visade på kunde vara intressanta. 

Genom att utgå från intervjumetoder av Bryman & Bell (2011) skapades 

intervjurubriker som ansågs intressanta för forskningsfrågorna och syftet. Frågorna 

baserades på de områden som dykt upp som intressanta i litteraturgenomgången samt 

ger en så bred bild som möjligt för att säkerställa att intervjun hanterar alla områden 

butikschefer kan påverka. Intervjuerna var semi-strukturerade för att lämna utrymme för 

svar inom områden som tidigare forskning inte berört. Den frihet och flexibilitet som 

respondenterna har i sina svar gör att faktorer som inte framkommit i tidigare forskning 

kan fångas upp. Att inte begränsa intervjuguiden till att endast beröra områden som 

tidigare studier pekat på ansågs viktigt då studien är en av få inom området och att det 

därför kan förekomma en hög grad av serendipity, vilket innebär att hitta något som inte 

kunnat förutses eller planerats för.  
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Som en sista förberedelse inför genomförandet av intervjuerna utfördes en testintervju 

med en butikschef inom samma kedja för att säkerställa att intervjufrågorna tolkades på 

det sätt som eftersträvades och att svaren på frågorna behandlade de områden som 

avsetts. Testintervjun bidrog även till att skapa en känsla för om det var något specifikt 

område som saknades i intervjuguiden. Efter testintervjun förfinades intervjuguiden 

genom att åtgärda de brister som upptäcktes under intervjun. 

3.5.3 Genomförande 

Totalt genomfördes tio intervjuer. Önskan var att genomföra samtliga intervjuer 

personligt men då det blev problematiskt att boka in en tid som passade för båda parter 

fick två intervjuer genomföras via telefon. Anledningen till att personliga intervjuer 

eftersträvades var att det blir lättare att skapa en relation till intervjupersonen och bygga 

upp ett förtroende som gör att intervjupersonen känner sig trygg. Det möjliggör även att 

ta in mer information vid studerandet av hur intervjupersonen agerar och förhåller sig 

till olika frågor samt skapar ytterligare förståelse genom möjligheten att studera 

intervjupersonens kroppsspråk. De två telefonintervjuerna genomfördes sist av samtliga 

intervjuer vilket gjorde att den bristande personliga kontakt som uppstod uppvägdes av 

vår ökade kunskap inom området och ökade förståelse för interna begrepp och system.  

Under intervjuerna deltog båda uppsatsförfattarna. En nackdel med att vara två personer 

som sköter intervjuerna är att respondenten kan känna sig underlägsen samt att det finns 

en risk att tala i munnen på varandra och på så vis försämra kvaliteten på intervjun 

(Bryman & Bell, 2011). Då urvalet fastställde att samtliga intervjupersoner innehaft sin 

post i minst tre år samt att det är en post som ställer höga krav på individen 

minimerades möjligheten att intervjupersonerna skulle känna sig underlägsna. Att 

minska risken för att tala i munnen på varandra under intervjun gjordes genom att dela 

upp intervjuguiden i olika ansvarsområden. Intervjukvaliteten gynnades även av att vara 

två då den ena kunde föra anteckningar fortlöpande under intervjun samt att båda var 

uppmärksamma på möjliga följdfrågor då intervjupersonen talade om intressanta saker. 

Inför intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om de var bekväma med att intervjun 

spelades in då det underlättar analysarbetet. Intervjupersonerna fick förklarat för sig att 

inspelningen endast skulle användas under analysarbetet och att samtliga inspelningar 

sedan skulle förstöras. Då intervjuerna spelats in minskar risken för att misstolka 
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intervjumaterialet och det ger även möjlighet att använda citat i presentationen av 

empirin. Av de tio intervjuer som genomfördes tilläts inspelning vid 9 tillfällen. Vid den 

intervju som ej spelades in fördes noggranna anteckningar. Anteckningarna till denna 

intervju blev mycket tydliga och täckte mycket av intervjupersonens svar. Vi 

diskuterade även igenom intervjun direkt efter för att komplettera anteckningarna om 

något var oklart medan intervjun fortfarande var färskt i minnet. 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna läste igenom en text som förklarade 

studiens syfte, hur urvalet hade gjorts samt hur intervjun skulle gå till. Där förklarades 

även att samtliga svar var anonyma. Respondenterna fick även ta ställning till 

inspelning av intervjun samt bekräfta att de kände sig redo att börja intervjun. Texten 

finns bifogad i början av intervjuguiden i bilaga 2. Beträffande urvalet informerade vi 

om hur det hade utförts samt att personer från ledningsgruppen var delaktiga i urvalet. 

Butikscheferna fick dock inte veta vilken grupp de tillhörde då vi ansåg att det kunde 

påverka intervjusvaren. 

 

3.6 Studiens kvalitet 
Vid genomförandet av studien har flertalet aspekter uppmärksammats för att öka 

kvaliteten. Intervjuerna har alla följt intervjuguiderna vilket förenklat möjligheten att 

jämföra olika svar. Eftersom intervjuerna spelades in ökade datamaterialets pålitlighet 

då detta möjliggör för bättre redogörelser. De respondenter som medverkat i studien har 

samtliga varit anonyma vilket ökat kvaliteten på intervjusvaren då respondenterna inte 

behövt bekymra sig för hur de framstår om de svarar på ett visst sätt samt har kunnat 

uttala sig i alla frågor. Baksidan med anonymitet är att möjligheten att replikera studien 

försvåras. Det var i detta fall nödvändigt att bedriva studien med anonymitet för att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga och vilja diskutera alla aspekter av deras 

arbetsområde. Anonymitet var även ett villkor för att fallföretaget skulle vara en del av 

studien. 

Studiens kvalitet ökar även då intervjuguiden har flertalet frågor som berör samma 

ämnen men på olika sätt vilket gör respondenternas svar mer pålitliga. Då samma 

områden berörs flera gånger och vid olika tidpunkter i intervjun ökar möjligheterna att 
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vi får en sanningsenlig bild av butikschefens arbetssätt. Under intervjun har vi varit 

uppmärksamma på respondentens svar och ställt följdfrågor för att få en klar bild av hur 

respondenten tänker. Vi märkte redan under testintervjun att svaren på vissa frågor lätt 

består av klyschor och det man förväntas svara. Men då följdfrågor ställdes skapades 

snabbt en förståelse kring hur respondenten resonerade kring ämnet. 

Urvalet resulterade i en blandning av de utvalda intervjupersonerna. Respondenterna är 

gamla som unga, av olika kön, har olika lång erfarenhet av yrket samt är geografiskt 

spridda över hela landet. Det bidrar till studien genom att minska risken för att andra 

faktorer än de vi önskar undersöka påverkar studiens resultat. Om urvalet resulterat i att 

alla butikschefer i fokusgruppen var lokaliserade i ett specifikt geografiskt område är 

det rimligt att tänka sig att andra faktorer än endast butikschefens arbetssätt hade styrt 

urvalet. 

Då studien behandlar orsak och verkan bör ett resonemang föras kring kausalitet. 

Jacobsen (2002) menar att kausalitetsbegreppet är något av de mest omdiskuterade inom 

samhällsvetenskapen. Begreppet innebär att det inte är självklart att: ”Om A inträffar, så 

händer alltid B”. I denna studie innebär det kopplingen mellan butikschefens arbetssätt 

och lönsamhet, och sambandet kan såklart även här diskuteras ur flera perspektiv. Vad 

kommer först? Gör en lönsam butik att butikschefen arbetar på ett visst sätt? Eller är det 

ett visst arbetssätt som skapar en lönsam butik? Att undersöka det exakta sambandet är 

en studie i sig. Vår avsikt i denna studie är inte att i någon djupare utsträckning utröna 

vad som är orsak eller vad som är verkan, det lämnar vi därhän till andra att forska om. 

Vi har inställningen att butikschefens arbetssätt är vad som leder till lönsamhet. Detta 

antagande går även i linje med Heskett et al. (1994) och Netemeyer et al. (2010) teorier 

som båda har arbetat med modeller där lönsamhet är en slutprodukt av ledarens arbete. 

3.6.1 Etik 

Vi har tagit utgångspunkt i de fyra forskningsetiska kraven; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet, framställda av Vetenskapsrådet (2002). Nedan 

redogörs för vad dessa krav innebär och hur vi nyttjat dem. 

Informationskravet syftar till att uppgiftslämnaren ska få veta anledningen till sin 

medverkan. Det ska även framgå att det är frivilligt att medverka och medverkan kan 

avbrytas om så önskas. Inför intervjuerna har vi varit noggranna med att berätta om vad 
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studien syftar till och hur den kommer utföras. I vår ursprungliga kontakt samt inför 

intervjuerna har vi poängterat att det är frivilligt att medverka. Samtyckeskravet handlar 

om att varje uppgiftslämnare har rätt att bestämma över sin egen medverkan. De ska 

alltid kunna avbryta utan negativa påföljder eller påtryckningar. Samtyckeskravet har vi 

tagit hänsyn till då respondenterna uppmärksammats på att det är fritt fram att avbryta 

intervjun när helst de önskar. Det finns även återgett i intervjuguiden i Bilaga 2. 

Konfidentialitetskravet bygger på principen att alla medverkanden ska få 

konfidentialitet och uppgifterna ska skyddas från obehöriga. Anonymitet har vi varit 

väldigt noggranna med och vi har poängterat för alla respondenter att de kommer vara 

helt anonyma. Detta uppnås genom att vi varken avslöjar vilka vi intervjuar eller vilket 

företag de arbetar för. Vid presentationen av empirin är vårt mål att i högsta grad 

skydda butikschefernas anonymitet både externt och internt inom företaget. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forskningens ändamål. Materialet får aldrig lånas ut eller säljas för kommersiellt 

syfte eller liknande. Vilket är något vi tar hänsyn till och materialet kommer inte spridas 

vidare. Med dessa principer har vi byggt upp kontakten med respondenterna. 

 

3.7 Källkritik 
I studien har både primära och sekundära källor använts. Enligt Rienecker och 

Jørgensen (2008) är det viktigt att förhålla sig kritiskt till källorna, de behöver inte 

utsättas för hård kritik men bör prövas mot vad de ska användas till. 

De primära källor som använts i studien är de intervjuer som genomförts. Risken med 

intervjuer är att de svar som ges kan vara förskönade och inte speglar verkligheten. 

Respondenterna har varit anonyma vilket har minskat risken för att de känner att de 

behöver skydda sig själva. Intervjuerna behandlar i huvudsak butikschefernas arbetssätt 

vilket inte är ett område som det finns någon anledning att vinkla eller ljuga om. 

Butikschefens arbetssätt är snarare välkänt inom butiken och för närstående chefer. Vi 

upplever att butikscheferna snarare har funnit det intressant att tala om hur de arbetar 

och vad som är viktigt att tänka på i deras arbetsmiljö. 

Studiens sekundära källor är i form av vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska 

källor. För att säkerställa kvaliteten hos dessa har vi varit noggranna med vart materialet 
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hämtats ifrån. De vetenskapliga artiklar som använts i studien är hämtade från välkända 

vetenskapliga tidskrifter och har i de flesta fall genomgått peer review. Böckerna som 

använts kommer från forskare och dessa källor får därför anses pålitliga. Även för de 

elektroniska källorna har vikten av ursprunget uppmärksammats och pålitligheten hos 

källorna har undersökts. Då elektroniska källor kan anses som mindre pålitliga i många 

fall har dessa undvikts när vi undersökt områden som är av stor vikt för studien.   

 

3.8 Analys av data 
När intervjuerna genomförts transkriberades samtliga intervjuer för att underlätta 

analysarbetet samt i presentationen av empirin. Transkriberingarna genomarbetades 

sedan och resonemangen delades in i nyckelord baserat på vad respondenten vid 

tillfället talade om. Detta arbete syftade till att göra datamängden mer överskådlig 

samtidigt som de mest relevanta delarna av respondentens svar lyftes fram. De olika 

nyckelorden har sedan delats in i olika kategorier beroende på vilket område 

nyckelorden berör. Dessa kategorier är de som kommer presenteras i empirin. Val av 

kategorier har gjorts efter de mönster som finns i svaren och kategorierna har skapats 

för att lyfta fram ämnen som varit ständigt återkommande under intervjuprocessen. Den 

kritik som kan framkomma mot detta urval av intervjusvar kan vara att vissa intressanta 

aspekter går förlorade samt att kontexten av ett svar kan tappas då det bryts ned till 

överskådligare nyckelord. Vi menar dock att så inte är fallet då vi valt att dela upp 

materialet efter de olika svaren och således har anpassat oss efter intervjusvaren. 

Eftersom att kategoriseringen av svaren skett med hänsyn till de mönster som finns 

bland intervjusvaren är det låg risk att något väsentligt går förlorat då de svar som är 

relevanta för studien lyfts fram. Kontexten i svaren riskerar inte heller att gå förlorad då 

vi i vår presentation av empirin även kommer delge citat som styrker pålitligheten hos 

nyckelorden. Eftersom vi letar efter mönster hos en grupp individer kräver det även att 

nyckelorden är förekommande hos flertalet respondenter och således minskar risken att 

något relevant går förlorat i vår nedbrytning av materialet. 

När citat från intervjuerna presenteras i empirin har det gjorts utefter hur respondenterna 

har formulerat sig. Citaten kommer med andra ord helt och hållet bestå av talspråk och 

vi har inte censurerat svärord eller förskönat citaten. Ljud som inte är av relevans för 
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citatets betydelse som exempelvis ”ehhm”, harklingar och hostningar har vi valt att ta 

bort. Då studien är anonym har resonemang som berör specifika produkter eller annat 

som är avslöjande för företaget ändrats för att beröra mer generella produkter. I de fall 

företagets namn har nämnts har även det ändrats. Har något annat som kan ses som 

avslöjande för respondenterna varit en del av citatet har även det tagits bort för att 

kunna säkerställa anonymiteten. Det är dock viktigt att poängtera att vi de tillfällen 

något har ändrats i citaten har det gjorts så att det inte påverkar budskapet. 
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska material. Det empiriska materialet 

består av 10 intervjuer med butikschefer indelade i två grupper om fem individer 

vardera. Empirin har blivit indelad i fem olika kategorier som kommer presenteras en 

efter en i kapitlet. Kategorierna är kunder, butikschefens roll, butiken och företaget, 

managements påverkan och personal.  

I varje kategori kommer vi presentera de vanligaste resonemangen och arbetssätten för 

fokusgruppen samt jämförelsegruppen. Eftersom vår avsikt är att finna mönster på 

gruppnivå så kommer de tankar och arbetssätt som framförs av tre eller fler 

butikschefer inom respektive grupp att redovisas. Tyngden i empirin ligger på 

fokusgruppen, och vi lyfter fram tankar från jämförelsegruppen då skillnader i 

arbetssätt och åsikter förelegat mellan grupperna. Viktigt att förtydliga är att ifall en av 

grupperna har uppvisat ett unikt svar som vi tagit upp nedan, så betyder inte det 

automatiskt att den andra gruppen arbetar i helt motsatt riktning i samma fråga. Det 

betyder istället att den första gruppen uppvisade en starkare övertygelse, stringens och 

tanke kring det ämnet medan den andre gruppen må ha nämnt orden explicit, men inte 

kunnat uppvisa något som stödjer vad de säger och därmed har det sistnämnda svaret 

inte tagits med i redovisningen nedan. 

 

4.1 Kunder 
Butikscheferna i båda grupperna har som mål att butiken ska få en hög poäng på 

företagets interna kundnöjdhetsmått. För att lyckas med det finns flertalet olika aspekter 

som fokusgruppen och jämförelsegruppen anser viktiga.  

4.1.1 Kundbemötande 

Båda grupperna menar att det i mötet med kunden är viktigt att upprätthålla ett 

professionellt beteende genom att vara positiv, glad och hålla samma nivå som kunden i 

dialogen. Grupperna framhåller vikten av ett kundbemötande där det görs något utöver 

det vanliga. Ett bra kundbemötande åstadkoms genom att jobba med de små detaljerna 

för att få ett snyggt och personligt välkomnande samt avslut på affären – handslag, se 
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kunden i ögonen då denne äntrar butiken eller ge ut visitkort om kunden stöter på 

framtida problem är några exempel. En av cheferna berättar nedan om vilka känslor ett 

bra kundbemötande framkallar hos kunden. 

”... om en kund sa till mig ”Du när jag kom in så såg du mig i ögonen, du 

såg så glad ut, du hjälpte mig med det och det och när jag gick så tog du 

mig i handen och tacka. Jag kände mig så speciell.”” 

Fokuschef 5 

För ett bra kundbemötande och i förlängningen nöjda kunder lyfter båda grupperna upp 

vikten av att göra en noggrann behovsanalys och förstå kundens situation. Kunden ska 

lämna butiken och känna att denne fått precis det den kom in för. En god behovsanalys 

är även positivt för butiken i form av att det ökar möjligheterna till merförsäljning då 

säljaren finner fler produkter som kan vara av intresse för kunden än endast den produkt 

kunden ursprungligen kom in för. 

I fokusgruppen talas det i hög utsträckning om betydelsen av hur säljaren beter sig på 

golvet, fokusgruppen ger exempel på flertalet olika delar som är av stor vikt för att 

skapa en bra känsla för kunden och i förlängningen öka kundnöjdheten. Utöver 

attitydmässiga faktorer som att vara glad, pigg och trevlig framhålls vikten av ett bra 

kroppsspråk och att vara energisk. Det är viktigt att säljarna utstrålar rätt anda och 

tänker på att hålla en snygg butiksmiljö genom att exempelvis ta upp papper från golvet 

och se till att hålla det fräscht i butiken hela dagen då väntande kunder iakttar hur 

säljaren beter sig och påverkas av butiksmiljön. Kunderna ska se ett engagemang hos 

säljaren och det ska finnas en positiv atmosfär i butiken. 

När jämförelsegruppen talar om kundbemötande och kundnöjdhet framhålls 

kundkommentarer och lyckosamma historier. Jämförelsecheferna följer upp resultat och 

kommentarer från kunderundersökningar under varje veckomöte så hela gruppen får en 

enhetlig bild av vilket kundbemötande som förväntas ges i butiken. 

4.1.2 Hantering av missnöjda kunder och säljarnas befogenhet 

Beträffande hanteringen av missnöjda kunder är båda grupperna tydliga med att det är 

viktigt att låta kunden klaga och tala till punkt innan kunden får hjälp med att lösa 

problemet. Genom att lyssna på vad kunden har att säga och låta denne berätta allt som 
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upplevts som problematiskt, för att sedan ta reda på vad problemet beror på och 

tillsammans med kunden komma fram till hur problemet ska lösas vänds en missnöjd 

kund till en nöjd kund.  

Båda grupperna lyfter fram säljarnas befogenhet som viktig och vill att säljarna ska 

känna att de har fria tyglar att lösa de problem kunden har. Graden av befogenhet skiljer 

sig mellan grupperna då fokusgruppen visar en något annan inställning till 

kompensationshantering.  

Fokusgruppens arbetssätt sträcker sig längre gällande säljarnas befogenhet och säljarna 

ska göra vad som krävs för att kunden ska bli nöjd så länge det inte är fullkomligt 

orealistiskt. Fokusgruppen är mer frikostig med kompensation och vill att problemet ska 

lösas på plats samt att kundens förväntningar ska överträffas här och nu. “Om en kund 

är missnöjd handlar det om att ge denne vad den vill ha. De får vad de än ber om så 

länge de har realistiska krav.” (Fokuschef 4). 

Utöver det anser fokusgruppen att missnöjda kunder ska ses som potentiella 

försäljningar. Fokuscheferna menar att om säljaren lyckas hjälpa en kund som antingen 

är missnöjd eller har ett krångligt tidskrävande problem så kan det leda till 

merförsäljning då kunden blivit positivt inställd till säljaren som hjälpt till med 

problemet. Blir kunden nöjd med den service och det mervärde som erhållits kommer 

det skapas ett positivt rykte om butiken. Genom att lyssna, inte vara besvärad, hålla vad 

man lovar, ta sig tid för kunden och komma med förslag på lösningar finns möjlighet att 

skapa en nöjd kund. En fokuschef visar i citatet nedan sitt synsätt på missnöjda kunder 

som kommer in i butiken. 

”Det är underbart, för om du passar på då att lösa det här tråkiga 

problemet för kunden på ett jättebra sätt. Då kommer han direkt att komma 

ihåg det här framöver och vilja handla hos dig nästa gång han ska handla. 

Och ibland så sker det direkt efter ärendet. Han blir mer benägen att släppa 

det här problemet sen för du har hjälpt honom på ett så proffsigt sätt.”  

 Fokuschef 3 
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Jämförelsegruppen lyfter fram att det är viktigt att kompromissa med kunden angående 

kompensation, men att målet i slutändan var att få kunden nöjd. Säljarna har befogenhet 

att lösa problem men de bör finna en lösning där parterna möts i mitten istället för att ge 

vika för kundens krav.  

”Det kan vara en vattenskada på en telefon som kommer från service och 

kunden säger ”jag har absolut inte vattenskadat den här telefonen” och 

försök då diskutera lite med kunden istället för att säga ”nej det har du, nu 

ska du betala 3000 kr det står på pappret”. Så man kanske kan gå halva 

vägen var.”  

Jämförelsechef 5 

Dock betonas att även om säljarna bör sträva efter en kompromiss så gäller det att 

kunna stå för sina misstag när man handlat felaktigt. 

”Vissa grejer är, helt orimliga, och det gäller att kunna förklara det för 

kunden på ett vettigt sätt utan att kunden blir förbannad. Vissa saker är, 

hyfsat rimliga och då gäller det att kunna kompromissa. Och vissa saker är 

helt enkelt vårt fel och då gäller det att kunna stå för det”  

Jämförelsechef 3 

I jämförelsegruppen förekom inte svar som antydde att de såg missnöjda kunder som 

potentiella stora försäljningar, guldgruvor eller dylikt. Det fanns inget konkret i svaren 

som visade att jämförelsegruppen såg en missnöjd kund som något annat än just en 

missnöjd kund. 

 

4.2 Butikschefens roll 
Samtliga tio butikschefer ansåg att det viktigaste en ideal butikschef bör satsa på för att 

driva en framgångsrik butik är personalen. Det gäller att få ihop ett bra team där alla 

mår bra och strävar mot samma mål. Att butikscheferna ansåg personalen vara det 

viktigaste styrktes även då 4 av 5 fokuschefer och samtliga i jämförelsegruppen menade 

att personalen är det viktigaste att undersöka om man tar över en butik som går dåligt.  
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Jämförelsegruppen anser att en ideal butikschef bör arbeta med coaching och 

kontinuerliga samtal samt fokusera på försäljningsmål och att resultatet ska uppnås. 

Utöver det anser sig ofta jämförelsegruppen vara en i gänget och har ett ledarskap där 

butikschefen är kompis med personalen. 

Fokusgruppen anser att det är viktigt att ha en nära relation till personalen och kunna 

vara en i gänget, men är tydliga med att visa auktoritet och vara den som tar besluten i 

gruppen. Samtidigt menar de på att det är viktigt att vara en förebild som inspirerar och 

leder genom exempel samt är beredd att hjälpa till med lägre kvalificerade uppgifter 

som städning och dylikt. 

4.2.1 Butikschefens arbetsområde 

Fokusgruppens genomgående tema angående sin ledarstil handlade om att de ser sig 

som inspiratörer och ledare som går i bräschen för gruppen och visar vägen. De vet vad 

de vill göra och har en klar bild av butikens framtid vilket även kommuniceras ut till 

personalen. Fokusgruppen uppvisar en tydlig tanke om vart de vill styra butiken och 

återkommer ständigt till resonemang kring ett visst område de anser extra viktigt. 

Fokuscheferna genomsyrar sin individuella ledarstil med det område som de brinner för 

och som präglar allt de gör, istället för att gå in med inställningen att försöka hålla 

många bollar i luften och försöka satsa på allting samtidigt. Nedan beskriver en 

fokuschef detta. 

”Vad ska vi prioritera när och vad och hur, jag kan inte prioritera alla, 

allting kan inte vara prio ett. Men det kan vara prio ett i olika tidsintervall 

så att säga. Nu måste det här ha prio ett, nu måste det här ha prio ett, och 

jag tror att många i strävan efter också att vara, skitduktiga, många i 

strävan efter att vara perfekt butik, missar allt istället.”  

Fokuschef 3 

Citatet på nästa sida demonstrerar det områdesspecifika fokus som uppvisas hos en 

fokuschef som prioriterar struktur och att det ska vara ordning och reda. Det har varit ett 

vanligt förekommande tema hos flertalet butikschefer att det ska vara ordning och reda 

på lagret, men i detta fall sträcker sig ordning och reda-tänket till hela butiken.  
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”Min filosofi är att om det är fint och snyggt i butiken så får kunden 

förtroende och då känner dem ”det är ordning och reda här” men om det är 

hela havet stormar där ute och man öppnar en låda där allt ligger hur som 

helst och kunden ska lämna in en telefon på service, den kunden kan ju bli 

lite ”ska min telefon komma tillbaka? Dem verkar ju inte ha koll hära”. Det 

(ordning och reda, förf. anm.) är ett sätt för oss att visa för kunderna att vi 

är en bra butik.”  

Fokuschef 1 

Vanliga svar hos andra butikschefer i båda grupperna har varit att ordning och reda är 

till för att det ska vara enkelt att jobba i lagret, det blir effektivt och innebär lägre 

kostnader. Denne fokuschef tänker dock annorlunda då fokuschefen brinner för just det 

området och har ett annat perspektiv på hur det bör fungera. För att ytterligare 

exemplifiera det spridda fokus som finns i fokusgruppen kan vi se till nästa citat som 

kommer från en fråga som handlade om ordning och reda i lagret. Citatet kommer från 

en fokuschef vars argument istället kretsade kring försäljning. ”Tänker inte på det, jag 

vill ha tillräckligt med produkter i lager istället”(Fokuschef 4).  

I jämförelsegruppen ansåg fyra av fem butikschefer att deras viktigaste uppgift var att 

ha koll på allt, ha många bollar i luften och ha ett helikopterperspektiv. 

Jämförelsegruppen saknade den distinkta prägling av en tanke som fokusgruppens 

individer hade, istället handlade resonemangen i stor utsträckning om att fokusera på 

flera saker samtidigt.  

”… min roll i det hela är att ha ett helikopterperspektiv över hela butiken, 

både ekonomi, personal, resultatmässigt. Det är, det är väldigt mycket som 

ska balanseras på en våg.”  

Jämförelsechef 3 

Även om fokuscheferna hade ett specifikt område de inriktade sig på släppte de inte 

kontrollen över de andra områdena i butiken, de fokuserade dock mindre på dessa. 

Varje individ i fokusgruppen uppvisar ett eget område som återkommer löpande genom 

hela intervjun. Även jämförelsegruppen hade en butikschef som uppvisade ett klart och 

tydligt mönster där alla svaren genomsyrades av ett område. Områdena de inriktade sig 
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på redovisas i boxen nedan. Då övriga jämförelsechefer inte hade något speciellt 

område deras resonemang fokuserade på saknas de i boxen. 

Tabell 4.1. Fokusområden 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Närvaro och tillgänglighet  

Fokusgruppen anser att närvaro och tillgänglighet är något som präglar deras ledarstil. 

Det är viktigt med såväl fysisk som mental närvaro för att kunna coacha personalen och 

se till att de är motiverade samtidigt som fokuscheferna hela tiden vill ha kontroll över 

läget. Fokusgruppen begränsar sig inte till att endast vara fysiskt tillgänglig under sin 

arbetstid, de har även skapat en kultur där SMS är ett givet inslag för kontakt mellan 

personalen och butikschefen. 

”… på helgerna exempelvis, då vill jag att de skickar ett sms då de säljer en 

tv. Då skickar jag tillbaka ett sms och peppar dom, det är ett sätt för mig att 

coacha dom. Jag kan coacha dom fast jag inte är på plats då.”  

Fokuschef 1 

  

 Svaren tenderar handla om 

Fokuschef 1 Struktur 

Fokuschef 2 Resultat 

Fokuschef 3 Inspiratör 

Fokuschef 4 Försäljning 

Fokuschef 5 Personal 

  
Jämförelsechef 5 Resultat 
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SMS används även i en coachande roll och kan exempelvis användas likt nedanstående 

citat där butikschefen ger konstant uppföljning på en tävling som ämnar till att sälja så 

mycket av en viss produkt som möjligt. 

”Jag kör ju uppföljning på tavlan, via sms, kommer kanske tre sms om 

dagen och sen kommer det ett kvällssms efter jobbet, typ ”tack för, skitbra 

jobbat, var verkligen kul att se. Resultatet såhär långt är: Anders 2, Martin 

3”. Tät kvalitativ uppföljning så man märker det. ”Åfan nu liggar jag tvåa 

här” eller” nu ligger jag trea här”. Man vill inte ligga där utan man vill 

ligga etta eller tvåa. Det funkar skitbra.”  

Fokuschef 3 

Ingen av jämförelsecheferna visade att coaching eller uppföljning förekom annat än då 

butikschefen var fysiskt på plats. 

4.2.3 Kreativt entreprenörskap och företagande 

Uttryck som att ”se butiken som sitt eget företag” eller att proaktivt försöka genomföra 

egna idérika event är för oss tecken på kreativt entreprenörskap och företagande.   

Fokusgruppens syn på kreativt entreprenörskap och företagande är att det är viktigt, 

men det framhålls i klart mindre utsträckning än hos jämförelsegruppen. Det fanns dock 

en stor bredd i svaren kring just kreativa affärsutvecklande lösningar. Delar av 

fokusgruppen var mycket inriktade på kreativt entreprenörskap medan andra inte lade 

någon större vikt vid att komma på nya event utan var mer restriktiva och 

avståndstagande till sådana frågor. Nedan förklarar en fokuschef att just kreativt 

tänkande är en svaghet. Även om citatet inte är talande för hela gruppen så visar det en 

bra kontrast till de fokuschefer som ansåg att kreativt entreprenörskap är viktigt. 

”En svaghet kan också vara att jag inte är så mycket tänkande outside the 

box… Jag kanske skulle behöva vara lite mer wild and crazy än vad jag är 

men jag är inte så som person heller och då är det svårt för mig att vara så 

som ledare.”  

 Fokuschef 1 
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Jämförelsegruppen uppvisar en större dos av kreativt entreprenörskap och företagande i 

sin ledarstil än fokusgruppen. I denna grupp pratade nästan samtliga om hur de aktivt 

arbetar för att komma på nya event. Jämförelsegruppen visar nedan hur de resonerar. 

”… jag försöker vara väldigt mån om att vi ska vara en aktiv butik. Jag vill 

vi ska vara i framkant och göra saker som sticker ut och göra saker som 

kanske inte alla andra gör”.  

Jämförelsechef 2 

Uttryck som att se butiken som sitt eget företag var även det vanligt och citatet nedan 

visar på en jämförelsechef som med detta synsätt har utvecklat en större passion för 

verksamheten.  

”Det fick jag, ett tips jag haft med mig i bakhuvudet då, det är att, se din 

butik som att det är ditt eget företag. Och det fick mig att bara såhär ”jaha, 

okej”. För då fick, fick en att liksom inse att, tidigare kanske man inte har 

brytt sig så mycket om ekonomin eller att det inte gick så bra, men det gör 

man nu”.  

Jämförelsechef 3 

4.2.4 Ansvar, beröm och självinsikt 

Butikscheferna berättade om framgångar och motgångar som upplevts de senaste tre 

åren och fick då ta ställning till vem som var huvudorsaken till dessa händelser. De 

tillfrågades även angående vad för slags styrkor och svagheter de ansåg sig ha.  

Fokusgruppen gav 11 exempel på framgångar. I 9 av fallen berodde framgången på 

andra än butikschefen själv, vanligast var att gruppen som helhet lyftes fram och fick 

äran.”… vi gav oss sjutton på att klara det (målet, förf. anm.), att hela gruppen gjorde 

det tillsammans.” (Fokuschef 2). Beträffande butikschefernas självupplevda egenskaper 

var det ingen i fokusgruppen som uppvisade problem med att hitta sina svagheter eller 

förklara vilka styrkor de besatt. 
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I jämförelsegruppen berättades om 13 olika fall av framgångar. Vid nästan hälften av 

dessa fall, sex stycken, ansåg sig butikschefen haft en viktig roll i framgången.  

”Nej, det var väl en kombination med, dom (personalen, förf. anm.) kanske 

inte haft, enligt min mening den optimala ledaren innan. Så absolut jag vill 

hävda att en stor del har att göra med mitt agerande gentemot dom.”  

Jämförelsechef 3 

Det bör nämnas att jämförelsecheferna i de flesta fall inte ansåg att hela framgången 

berodde på sitt eget beteende utan de lyfte fram andras prestationer i kombination med 

sin egen. ”Det var vi tillsammans får man väl säga. Sen får man väl ta åt sig lite mer 

med att man kanske hittat lite nya timanställda och att det blev rätt personal.” 

(Jämförelsechef 4). 

Angående sina självupplevda egenskaper var det tre av fem jämförelsechefer som inte 

visste vad deras negativa ledaregenskaper bestod i, ansåg sig ha svårt att finna något 

konkret att ta upp eller var osäkra på hur de skulle förklara sina styrkor. 

Beträffande motgångsexemplen ansåg sig butikschefen ha lika stor påverkan oavsett 

vilken grupp som tillfrågades. 12 fall beträffande motgångar berättades totalt sett av 

grupperna och endast en av dessa motgångar ansågs vara på grund av butikschefen. 9 av 

10 butikschefer i studien härledde därmed motgången till någon annan.   

 

4.3 Butiken och företaget 
Grupperna har olika åsikter kring hur arbetet i butiken ska utföras. De sätter olika 

sorters mål för butiken och har olika inställning till vilka problem som verksamheten 

kommer möta framöver. Butikscheferna har vissa önskningar angående förändringar 

som de gärna vill se i verksamheten framöver och ger förslag på hur dessa kan 

åstadkommas. 

4.3.1 Mål och visioner för butiken 

Fokusgruppen är mer inriktad mot kundrelaterade mål. I de fall fokusgruppen tar upp 

resultatspecifika mål handlar det i huvudsak om att man ska nå en viss position på 
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företagets interna resultatlista. I fokusgruppen talades det även om vikten av att ha 

frekventa delmål och att bryta ned årsmålen. Fokusgruppen framhöll personalrelaterade 

mål i form av exempelvis personalens personliga utveckling. Gruppen var inriktade på 

mjuka mål och ansåg det viktigt att uppnå en hög grad av kundnöjdhet. 

”Mina egna visioner är egentligen att vi ska fortsätta ha nöjda kunder som 

kommer tillbaka hela tiden, och ge service i världsklass. Det är bland det 

roligaste av allt. Hela grejen är det här med kundmötet.”  

Fokuschef 5 

Jämförelsegruppen är i hög utsträckning inriktade på att nå lönsamhetsmål och de mål 

företaget satt upp för butiken. Utöver olika sorters lönsamhetsmål talas det om andra 

resultatorienterade mål som exempelvis att alltid generera ett positivt resultat. För 

jämförelsegruppen var det viktigt med personalrelaterade mål och vikten av att uppnå 

en utvecklande kultur och teamkänsla framfördes. Gruppen talade om sin vilja att bli 

bäst, beundrad eller få uppmärksamhet, utan att specificera i detalj vad de ville bli bäst 

på eller vad de ville åstadkomma. Jämförelsechefen nedan förklarar sina mål för 

butiken. 

”Det är att vi ska öka omsättningen. Sen jag började har vi legat ganska 

högt i omsättningsökning. Sen så ska vi även hålla i den här personalen vi 

har, teamkänslan. För det ger ju liksom lönsamhet då man har en bra 

personal.”  

Jämförelsechef 5 

4.3.2 Framgång och motgång för butiken 

Beträffande butikens svagheter och motgångar skilde sig svaren åt mellan grupperna. 

Båda grupper ansåg att butikens största styrka idag var personalen. Andra styrkor och 

framgångar som lyftes fram var butikens lönsamhet samt olika utmärkelser som 

erhållits för sina prestationer.  

Fokusgruppen ansåg att en framgång var att ha nöjda kunder och att det i sig var en 

styrka för butiken. Samma grupp menade att deras svagheter och motgångar var 

förändringar i personalstyrkan samt misslyckanden att nå uppsatta mål. 
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Jämförelsegruppen lyfte i huvudsak upp motgångsexempel som berörde 

personalrelaterade frågor, utöver det lyftes externa faktorer som exempelvis 

moderbolagets strategi, makroekonomins konjunkturläge och andra internationella 

händelser. Jämförelsegruppen berörde sällan händelser inom butikschefens område. 

”Ja, man kan ju säga att ett problem som hela firman får brottas med det är 

ju nationella konjunkturer i hela marknaden som svänger. Det är ju något 

alla får känna på. Det är ju något som stör på ett eller annat sätt.”  

Jämförelsechef 2 

4.3.3 Förändringar 

När butikscheferna fick ta ställning till förändringar de vill se i verksamheten framöver 

lyfte båda grupper fram fler och mer köpstarka kunder. Som lösning på det föreslogs 

framförallt fler och starkare marknadsföringskampanjer för hela kedjan.  

Fokusgruppen ansåg även att det idag är för mycket administrativt arbete kopplat till 

butikschefsrollen och att det borde minska för att butikscheferna ska kunna utföra ett 

bättre jobb. 

”… så mycket måsten och småfix som man måste hålla på med. Man har 

exempelvis fått fel expo-material och då måste man sitta och ringa runt och 

jaga rätt person och sådant tar tid. Eller att någon tappat bort sitt lösenord 

och då finns inte denne med på intranätet så då måste man kontakta HR för 

att få in den personen i personalkatalogen och därefter kunna beställa ett 

lösenord. Så det är mycket smågrejer som måste fixas som tar sjukt mycket 

tid… Underlättar man det så är det sjukt mycket tid man sparar. Det är ju 

tid man behöver. 

I: Hur många timmar i veckan går åt till sånt här? 

 R: Lätt hälften går åt till skitgöra bara för att jag måste.  

I: Om du fått göra det på ditt sätt, hur mycket hade du kunnat spara per 

dag då?  

R: Då skulle det ta, 1-2 timmar per dag, skulle bli stor skillnad.”  

Fokuschef 4 
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4.4 Managements påverkan 
Då butikerna är indelade i olika regioner har de intervjuade butikscheferna olika chefer. 

Dessa chefer benämns nedan regionchefer. Av de sju regioncheferna inom fallföretaget 

har minst en butikschef inom varje region intervjuats. Ingen regionchef förekommer i 

fler än tre butikschefsintervjuer. Butikscheferna var ense om att den närmsta chefen är 

viktig för butikens verksamhet. En fokuschef beskriver vikten av att ha en bra chef. ” … 

det är mycket, mycket personlighet. Vem är det som person som är din närmsta chef. 

Fasen vad det är avgörande alltså” (Fokuschef 3) 

4.4.1 Relationen 

Fokusgruppen menar att relationen till regionchefen är positiv. Majoriteten av 

fokuscheferna har en bra eller mycket bra relation med sin chef. Huruvida relationens 

karaktär mellan fokusgrupp och deras chef var unik relativt andra butikschefer i 

regionen fanns det olika åsikter om. En av fokuscheferna ansågs sig ha en unik relation, 

de övriga ansåg att ett gott arbete leder till en unik relation.  

”… jag anser att han är, han är grym är han. Han är en av dom bästa 

cheferna jag har träffat. Av dom bästa människor också faktiskt för den 

delen. Jag tror att, det hänger mycket på det. Att man kan vara en väldigt 

bra chef.”  

Fokuschef 3 

Jämförelsecheferna hade inte en unik relation med sin chef, relativt andra butikschefer i 

samma region. Jämförelsecheferna ansåg sig få uppmärksamhet och kände sig sedda av 

sin chef.  

Det fanns stora avvikelser i båda gruppernas svar då majoriteten inom respektive grupp 

tyckte de fick bra uppmärksamhet eller hade en bra relation. De andra var av diametralt 

motsatt åsikt och gillade inte relationen alternativt ansåg sig få för lite uppmärksamhet.  

4.4.2 Närvaro, kommunikation och styrning 

Angående regionchefens närvaro och kommunikation upplevde fokusgruppen att det 

fanns en bra dialog där de har utrymme att visa sina känslor och få snabba svar. 

Fokusgruppen var nöjd med den tillgänglighet som upplevdes från regionchefen och 
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ansåg att de lätt kunde få hjälp när det behövdes, dock så önskades fler fysiska besök 

från regionchefen. Samtliga fokuschefer får stort utrymme till egna initiativ och behöver 

inte diskutera sina beslut med regionchefen i någon större utsträckning.  

”Det är mer att jag måste få ett OK från regionchefen när jag vill göra 

mina aktiviteter. Men egentligen, lägger jag upp det på ett snyggt sätt ”Jag 

vill öka försäljningen på dom här bitarna” så får jag egentligen bara ett 

”KÖR”. Och då ser jag till att genomföra det.”  

Fokuschef 3 

I vissa fall uppmuntrade även regionchefen till att spendera mer på eventet och kom 

med förslag på vad mer som kunde göras. 

”Om vi säger så att jag har gjort ett avtal med lokaltidningen, det kostar 

10 000 kronor den annonsen och jag vill att den ska se ut så och så. Då kan 

han säga ”ja men det är jättebra, det tar jag” eller så säger han ”ja men då 

kan vi köpa in 100 flaskor vatten och dela ut också”. Han spär på och 

förstärker alltså. Det är väldigt sällan han säger nej till mina idéer.” 

 Fokuschef 5 

Fokuscheferna menade att deras regionchef styr strategiskt istället för operationellt. 

Regionchefen ger butikschefen ett mål och sedan får de ta sig dit på egen hand, behövs 

hjälp tar butikschefen själv kontakt med regionchefen. 

Jämförelsegruppen använde snarlika termer i sina svar. Det som lyftes fram var rak och 

tydlig kommunikation samt att regionchefen kan framföra tydligt vad som förväntas av 

butikschefen. Det var få jämförelsechefer som önskade fler besök av regionchefen, det 

viktigaste var snarare att i högre utsträckning bli involverad i beslut. 

Jämförelsegruppens resonemang kring strategisk eller operationell styrning samt om de 

uppmuntras till egna initiativ tog sig ofta tveksamma uttryck och fraser som ”ja… 

ibland… ibland inte” medan fokusgruppen istället gav ett klart och oftast positivt laddat 

svar.  
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”Ja ibland och ibland inte. Jag vill inte att någon ska peta i mitt jobb och 

passa upp på detaljbiten, det gillar inte jag. Ibland är det så. Och det vill 

inte jag, nej, det styr jag. Detaljen här vet jag hur den funkar och den vill 

inte jag att någon ska behöva gå in och peta i.”  

Jämförelsechef 4 

Jämförelsegruppen anser sig styrda av vilka aktiviteter och events de får genomföra och 

tycker det kan vara svårt att få igenom nya idéer. 

”Ja, det är väl både och. Till viss del är vi ganska begränsande kring vad vi 

kan och får göra och det är mycket kopplat till den budget vi har om man 

ser till aktiviteter och events, där finns det ju väldigt begränsad peng att 

röra sig med men sen kan man alltid söka lite bistånd och vaskning från 

regionchefens pengapåse. Men jag kan tycka att vi är lite smala ibland, 

kanske lite trångsynta… När vi har en aktivitetsidé så kan en ansökan få 

avslag ganska fort.” 

Jämförelsechef 2 

 

4.5 Personal 
Butikscheferna framhåller att personal är en viktig och stor del av verksamheten. Det 

råder vissa skillnader mellan grupperna beträffande hur man hanterar personalfrågan. 

Framförallt har man skilda förhållningssätt till hur man utför coaching samt hur man 

hanterar underprestation. 

4.5.1 Personalkultur 

Fokusgruppen ansåg att det fanns en god kultur i dag och att en teamkänsla råder bland 

personalen, alla kan prata med alla och hjälper varandra med uppgifter och problem 

som dyker upp. ”Tillgången är nog den här fantastiska gemenskapen och ”alla för en”. 

Vi är verkligen ett gäng som bryr sig och ställer upp för varandra.” (Fokuschef 5).  

Det finns en vilja inom gruppen att hjälpa varandra att bli bättre och det förekommer 

beröm, tips och råd internt mellan personalen. Fokusgruppen lyfter fram att det är 
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viktigt att personalen gillar sitt jobb och trivs. Gillar personalen sitt jobb och kommer 

dit med en positiv inställning smittar det av sig på både kunder och övrig personal. Det 

skapar i förlängningen en motiverande och drivande miljö. 

Jämförelsegruppen talar mer om en familjär personalkultur och att vara ett gäng som har 

roligt tillsammans samt att det råder en positiv stämning i butiken. Butikscheferna i 

jämförelsegruppen ansåg själva att alla kanske inte alltid presterade utefter sin 

maximala förmåga.  

”... allt kan bli bättre. Det kan kännas att, man kan ha någon som kanske 

inte gör sitt yttersta. Och det, det är ju liksom, det handlar mer om det här. 

Rätt man på rätt plats.”  

Jämförelsechef 1 

Jämförelsegruppen tog även upp att det finns utrymme till förbättring inom kulturen och 

hos personalen. 

”Jag känner att vi har en bra kultur på ett arbetssätt vi ska ha, och det 

arbetssätt vi givetvis ska ha mot varandra och mot kunder, att vi efterlever 

det på ett riktigt bra sätt. Sen tycker jag vi har en bit kvar till en säljande 

kultur. Jag tycker man kanske kan se i andra butiker som är väldigt 

högpresterande. Jag tror vi har en resa kvar att göra att hitta det där extra 

vinnande konceptet.”  

     Jämförelsechef 2 

4.5.2 Butikschefens kommunikation och coaching 

Fokusgruppens butikschefer är tydliga med att kommunicera och diskutera målen med 

sina anställda samt visa de underliggande faktorerna till varför målen är satta som de är. 

Inom gruppen diskuteras hur målen ska nås under möten varje vecka. Personalen får 

uppföljning på försäljningen minst en gång i veckan och ibland så ofta som varje dag. 

Allt för att lyckas nå de mål som företaget har satt upp för butiken.  
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”Jag försöker förklara varför du är satt att göra det här jobbet ibland... 

Och förklara då, vara tydlig med vad jag vill med det här och varför vi gör 

som vi gör... Vet du varför du ska säga välkommen åter och tack för att du 

kom till kunden? Kan det va för att han blir nöjd? Glad? Ja just det. Och 

vad händer om han blir nöjd och glad vad händer då? Ja, tycker om att 

vara här. Ja, vad händer då om han tycker om att vara här? Och till slut så 

resulterar det i att ja då handlar han ju här.”  

Fokuschef 3 

Fokusgruppen är inriktad på ständig coaching och butikschefen är i princip alltid 

tillgänglig för säljarna. Tillgängligheten är något som även tydliggörs genom den 

ständiga SMS-kontakten som även nämns i avsnittet 4.2.2 Närvaro och tillgänglighet. 

Är det något som någon vill diskutera finns det alltid möjlighet, antingen genom att äta 

luncher tillsammans för ett längre samtal alternativt att ha ett kort möte i butiken. 

Fokusgruppens butikschefer är observanta på vilken form av kommunikation som 

funkar för varje enskild säljare och anpassar sin kommunikation beroende på vem de 

pratar med. 

”Jag har ju en och två säljare här som jag säger till en gång och då vet jag 

att, ja, de tänker som min hjärna tänker. Men jag har en kille som har 

jobbat här ett år, och jag tror jag var irriterad på han tjugo gånger i 

veckan, men nu, han är suverän. Men jag fick lära känna han. Jag fick 

ändra mig för det gick inte köra rakt som jag gjort innan.”  

Fokuschef 5 

I jämförelsegruppen är kommunikationen mer fokuserad kring mål och butikschefen 

försöker i huvudsak få fram till personalen vad som förväntas av varje säljare och vilka 

mål säljarna förväntas nå. Anställda ges möjlighet att prata individuellt med 

butikschefen och att gå iväg och äta lunch tillsammans ungefär en gång i månaden. I 

denna grupp finns ett stort fokus på veckovisa möten som en primär 

kommunikationskanal där mål förmedlas till personalen.  
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Jämförelsegruppen anser att butikschefens beteende är en viktig faktor vid coaching av 

personal. Jämförelsecheferna anser att butikschefen smittar av sig på personalen och att 

personalen får energi om butikschefen har energi. 

”Det jag försöker förmedla är ju min, karisma, känsla, motivation och mitt 

driv så att det ska smitta av sig. Det tror jag att det gör för det sätter sig hos 

säljarna och skapar en stämning. En kultur och norm som många trivs med. 

Och har vi en fungerande sådan så har vi oftast ett bra klimat för att 

leverera ett bra resultat.”  

Jämförelsechef 2 

Båda grupperna försöker ständigt utöva aktiv coaching och motivera sin personal. 

Butikscheferna försöker hela tiden bidra med nya infallsvinklar och tips på hur 

personalen ska kunna förbättra sitt arbete och utvecklas. Butikscheferna har konstant 

uppföljning på hur varje enskild anställd ligger till för att nå upp till sina personliga mål 

och ser till att de uppmärksammas på hur det går och vad varje säljare behöver fokusera 

mer på. Grupperna framhäver vikten av att ge personalen ansvar och möjlighet att 

påverka verksamheten samt lyssna om de kommer med några förbättringsförslag. En 

fokuschef förklarar nedan sin syn på coaching. 

”Jag kanske är intresserad av hur det gick dagen innan på det här mötet 

som min säljare hade, då kan vi sätta oss ned enskilt i en kvart och prata om 

det. Annars så kan det vara, face to face, i butiken, på lagret, stå och snacka 

om vad som. Hur är läget, och hur alla mår, har du sovit gott, gick det bra 

igår med den här flytten eller vad du gjorde? Allt ifrån, bry sig om 

medarbetare, finnas där för medarbetare, kolla resultat.”  

Fokuschef 3 

4.5.3 Rekrytering av ny personal 

Vid nyrekrytering av personal lyftes flera egenskaper fram vid intervjuerna men det var 

endast ett fåtal som förekom hos fler än tre chefer per grupp. Vid rekrytering är båda 

gruppernas viktigaste punkt att den potentiella nyrekryteringen ska ha bra hand med 

människor och vara duktig socialt. Då säljaryrket kräver en hög grad av kundkontakt är 

det viktigt att ha en naturlig förmåga att samtala med andra människor. Vid rekrytering 
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önskar båda grupper tävlingsinriktade personer, då arbetet är väldigt resultatorienterat 

krävs en person som tycker om att tävla och som lyfter sig inför utmaningar. ”Oftast 

letar jag efter sjukt tävlingsinriktade säljare” (Fokuschef 4).  

Flera av butikscheferna i fokusgruppen lyfter fram magkänsla som en viktig aspekt när 

det kommer till rekrytering. Andra egenskaper de letar efter är engagerade, drivna 

personer som vill göra skillnad. 

”… på något sätt så får jag den här magkänslan, jag känner personen 

framför mig, jag känner att han eller hon verkligen vill göra skillnad, är 

engagerad för det här jobbet.”  

Fokuschef 3 

4.5.4 Personal som underpresterar 

Båda grupperna påvisar att det viktigaste vid underprestation är att ha regelbunden 

kommunikation och kontinuerlig uppföljning. Om någon i personalen underpresterar 

relativt det den förväntas göra resulterar det i regelbundna möten med fokus på 

prestationen och hur den kan förbättras.  

Fokusgruppen framhåller att vara tydlig med att säljare måste leverera resultat. 

Fokusgruppen försöker hela tiden se till möjligheter att öka prestationsnivån genom 

olika åtgärder. Är det någon i personalen som har problem med att leverera resultat 

inom ett visst område av verksamheten försöker butikschefen i första hand lösa det 

genom någon form av kompromiss och hitta andra arbetsuppgifter i butiken snarare än 

att avskeda den anställde.  

”Nej varje gång har vi hittat en lösning. Så antingen har de börjat sälja 

sjukt mycket bättre eller så har de sagt att ”Jag kommer inte kunna öka så 

mycket som du vill på detta, men jag kan göra lite mer på detta istället”.”  

Fokuschef 4 

Jämförelsegruppen är inte lika intresserad av att kompromissa och ställer snarare 

ultimatumet att om du inte presterar kommer du att bli avskedad. Denna grupp hade fler 

exempel och konkreta händelser på tillfällen då de varit tvungna att avskeda eller säga 
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upp någon. Ibland var anledningen för låga säljresultat men det kunde också vara 

misskötsel på arbetsplatsen.  

”Du måste upprätta en handlingsplan och tala om vad som gäller och vilka 

krav som ställs. Och lyckas man inte med det under en viss tid då, dom har 

en viss tid på sig. Då handlar det om att man kanske behöver söka sig till 

något annat, så är det ju.”  

Jämförelsechef 1 

 

4.6 Sammanfattning 
På nästa sida finns en tabell som bidrar med en översiktsbild av resultatet. Vänligen 

observera att denna tabell visar förenklade och grova karaktärsdrag för grupperna. 

Karaktärsdragen bör ses i sitt rätta sammanhang och vi hänvisar därmed till ovanstående 

kapitel. 
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 Tabell 4.2. Sammanfattning av empiri 

 Fokusgrupp Jämförelsegrupp 

Filosofi Fokuserar på ett område som präglar alla beslut. Strävar efter att kontrollera allting i verksamheten. 

Hantering av 
missnöjd kund 

Ge kunden den kompensation de vill ha, här och 
nu. Var generös och frikostig så länge det är 
realistiskt. 

Kundens kompensationskrav bör kompromissas 
till att parterna möts halvvägs. Kommer det till sin 
spets så friar man hellre än fäller. 

Relation till 
personal 

Ha en nära relation till personalen men se till att 
vara auktoritär och vara en ledare. Ska vara 
tydligt vem som tar besluten. 

Ha en nära relation till personalen. Ser dem gärna 
som kompisar och blir ofta en i gänget. 

Coaching Flera tillfällen men korta och snabba. Växlas 
med luncher tillsammans. 

Färre men längre tillfällen. Använder veckomöten 
som primär coachkanal och luncher en gång i 
månaden. 

Närvaro Vara på jobbet så ofta som möjligt och då du är 
hemma behålls närvaron och tillgängligheten 
genom SMS till personalen. 

Vara på jobbet så ofta som möjligt. 

Frontfigur Ger gärna ifrån sig beröm och lyfter upp andra 
än sig själv. 

Vid beröm lyfter butikschefen nästan lika ofta upp 
sig själv som andra. 

Målsättning Butikens mål består främst av kundrelaterade 
mål. 

Butikens mål består främst av 
lönsamhetsrelaterade mål. 

Kreativt 
entreprenörskap 

Butikscheferna inom gruppen visar påtagliga 
skillnader angående inställningen till egna event 
och kreativt entreprenörskap. 

Gruppen är väldigt enig och uppvisar stark 
villighet till att göra nya event och kreativa 
handlingar inom entreprenörskap. 

Managements 
styrning  

Regioncheferna styr strategiskt och uppmuntrar 
butikscheferna att ta egna initiativ. 

Regioncheferna har en mer operativ styrning och 
tillåter inte lika stora friheter eller möjlighet till 
egna initiativ. 

Personal 
underpresterar 

Om någon i personalen underpresterar försöker 
butikschefen finna nya arbetsuppgifter eller 
ansvarsområde för denne. 

Om någon i personalen underpresterar leder det 
oftare till hårdare åtgärder som exempelvis 
uppsägning.  

Framtida 
utmaningar 

Realistisk syn på butikens framtida utmaningar. 
De utmaningar och problem som finns ligger 
nära verksamheten. Exempelvis att nå sina 
uppsatta mål och hålla personalteamet intakt. 

Mindre realistisk syn på butikens framtida 
utmaningar. De utmaningar och problem som 
finns ligger långt ifrån verksamheten. Exempelvis 
internationella händelser och moderbolagets 
strategi. 
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5. Diskussion  
I detta avsnitt förs en diskussion där empirin analyseras och skillnader mellan 

grupperna kartläggs. Skillnaderna knyts an till studiens teoriavsnitt där vi tar ett mer 

syntetiserande perspektiv för att se om det finns några tydliga kopplingar eller mönster 

mellan empirin och studiens teorier. Teorierna har därmed använts som verktyg som 

kan förklara den diskrepans som finns mellan butikers prestationer. 

 

5.1 Ledarskap 
En skillnad mellan grupperna är att fokusgruppen i större utsträckning ses som ledare 

och behåller sin auktoritet. De kan vara en i gänget på en lämplig nivå men är medvetna 

om att de inte kan bli bästa kompis med personalen eftersom de måste behålla sin 

auktoritära ställning. Om den auktoritära ställningen förloras undermineras 

möjligheterna att utöva ett effektivt ledarskap. Vikten av en auktoritär ställning 

påminner mycket om Netemeyer et al. (2010) teori med en butikschef som leder genom 

exempel och pekar ut riktningen för personalen. För att ett sådant effektivt ledarskap 

ska kunna uppnås bör chefen uppvisa en tydlig ledarroll och kan därmed inte agera som 

en kompis till personalen i allt för stor utsträckning.  Jämförelsegruppen lade inte lika 

stor vikt vid sin auktoritet och stundtals nämndes även konsekvensen av detta då 

jämförelsegruppen tyckte det var ett problem att vara för nära kompis med sin personal. 

Då fokusgruppen behåller sin auktoritet som ledare så tror vi att det blir enklare för dem 

att vara en förebild och inspirera andra, vilket även är något de lyfte fram som viktigt i 

deras ledarskap. Fokusgruppen menar att man ska leda genom exempel och vara beredd 

att göra alla arbetsuppgifter i butiken även exempelvis att städa eller diska. Vilket, som 

just nämnts, överensstämmer med Netemeyer et al. (2010) teori. Vikten av att behålla 

en stark auktoritär position får anses mycket viktig då det är ett ytterst svårt arbete att 

driva en butik om personalen inte lyssnar och följer ens anvisningar.  

Båda grupperna ansåg att för att lyckas som butikschef är det viktigt att vara närvarande 

i butiken och vara tillgänglig för personalen. Skillnaden mellan grupperna var att 

jämförelsegruppen i huvudsak visade närvaro och tillgänglighet under arbetstid medan 

fokusgruppen utöver det ville visa närvaro och tillgänglighet utanför arbetstid. Förutom 
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att vara fysiskt på plats så ofta som möjligt hade fokusgruppen en mental närvaro och 

ville alltid vara tillgänglig för personalen. Fokuscheferna skapade sig möjligheter för att 

ständigt coacha och vara närvarande i butiken med hjälp av mobiltelefonen. Genom att 

använda SMS kunde de coacha och få säljrapporter i realtid av sin personal och därmed 

alltid hålla sig ajour och finnas tillhands. Fokuscheferna har därmed en hög grad av 

närvaro vilket skiljer sig från jämförelsegruppen som vi anser snarare har en normal 

nivå av närvaro och finns tillgängliga under arbetstid. En hög grad av närvaro 

kännetecknas framförallt av Heskett et al. (1994) och Netemeyer et al. (2010) och båda 

dessa teorier kan därmed tillämpas på detta mönster. Heskett et al. (1994) menar att 

butikschefen ska fokusera mycket av sin tid på personalen och vara inblandad i allt som 

händer i butiken. Netemeyer et al. (2010) anser att närvaro är viktigt då butikschefen 

med sitt humör och sin prestationsnivå påverkar de anställda. 

Vi anser att fokuscheferna erbjuder en något högre grad av coaching till sina anställda 

då de frekvent har samtal med personalen i butiken. När anställda varit med om större 

händelser, som exempelvis ett viktigt kundmöte, väljer fokuscheferna att ha ett möte 

med den anställda för att diskutera situationen. Jämförelsegruppen erbjöd något mindre 

möjligheter för personalen att träffa sin butikschef enskilt då de i större utsträckning 

kommunicerade och coachade på stående fot eller under specifikt avsatta tider. 

Coachingen utövades i huvudsak vid förutbestämda tidpunkter som regelbundna 

luncher en gång i månaden eller veckomöten. Vår uppfattning är att jämförelsecheferna 

har längre, men färre coachingsamtal med sina anställda. Vi vill hävda att längre samtal 

förvisso är bra men att coachingen får större effekt om det sker kontinuerligt och att 

personalen löpandes kan guidas mot mål. Coaching är något som kräver hög närvaro 

och det är rimligt att anta att personalen blir motiverad och inspirerad av att känna att 

det alltid finns möjlighet att kontakta chefen för råd och tips. När butikschefen själv 

kombinerar tillgängligheten med att driva personalens utveckling så leder det till 

personal som gör allt för att det ska gå bra för butiken och som strävar efter att lyckas i 

sitt vardagliga arbete. De mönster som berörts i stycket har mycket gemensamt med 

Heskett et al. (1994) och Netemeyer et al. (2010). Arbetssätten i teorierna är dock högst 

olika då Heskett et al. (1994) menar att butikschefen ger personalen förutsättningar att 

göra ett gott arbete medan Netemeyer et al. (2010) menar att butikschefens egen attityd, 

prestation och inställning kommer reflektera sig hos personalen. Med andra ord ska 

butikschefen enligt Netemeyer et al. (2010) fungera som en galjonsfigur som föregår 
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med gott exempel och visar vägen för personalen. Vi anser att fokusgruppen agerar mer 

i enlighet med Netemeyer et al. (2010) ledarstil medan jämförelsegruppen uppvisar 

inslag av att agera likt Heskett et al. (1994). 

Vikten av en god närvaro gäller även för regioncheferna och det noterades att de flesta i 

fokusgruppen hade en bra relation och får tillräckligt med besök av sin regionchef. 

Intressant var att några av fokuscheferna menade att deras relation med regionchefen 

var unik i förhållande till andra butikschefers relation med samma regionchef. En 

anledning till att de upplever relationen som unik kan ha att göra med att de haft 

bekantskap från tidigare roller inom företaget eller att de skött butiken på ett bra sätt och 

då ses i favör jämte andra butikschefer. Viktigt att framhålla är att det var höga toppar 

och låga dalar i båda gruppernas åsikter om sina regionchefer. Att svaren skilde sig så 

mycket inom grupperna beror förmodligen på att alla hade olika chefer. Det ger även 

stöd till att relationen till sin egen chef i låg grad påverkar butikschefernas 

prestationsnivå. 

5.1.1 Målsättningar och självinsikt 

Beträffande målsättningar utmärkte två saker fokusgruppen. 1) Gruppen nämnde flera 

mål som exempelvis resultatspecifika, delmål, personalens utvecklingskurva och 

kundrelaterade mål. 2) Gruppen lutar mer mot mjuka (kundrelaterade) mål.  

Jämförelsegruppen var mer inriktad mot hårda (lönsamhetsrelaterade) mål och det var 

endast mål av den karaktären de uttalade sig om. Grupperna skiljer sig således åt redan i 

målsättningsstadiet då fokusgruppen prioriterar mjuka värden framför hårda samt har 

fler mål. Det är intressant att fokusgruppen lyfter fram fler mål än jämförelsegruppen 

trots att en skillnad mellan grupperna är att fokuscheferna själva har ett specifikt område 

de arbetar mot. En möjlig förklaring kan vara att fokuscheferna är mindre inblandade i 

övriga delar av verksamheten och därmed sätter fler mål för att få information kring hur 

arbetet fortlöper. Det blir än viktigare med mål som tydligt visar vilka framsteg och 

motgångar butiken stöter på när butikschefen inte är inblandad i allt arbete. Att ha 

mjuka mål istället för hårda mål är något vi finner passar både Netemeyer et al. (2010) 

och Heskett et al. (1994) eftersom lönsamheten i deras processer är en slutprodukt. Att 

ha målet kopplat till en aktivitet i värdekedjan som ligger innan slutprodukten (se Figur 

2.1), exempelvis i form av kundnöjdhetsmått, kan göra att det blir mycket påtagligare 
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och lättare att relatera till för personalen. Att fokusgruppen även talar mer om 

kundrelaterade mål än lönsamhetsmål blir intressant när man begrundar avsnitt 5.2.1 

Hantering av negativa aspekter. Där diskuteras att butikscheferna i fokusgruppen har en 

tillmötesgående inställning och är beredda att offra mer för allas välmående. 

Butikscheferna i fokusgruppen är generellt sett inte lika styrda av lönsamheten och 

arbetar efter andra värden än att bara nå ett högt och bra finansiellt resultat. Denna 

tillmötesgående inställning är något som passar in på Heskett et al. (2003) som menar 

att personal ska hanteras som kunder och kunder som personal. Med detta tankesätt 

kommer kunder och personal uppskatta verksamheten. Skillnaderna i målsättning bör 

hanteras kritiskt då fokusgrupperna idag har en hög lönsamhet och det då är vettigt att 

sätta mål som strävar efter att förbättra andra delar av verksamheten. 

Fokusgruppen har en tydlig självinsikt och vet vad deras styrkor och svagheter som 

ledare är. Vid framgångar ger de gärna ifrån sig berömmelsen till andra, vilket påminner 

mycket om en ledare som agerar enligt Collins (2001) forskning i Good to Great. 

Jämförelsegruppen gjorde tvärtom och ville härleda en större del av framgången till sig 

själva. Jämförelsegruppen uppvisade även en större osäkerhet kring vad deras styrkor 

och svagheter som ledare var. Gällande framtida utmaningar och potentiella motgångar 

tog fokusgruppen upp saker som låg i deras verksamhetsområde exempelvis 

personalproblem och misslyckande att nå mål. Jämförelsegruppen talade även de i 

huvudsak om personal men lyfte även upp faktorer som var långt ifrån sin egen 

möjlighet till påverkan – makroekonomi, internationella händelser och moderbolagets 

strategi. Vi konstaterar därmed att fokusgruppen har en högre grad av självinsikt och 

bättre koll på vad deras styrkor och svagheter som ledare är. Fokusgruppen har också en 

större verklighetsförankring och knyter an sina tankar om framtidens utmaningar och 

motgångar till närliggande verksamhetsområdet snarare än faktorer som ligger utanför 

butikschefens räckvidd. Fokusgruppen lyfter gärna fram andra vid framgångar vilket vi 

anser vara starkt motiverande för personalen. Att vara duktig på att dela ut beröm är 

något som stärker personalen och leder till att de gör ett bra jobb. Fokusgruppen visar 

stora likheter med Collins (2001) då de gärna sätter sig själv i skymundan och väljer att 

hylla sina medarbetare. En klar och nykter bild på framtida problem i verksamheten går 

även det att härleda till Collins (2001) då det är av stor vikt att se optimistiskt på 

framtida problem men trots det vara medveten om svårigheter och ha en realistiskt syn 

på hur problemen ska överkommas. 
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5.2 Butikens kultur  
Angående personalhanteringen och kulturen på arbetsplatsen så arbetar fokusgruppen 

med att skapa en god kultur och teamkänsla där alla kan prata med alla. För att få hela 

gruppen att dra åt samma håll så är fokuscheferna noga med att förklara de 

bakomliggande faktorerna till varför saker ska göras på ett visst sätt och erbjuder 

konstant uppföljning på resultatet. Fokusgruppen är noggrann i sin rekrytering och letar 

folk som passar in i den befintliga kulturen. Dock verkar många rekryteringar baseras 

på magkänsla, även om fokusgruppen också lyfter fram att de vill ha engagerad driven 

personal. Det finns inga större skillnader mellan grupperna när det kommer till 

rekrytering och grupperna verkar ha en medvetenhet om att en bra rekryteringsprocess 

leder till lägre personalomsättningshastighet och i förlängningen lägre kostnader. 

Heskett et al. (1994) betonar att en hög personalomsättning kan leda till höga kostnader 

i form av inkomstbortfall och uppträning.  

Veckomöten var ett givet inslag hos båda grupperna. Vid dessa möten var det främsta 

syftet att kommunicera nyheter och feedback till de anställda, det fanns dock vissa 

skillnader beträffande veckomötenas innehåll. Jämförelsegruppen diskuterar främst mål 

på sina möten. Fokusgruppen diskuterar också mål men är noga med att förklara de 

bakomliggande faktorerna till varför arbetet ska bedrivas på ett visst sätt och varför 

dessa mål är viktiga att uppnå. I båda dessa fall ser vi inga kopplingar till någon av 

studiens valda teorier. 

Beträffande kunder och hur personalen ska arbeta gentemot dessa visar fokusgruppen en 

tydlig medvetenhet om att allt som görs på butiksgolvet (kroppsspråk, hållning, tempo, 

attityd etc.) är av stor vikt eftersom personalen alltid är iakttagen av väntande kunder i 

butiken. Moderföretaget har jobbat med en kultur där man ska arbeta med de små 

detaljerna, så som att ta kunden i hand och att alltid gå ut och hälsa kunden på golvet 

istället för bakom kassadisken. Denna känsla och medvetenhet för de små detaljerna ser 

vi som ett tydligt inslag i fokusgruppens arbetssätt och kan mycket väl vara avgörande 

för många försäljningar. Arbetssättet kan även antas leda till en högre kundnöjdhet och 

återkommande kunder i butiken. Det är rimligt att anta att en kund väljer en butik där 

kunden är nöjd med tidigare bemötanden och kanske har utvecklat en relation till 

säljare, de små detaljerna är därmed något som kan differentiera en aktör på marknaden. 

Då nöjda kunder leder till högre kundlojalitet och i förlängningen högre omsättning och 
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lönsamhet är det viktigt att fokusgruppen upprätthåller detta tänk (Netemeyer et al., 

2010; Heskett et al., 1994). Fokusgruppens medvetenhet kring de små detaljerna 

stämmer bra överens med Netemeyer et al. (2010) teori som menar att kundens 

köpbeslut inte enbart ligger i mötet med säljaren. Enligt teorin är det viktigt att ta 

tillvara på hela upplevelsen, allt från inredning, atmosfär, exponering och dylikt. 

Netemeyer et al. (2010) menar att det är en stor psykologisk process inblandad vid ett 

köp och då krävs en medvetenhet om hela bilden, inte bara hur du agerar i kundmötet. 

5.2.1 Hantering av negativa aspekter 

Angående hanteringen av personal som underpresterat en längre tid återfinns ett 

intressant mönster. En anställd som säljer dåligt eller missköter sig blir hanterad olika 

av grupperna. Fokusgruppen ville i hög utsträckning försöka kompromissa genom att 

erbjuda nya arbetsuppgifter inom butiken. I jämförelsegruppen låg det närmare till 

hands att framhäva avsked eller uppsägning av den anställde när underprestation kom 

på tal. Med andra ord berörde jämförelsegruppen avsked, uppsägning eller dylikt i 

betydligt högre grad. Det kan bero på att en majoritet i jämförelsegruppen berättade att 

de haft personalproblem tidigare. Jämförelsecheferna har upplevt hur mycket kulturen 

på arbetsplatsen tyngts av personalproblemen och hur mycket den lyfts då de gjort sig 

av med problemet. Det kan ha skapat en inställning som gör det lättare att göra sig av 

med underpresterande personal då det gynnar butiken. Det kan även vara det faktum att 

majoriteten av fokusgruppen var skonade från grova personalproblem. På grund av det 

kan det tänkas vara naturligare för fokuscheferna att erbjuda en kompromisslösning till 

de som skapar problem eftersom fokuschefen tror att den anställde fortfarande kan 

prestera, det gäller bara att ha rätt förutsättningar. Ytterligare en anledning till 

skillnaden mellan grupperna kan vara att personalen i de olika grupperna presterar på 

olika nivå och det kan därmed råda olika inställning hos butikscheferna till vad en 

underprestation är. Om underprestation i fokusgruppen innebär att säljaren inte sålt 

tillräckligt under senaste månaden medan underprestation i jämförelsegruppen tolkas 

som att säljaren inte sålt tillräckligt under senaste året är det fullt förståeligt att 

butikscheferna vidtar olika åtgärder. Ingen av studiens teorier lyfter upp hanteringen av 

problem med personalen men trots avsaknaden av koppling till teorierna är det en 

markant skillnad i gruppernas arbetssätt som vi därmed väljer att framhålla.  I 

fokusgruppen råder en gemytlig kultur och alla samarbetar bra med varandra. Målet är 
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därför att personal som funkar i gruppen, men kanske inte på ett individuellt plan, ska 

hitta sitt eget område snarare än att bytas ut mot någon som riskerar att störa harmonin i 

gruppen. Fokusgruppen hade någon enstaka butik där det varit personalproblem under 

en längre tid, men fortfarande fick vi inte intrycket att avsked låg lika nära till hands 

som hos jämförelsegruppen. Det blir här intressant att reflektera kring orsak-verkan 

sambandet då frågan är om problemen med personalkulturen beror på att 

jämförelsegruppen har en historia av att sparka anställda och personalen på grund av det 

inte känner sig lika trygga vilket leder till en sämre kultur och sämre prestationer, eller 

att jämförelsecheferna har blivit tvungna att sparka anställda till följd av en sämre 

personalkultur. Det blir lätt en ond cirkel som är svår att ta sig ur och därmed extra 

viktigt att lyckas skapa en positiv arbetsmiljö med personal som arbetar bra 

tillsammans.  

Fokusgruppens hantering av missnöjda kunder skilde sig från jämförelsegruppen. Det 

som var mest aktuellt var att lösa problemet på plats och ge kunden vad denne vill ha, så 

länge kravet var realistiskt. Jämförelsegruppen visade en inställning som snarare byggde 

på kompromissande lösningar där man skulle möta kunden halvvägs. Det bör dock 

noteras att om det verkligen kom till sin spets så valde jämförelsegruppen att hellre fria 

än att fälla. Fokusgruppens arbetssätt gällande kompensation tror vi kan upplevas mer 

positivt av en missnöjd kund. Har du som kund problem men genast får ditt 

kompensationskrav accepterat av personalen så tror vi det upplevs mycket mer positivt 

än om kunden får ta strid för sin sak och bara erhåller halva den önskade 

kompensationen. Fokusgruppen går med andra ord ett steg längre i sin strävan efter att 

få nöjda kunder. De har en helt annan syn på missnöjda kunder då de ser missnöjda 

kunder som potentiellt stora försäljningar vilket jämförelsegruppen inte nämnde eller 

visade indikationer på. Detta synsätt får stöd av Heskett et al. (1994) som menar att om 

personalen kan vända en missnöjd kund till en nöjd kund så kan denne bli en av dina 

bästa marknadsförare och dessutom bidra till ökad omsättning och lönsamhet då deras 

lojalitet till din butik ökar.  

Sammantaget ser vi att fokusgruppen värnar om de små detaljerna för att skapa en 

personlig touch i kundbemötandet och i förlängningen nöjdare kunder. Båda grupper 

talar om vikten av att ha en god personalkultur men fokusgruppen går ett steg längre i 

sin strävan att implementera en bra kultur i butiken. Fokusgruppen ger bra 
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kompensationsförutsättningar till de anställda för att hjälpa missnöjda kunder och vill i 

hög utsträckning behålla den befintliga personalen i butiken. Vi anser att fokusgruppens 

hantering av dessa frågor har mycket gemensamt med Heskett et al. (1994). 

 

5.3 Ledarskapsfilosofi 
Vid analysen av intervjuerna upptäcktes ett mönster. Varje individ i fokusgruppen 

pratade om ett unikt område som de verkligen satsade på. Inom detta område hade de 

högt ställda ambitioner där butiken alltid skulle prestera mycket väl eller bli bäst. Varje 

intervju genomsyrades av butikschefens unika område och det berördes flera gånger 

under samtalet. Det var även vanligt att butikschefen kopplade tillbaka till det specifika 

området vid tillfällen då intervjun berörde andra frågor. Vår uppfattning är att 

inriktningen på ett specifikt område är en ledarskapsfilosofi som präglar butikschefernas 

arbetssätt. Detta mönster passar väl med Collins (2001) forskning i Good to Great som 

menar att ledare ska uppvisa en stark övertygelse om sina mål och visioner. Ledare i 

Good to Great (2001) är närmast orubbliga i sitt tankesätt och gör vad som krävs för att 

nå sina mål. Forskningen menar att ledare ska fokusera på en sak och bli bäst på det 

området vilket stämmer bra överens med fokuschefernas ledarskapsfilosofi. Som 

redovisat i empirin var det olika fokusområden som förekom inom gruppen, men 

individerna hade ett specifikt område som de visade passion för. Det spelar således 

mindre roll vilket område butikschefen satsar på, det viktiga är snarare att butikschefen 

satsar på ett område denne brinner för och jobbar med det i alla aspekter av sitt arbete. 

Ledarskapsfilosofin som vi ser tillämpas är därmed att ha ett område man brinner för 

och som präglar allt butikschefen gör. 

På nästa sida redovisas en modell som grafiskt visar skillnaderna mellan 

butikschefernas filosofi. Modellen visar att fokuscheferna och en av jämförelsecheferna 

har ett tydligt område de brinner för. 
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Figur 5.1. Butikschefernas fokusområden, egendesignad modell 

Hos jämförelsegruppen fanns inget tydligt och klart område som genomsyrade deras 

intervjuer. Det gällde samtliga butikschefer i jämförelsegruppen förutom en som 

uppvisade samma övertygelse och passion för ett område som fokusgruppen gjorde. De 

övriga i jämförelsegruppen försökte istället framhålla vikten av att ha många bollar i 

luften och ha ett finger med i allt som pågår i butiken. Ledarskapsfilosofi hos 

jämförelsegruppen bygger därmed på att ha full kontroll över allting samtidigt och vara 

bäst på allting. Detta arbetssätt påminner om Heskett et al. (1994) teori där man pratar 

om att ha ett helhetstänk och vara delaktig i alla delar av verksamheten. Det anses 

visserligen viktigt i båda grupperna att behålla kontrollen över hela verksamheten, men 

den stora skillnaden enligt oss är att fokusgruppen fokuserar på en sak och 

jämförelsegruppen fokuserar på flera saker samtidigt. Vår studie menar på att det är 

bättre att fokusera mycket energi på ett område. Under studiens gång har vi sett att 
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butikscheferna har ett mångfacetterat arbete med väldigt många olika sysslor och 

uppgifter, risken finns att butikschefen i strävan efter att få mycket gjort och medverka i 

alla delar av verksamheten istället bidrar lite då de inte kan utföra någon aktivitet 

helhjärtat. Följden av det blir att försöken att vara bäst på allt leder till att butikschefen 

inte lägger tillräckligt med tid på något och således inte presterar bra inom något 

område. 

Vid en första anblick kan det tyckas märkligt att det går bättre för de butikschefer som 

endast är inriktade på att bli bäst inom ett område istället för att satsa på att förbättra alla 

delar av verksamheten. Vår uppfattning är att verksamheten i de butiker som är 

inriktade på ett specifikt område fungerar likt Eric Rhenmans (1974) forskning kring 

ledande delsystem. Han menar i sin studie att om kraven höjs inom ett ledande 

delsystem där det finns effektiviseringsmöjligheter kommer det ledande delsystemet dra 

med sig andra delsystem i utvecklingen. Detta exemplifierar Rhenman (1974) med hjälp 

av bilindustrin som fungerade som en utvecklingsfront och därigenom spred sig 

utvecklingen till exempelvis oljeindustrin, motellindustrin och vägbyggen. Även om 

metaforen kan tyckas ligga långt från butikschefernas värld så menar vi på att 

kärnprincipen är applicerbar även här. Idén om ledande delsystem kan således även 

gälla för butiker där de höjda kraven och målsättningarna inom fokusområdet leder till 

ett effektivare arbete som med tiden sprider sig vidare till resten av verksamheten och 

influerar personalen i allt arbete. Intressant att notera är även att den faktor som enligt 

Rhenman (1974) begränsar expansionsmöjligheterna och gör långsiktsplaner svåra att 

genomföra är bristen på ledarskap. Det åtgärdas av ledare som fast beslutet ger sig in i 

uppgiften och inte ger sig förrän man lyckats genomföra något som ofta är mer 

ambitiöst än vad som förutsågs i planen (Rhenman, 1974). 

Det var tydligt att vissa delar av butiksverksamheten fick stå tillbaka för det område 

man hela tiden arbetade med och alla delar lyftes inte. Men då de är överlägset starka på 

deras specifika område drar det upp många andra av butikens parametrar och den del 

där de anser sig vara svaga är på en relativt acceptabel nivå i det stora hela. Andersson 

et al. (2013) menar att framgång inom butiksvärlden handlar om att utveckla och 

förbättra sina starka sidor snarare än att avhjälpa sina dåliga, vilket går i linje med vad 

vi funnit. Att ha ett fokusområde butikschefen brinner för ger alltså en kostnad i form av 

att butiken blir något svagare på ett annat område. Men vi anser att ändamålet helgar 
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medlen då styrkan väger upp svagheten och lyfter så många andra parametrar i butiken. 

Vi kan därmed påstå att det tydligaste mönster vi ser i fokusgruppen är en stark passion 

för ett område.  

Att många andra delar av verksamheten fick stå tillbaka för det område butikscheferna 

själva brann för blir tydligt genom att begrunda vad fokuscheferna helst skulle vilja 

förändra i verksamheten. Flertalet av fokuscheferna ansåg att de var tvungna att utföra 

alldeles för mycket administrativa uppgifter vilket tog tid och kraft från det arbete de 

hellre ville utföra och som fokuscheferna tyckte var viktigare. Denna ovilja att lägga tid 

på sådant fokuscheferna inte anser lika viktigt tillsammans med deras övriga argument 

och filosofi visar att de vill ha tiden till att arbeta med de saker de verkligen brinner för. 

Det är även intressant att bära med sig att cheferna i jämförelsegruppen spenderade mer 

tid på att tänka ut nya sätt att marknadsföra sin butik genom olika event för att på så sätt 

locka in fler kunder i butiken. Cheferna i fokusgruppen utförde även de event men de 

gav intrycket av att de lägger mindre tid på att planera och komma på nya event. Det 

ska även här lyftas fram att Collins (2001) menar att ledaren ska se butiken så som sitt 

eget företag och driva den under de förutsättningarna. I detta fall uppvisar 

jämförelsegruppen en starkare koppling till det teoretiska kapitlet. Det existerar även en 

koppling för fokusgruppen, men den är något svagare. Det kan även vara av värde att ta 

hänsyn till att fokuscheferna redan driver lönsamma och högpresterande butiker och det 

kan därmed tänkas att de inte har ett lika stort behov av att locka in nya kunder. 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att butikscheferna i fokusgruppen i högre 

utsträckning ansåg att de fick utrymme till egna initiativ av sina regionchefer. 

Sammanfattningsvis ser vi att jämförelsegruppen har starkare kreativt entreprenörskap, 

försöker aktivt ta in fler kunder och ser butiken som sitt eget företag och har därmed 

mer gemensamt med Collins (2001). Dock är jämförelsegruppen mycket hårdare 

kontrollerade av sina regionchefer medan fokusgruppen istället har friare tyglar, enklare 

att få igenom sina idéer och en mer unik relation till sin regionchef. I hur stor 

utsträckning butikens lönsamhet kan förklaras av regionchefens styrning och inverkan 

är högst oklart och inget vi undersökt. Men vad som kan tänkas, vilket även 

butikscheferna intygade, är att det påverkar mycket vilken ledarstil regionchefen har. 

Att fokusgruppen har friare tyglar kan bero på att de driver lönsammare butiker och det 
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är således inte orimligt att tänka sig att regioncheferna har en högre tilltro till dessa 

butikschefers förmåga.  

Den unika ledarskapsfilosofin tror vi är något andra butikschefer kan lära sig. Vissa av 

de butikschefer som tillämpade denna ledarskapsfilosofi visade aktivt att de la tid på att 

bli bättre inom sitt område genom att spendera mycket tid på fritiden med att läsa 

facklitteratur eller undersöka hur andra ledare gjort. Men några av dessa butikschefer 

tror vi dock var mindre medvetna om att de besatt ett unikt tänkande, istället föreföll det 

sig naturligt för dem att agera på det sättet. Vi har därmed stött på två sidor av 

medvetenhet inom ledarskapsfilosofin, där den ena aktivt söker kunskap för att lära sig 

medan den andre har synsättet inpräntat i ryggmärgen och inte tänker aktivt på att det är 

ett specifikt fokusområde som präglar allt man gör. Oavsett vilken av dessa sidor man 

kan identifiera sig med så tror vi båda fungerar lika bra. Det viktigaste för att lära sig 

denna ledarskapsfilosofi är istället att hitta det område man brinner för och verkligen 

tror sig behärska. Behåll kontroll över verksamheten men rikta dina prioriteringar mot 

ditt valda fokusområde.  

 

5.4 Avslutning 
I studien har det framkommit två huvudresultat. Det ena är att vi har identifierat en rad 

olika skillnader i det vardagliga arbetssättet mellan grupperna och det andra är att 

fokuscheferna (samt en jämförelsechef) har en särskild ledarskapsfilosofi som går ut på 

att fokusera sin energi och sina beslut mot ett unikt område. Skillnaderna i det 

vardagliga arbetssättet som redovisas i studien kan till stor del ses som råd för hur 

butikschefer bör bedriva delar av sitt arbete. I flera fall handlar det om arbetssätt som 

butikschefer måste anpassa för att de ska passa deras personliga ledarstil. Delar av detta 

arbetssätt kan dock användas av alla butikschefer. Vi anser att vissa skillnader, som 

exempelvis att vara närvarande och coacha sin personal utan att vara fysiskt på plats 

eller att ge kunderna precis vad de vill ha i kompensation med stor sannolikhet kan vara 

bra verktyg för att hjälpa en butikschef att bli bättre i sitt arbete och påverka 

lönsamheten.  
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Butikschefens ledarskapsfilosofi är ett område som behandlats olika i de båda 

grupperna. Att ha en central kärna som genomsyrar hela verksamheten är en faktor som 

kan leda till ökad lönsamhet. Vi tror det blir enklare att ge personalen en större 

förståelse för hela verksamheten om de anställda specialiserar sig på en kärnfunktion 

eller strategi istället för att de ska försöka rikta sin energi på flera olika saker. Att bygga 

upp en kultur som kretsar kring ett kärnämne är en långsiktig process som inte går över 

en natt. Det krävs långt och ihärdigt arbete från butikschefen för att hitta det som 

fungerar. Långsiktigheten innebär att vissa saker får lägre prioritet och blir svagare 

under en period men när butikschefen funnit sin nisch och strategi gällande kärnområdet 

så bör det ge resultat som vida överstiger butikens tidigare prestationer. En kombination 

av att butikschefen fokuserar extra på ett eget område tillsammans med bra verktyg ger 

såklart mycket bättre förutsättningar för en lyckad butik än om man bara använder en av 

metoderna. 

Tabell 5.1. Teorier och arbetssätt 

 

Value-profit 
chain 

Value-profit chain 
+ emotional 

contagion theory Good to Great 
                                     ”Förutsättningskapande    “Förebilden”             ”Kulturbyggaren” 
                                                    ledaren” 
Ledarskap 

   Auktoritet 
 

Fokusgrupp 
 Närvaro & Coaching Jämförelsegrupp Fokusgrupp  
 Mjuka mål Fokusgrupp  Fokusgrupp 
 Självinsikt 

  
Fokusgrupp 

Verklighetsförankring 
  

Fokusgrupp 

    Butikens kultur 
   Rekrytering Båda grupper 

  Små detaljer 
 

Fokusgrupp 
 Missnöjda kunder Fokusgrupp 

  
    Inställning 

   Specifikt område 
  

Fokusgrupp 
Många bollar i luften Jämförelsegrupp 

  Eget företag 
  

Jämförelsegrupp 

Ingen av grupperna arbetar helt och hållet enligt endast en av teorierna utan de kartlagda 

skillnaderna i arbetssätt förekommer i alla tre teorier. Dock har fokusgruppen en större 

anknytning till teorierna än vad jämförelsegruppen har, vilket kan ses i tabellen ovan. I 
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tabellen kan utläsas att fokusgruppen har en betydligt jämnare fördelning mellan 

teorierna. Fokusgruppen förekommer nästan lika många gånger inom respektive teori. 

Jämförelsegruppen har däremot en övervikt mot Value-profit chain. 

Med stöd av detta kan vi dra slutsatsen att fokusgruppen arbetar enligt ett arbetssätt som 

innehåller många kopplingar till bevisade framgångsrika ledarskapsteorier. De använder 

sig med andra ord av flera teorier och blandar delar av dem för att skapa ett eget 

arbetssätt.  

För fokusgruppen ser vi att psykologiska aspekter som i huvudsak behandlar 

butikschefens inställning till sig själv och vad de personligen tycker är viktigt, består av 

tankar likt de som finns i Good to Great (2001). När det kommer till hur butikschefen 

agerar på arbetsplatsen så har fokuscheferna ett arbetssätt som i stora drag påminner om 

Value-profit chain kombinerat med emotional contagion theory (2010). Frågor som 

berör vad fokusgruppen förmedlar till sin personal och hur personalen ska agera har 

större kopplingar till Value-profit chain (2003). Det finns med andra ord viss struktur 

gällande vilken sorts teoretisk tillämpning fokuscheferna använder sig av då de ställs 

inför olika frågor.  

Med grund i detta konstaterar vi att det finns skillnader i gruppernas arbetssätt och att 

fokusgruppen oftare har ett arbetssätt som påminner om de tankar som uppkommer i 

ledarskapsteorier som förklarar lönsamhet. Utöver det ser vi en skillnad i gruppernas 

ledarskapsfilosofier som även de i hög utsträckning har stöd i våra teorier.  
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6. Slutsats 
Nedan presenteras studiens slutsats och forskningsfrågor besvaras. I kapitlet finns även 

förslag på vidare studier som ytterligare belyser det fenomen studien behandlar.  

Studien har undersökt hur butikschefer arbetar och utifrån det identifierat faktorer i 

deras arbetssätt och deras ledarskapsfilosofi som leder till skillnader i butikers 

prestationer. Det vardagliga arbetssättet och butikschefens ledarskapsfilosofi skiljer sig 

åt mellan en butikschef i en lönsam butik jämfört med en butikschef som arbetar i en 

mindre lönsam butik. Vi ser att fokuscheferna skiljer sig från jämförelsecheferna då de 

dels har ett annat arbetssätt inom flera ämnen och dels präglas av en annan 

ledarskapsfilosofi. Några av dessa skillnader syns tydligast i ämnen som exempelvis 

hanteringen av missnöjda kunder, coaching, närvaro, målsättning, kreativt 

entreprenörskap, verklighetsförankring, personalhantering, hantering av beröm, 

relationen till sin närmsta chef samt förmågan att fokusera och prioritera sina 

handlingar. Studiens resultat beträffande skillnader i arbetssätt kan nyttjas som verktyg 

för att uppnå bättre prestationer. I empirin framkom att fokusgruppen har en starkare 

koppling till studiens teoretiska referensram. Det i sig menar vi betyder att 

fokuscheferna har ett arbetssätt som i mångt och mycket har drag av teoretiskt 

underbyggda ledarstilar, men att dessa snarare använder lite från flera olika stilar än att 

helt och hållet arbeta enligt en enda teoretisk ledarstil.  

Vid studiens inledningsfas var utgångspunkten att skillnaderna mellan butikschefer i en 

lönsam butik eller en mindre lönsam butik troligen skulle synas i butikschefernas 

arbetssätt. För att skapa en bredare bild kring butikschefernas inställning till sitt arbete 

så valde vi även att undersöka vilken ledarskapsfilosofi butikscheferna hade. Studien 

resulterade i att en stor skillnad mellan fokusgruppen och jämförelsegruppen utöver det 

vardagliga arbetssättet är övertygelsen, beslutsamheten och den fokusering som råder 

gällande ett specifikt område som fokuscheferna brinner för. Med andra ord 

fokuschefernas tillämpade ledarskapsfilosofi.  

Studien visar att de butikschefer som ingår i fokusgruppen har en ledarskapsfilosofi som 

bygger på en klar övertygelse om ett område som de verkligen brinner för. Hela deras 

arbetssätt genomsyras av det underliggande området. Om butikschefens 

ledarskapsfilosofi exempelvis handlar om personlig utveckling så utbildas inte 
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personalen med målet att sälja mer utan snarare med målet att utvecklas som människor. 

Det mönstret är tydligt hos samtliga butikschefer i fokusgruppen samt en av 

butikscheferna i jämförelsegruppen. Fördelarna med denna filosofi är många men 

framförallt att personalen drillas i en kultur som är enkel att förstå. Arbetssättet 

genomsyras av filosofin och personalen vet hur de förväntas agera då de hamnar i nya 

situationer. Om alla i personalen kan arbeta enligt denna filosofi så kommer de 

automatiskt hjälpa varandra. Det blir en positiv snöbollseffekt av att butikschefen har 

infört sin ledarskapsfilosofi i verksamheten.  

Detta tankesätt utgör en utgångspunkt i butikschefernas inarbetade butikskultur. Att 

inneha denna typ av fokus och stark beslutsamhet går väldigt bra ihop med Collins 

(2001) forskning. Collins (2001) menar på att en stark övertygelse och beslutsamhet är 

en av faktorerna som krävs för att din verksamhet ska gå från ”Good to Great”.  

Sammanfattningsvis är det som skiljer en butikschef i en butik med hög lönsamhet mot 

en butikschef i en mindre lönsam butik tillämpningen av ledarskapsfilosofin och hur 

man utövar sitt vardagliga arbetssätt. Den största skillnaden som studien funnit är 

fokusgruppens förmåga att fokusera på ett område istället för att försöka hålla alla bollar 

i luften. Vad detta område är kan vara olika för alla butikschefer.  Vi menar att denna 

ledarskapsfilosofi differentierar en butikschef i en lönsam butik från andra butikschefer. 

Utöver ledarskapsfilosofin har vi funnit flertalet skillnader angående hur en butikschef i 

en lönsam butik utövar sitt vardagliga arbetssätt. Vi hävdar att skillnaderna i det 

vardagliga arbetssättet kan ses som effektiva hjälpmedel för butikschefer. Dock menar 

vi på att upptäckterna beträffande det vardagliga arbetssättet inte har samma höjd och 

inte är lika unika som skillnaden i ledarskapsfilosofin. För att lyckas i sitt arbete som 

butikschef anser vi dock att det bästa är att tillämpa både en ledarskapsfilosofi och ett 

vardagligt arbetssätt i likhet med fokusgruppen. 

 

6.1 Förslag på vidare studier 
Då studien behandlar ett relativt outforskat område finns ett behov av ytterligare 

forskning. Studien resulterar i diverse skillnader i utförandet av butikschefers vardagliga 

arbetssätt, såväl som tillämpning av deras ledarskapsfilosofier. Det vore av stort intresse 
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att se om samma resultat uppstår om en liknande undersökning utförs på andra företag. 

Då butikschefernas arbetsuppgifter troligen skiljer sig åt i olika företag är det intressant 

att se om de ledarskapsfilosofiska skillnaderna även är närvarande då man arbetar under 

andra förutsättningar.  

För framtida studier vill vi även uppmuntra till möjligheten att studera butikscheferna 

under längre tidsperioder. Då vår studie utgjordes av två-timmars intervjuer finns det 

fortfarande mycket intressant att lära om butikscheferna. Eftersom intervjuerna bestod 

av vissa återkommande frågor anser vi att vi fått en klar bild av butikschefernas 

ledarskapsfilosofi och arbetssätt. Det skulle dock kunna tydliggöras än mer genom 

exempelvis längre intervjuer, tidsstudier samt möjligheten att följa butikscheferna i 

deras arbete under en period.  Det skulle även vara en möjlighet att skapa en större 

förståelse för butikschefens arbete genom att samla in ytterligare information från 

personalen eller regioncheferna.  

Denna studie behandlar enbart små butiker med i genomsnitt 5,5 heltidsanställda och i 

små butiker är butikschefen närmare kunderna och får en större påverkan på sina 

anställda än i större butiker. Det skulle därmed vara intressant att se om studiens resultat 

även är applicerbart på större butiker där butikschefens roll ser något annorlunda ut. 
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Bilaga 1. Urval 
Finansiell ranking  
I denna bilaga förklarar vi hur rankinglistan som använts då vi valt vår fokusgrupp och 

jämförelsegrupp har skapats. Den slutliga rankinglistan bygger på två rankingar, en 

finansiell ranking samt en kundnöjdhets ranking.  

Det finansiella urvalet påbörjades genom att bearbeta resultaträkningarna för varje butik 

i kedjan för perioden 2011 - 2013. Varje resultaträkning är på detaljerad kontonivå och 

består av 100-talet olika konton. Vi har valt att använda EBITDA2 som vårt mått på 

lönsamhet 3 . Genom att använda EBITDA så tas ingen hänsyn till amorteringar, 

avskrivningar, nedskrivningar och finansiella poster, vilka är konton som sköts centralt 

av moderbolaget. Eftersom vi undersöker butikschefens arbetssätt så har vi valt att 

justera EBITDA genom att subtrahera ytterligare konton längre upp i resultaträkningen 

som butikschefen inte kan påverka. Kostnaderna i resultaträkningen har i samråd med 

fallföretagets chefscontroller delats upp i ”påverkbara kostnader” och ”opåverkbara 

kostnader”. En påverkbar kostnad är ett konto som butikschefen till stor del kan påverka 

genom olika åtgärder. Opåverkbara kostnader är sådant som beslutas om centralt i 

företaget och butikschefen således inte kan påverka. Det betyder att det finansiella mått 

vi använt oss av för att definiera finansiell lönsamhet är ”EBITDA subtraherat (-) med 

opåverkbara kostnader”.  

  

                                                
2 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 
3 Vår definition av lönsamhet är butikens finansiella resultat de senaste tre åren samt kundnöjdhet under halva 2013. 



    79 

Tabell 8.1. Exempel kring påverkbara och opåverkbara kostnader 

Påverkbara kostnader Opåverkbara kostnader 

• Kostnad sålda varor 

• Svinn och lagerdifferenser 

• Mindre reparationer och underhåll 

• Klädinköp 

• Representation 

• Kontorsmaterial och inventarier 

• Personalkostnader 

 

• Hyra 

• Elektricitet och vatten 

• Programvara 

• Marknadsföring 

• Större reparationer och underhåll 

 

Måttet som just presenterats, EBITDA – opåverkbara kostnader, adderas sedan ihop för 

respektive butik för samtliga tre år (2011-2013) eftersom vi vill ha butiker som visat 

långsiktig lönsamhet. Den sammanlagda treåriga EBITDA – opåverkbara kostnader 

divideras sedan med respektive butiks totala treåriga omsättning för att minska de 

stordriftsfördelar en större butik annars för med sig. Det gör att vi får en procentsiffra 

som gör det möjligt att jämföra butikerna på ett rättvisare sätt. Vi kommer framöver 

kalla EBITDA – opåverkbara kostnader dividerat med omsättning för justerad EBITDA. 

Kundnöjdhetsranking 
Fallföretaget har tillhandahållit oss data gällande kundnöjdheten på butiksnivå. Genom 

ett Net Promoter Score (NPS) system har fallföretaget byggt upp sitt underlag och 

beräkningar. Detta NPS system fungerar på följande vis. De kunderna som besökt 

butiken har fått ge betyg på sin vistelse enligt en 10-gradig skala, där 10 är det bästa 

möjliga en nöjd kund kan ge. Frågan kunderna fått besvara då de blivit uppringda efter 

besöket har varit ”till vilken grad skulle du rekommendera en vän att handla i denna 

butik?”. De kunder som har gett 9 eller 10 i betyg har blivit så kallade promoters medan 

de som har gett ett betyg lägre än 7 har gått under epitetet detractors. Dessa kategorier 

har sedan dividerats med totala antalet observationer butiken gjort (populationen) för att 

ge andelen kunder inom respektive kategori. Andelen promoters har sedan subtraherats 

med detractors för att nå fram till den slutgiltiga kundnöjdheten. För att ge ett statistiskt 

säkrare resultat har vi valt att utesluta butiker som haft färre än 70 observationer.  

Mättiden för materialet omfattar 6 månader, från juli 2013 till december 2013. 



    80 

Medianvärdet för antalet svarande kunder per butik är 153 stycken. Vi ifrågasatte 

fallföretaget angående styrkan och tillförlitligheten i materialet då vi önskat att det 

skulle vara över en längre tidsperiod än sex månader. Tyvärr fanns ingen längre 

tidsperiod att tillgå på grund av ett systembyte hos fallföretaget, men eftersom de gjort 

dessa tester i många år och är väl insatta så försäkrade dem oss om att resultaten från 

tidsperioden är starka och hållbara. Vi har även fått gå igenom materialet för de sex 

tidigare månaderna (Jan 2013 – Juni 2013), vilket agerade som nollmätning. Resultaten 

från nollmätningen har stora likheter med vår tidsperiod (Juli 2013 – December 2013) 

och stärker därmed att vårt material är dugligt och realistiskt. 

Slutgiltig rankinglista 
Vi har försökt neutralisera så mycket som möjligt av effekter som ligger utanför 

butikschefens kontroll innan den slutliga rankinglistan skapats. Exempelvis kan det vara 

fler faktorer än vad som går att utläsa i en resultaträkning eller kundnöjdhetsindex som 

gör att en butik får höga och bra värden på respektive lista. Läge, konkurrenssituation 

och särbehandling av moderbolaget är några faktorer som inte syns på pappret men som 

kan vara orsak till resultatet. Då butiker från storstadsregioner och glesbygd inte arbetar 

under samma förutsättningar har vi valt att göra en justering för de siffror vi har fått 

fram. 

Angreppssättet för att lösa dessa jämförelseproblem med okända faktorer har varit att vi 

använt oss av benchmarkgrupper (jämförelsegrupper) för att kategorisera butiker efter 

deras kontext och sedan jämfört resultaten mellan varandra inom grupperna. Butikerna 

blir då indelade i benchmarkgrupper där den beskrivande faktorn för kontexten är hur 

stort befolkningsantalet i staden är, undantaget för om butiken är belägen i ett 

köpcentrum. 
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Tabell 8.2. Benchmarkgrupper 

Benchmarkgrupper  

Småstad 

Mellanstad 

Stora städer 

Storstad 

Regionalt köpcentrum 

Storstadsköpcentrum 

< 60 000 invånare 

60 000 – 80 000 invånare 

80 000 – 100 000 invånare 

100 000 – 120 000 invånare 

Vi har sorterat in hela kedjans butiker i de olika grupperna och beräknat medelvärdet för 

det finansiella värdet (justerad EBITDA) och kundnöjdhetsbetygen inom varje grupp. 

Sedan har varje enskild grupps resultat dividerats med benchmarkgruppens medelvärde, 

vi har på så sätt fått fram butikens prestation i förhållande till övriga butiker som arbetar 

under samma förutsättningar. 

 
 
Steg 3 – Sortera samtliga butiker gemensamt efter prestationsvärden 

Rankinglista för Nöjdkundindex 
Butik Kategori Kundnöjdhet 
1. Butik Blå Storstad 21,4% 
2. Butik Gul Småstad 18,5% 
3. Butik Lila Mellanstad 14,2% 
4. Butik Röd Storstad 11,9% 
5. Butik Rosa Regionalt köpcentrum 9,8% 
6. Butik Beige…. Småstad 9,7% 
7. Butik Turkos Småstad 9,5% 
…. 

  53. Butik Blå Storstad -33% 

Exempel (fiktiva siffror) 
 

Tabell 8.3. Steg för steg exempel 

Steg 1 – Beräkna medelvärdet i en grupp Steg 2 – Skapa prestationsvärden 
Butik Kategori Kundnöjdhet Prestation 
Butik Röd Storstad 47% (47/42)-1 = 11,9% 
Butik Blå Storstad 51% (51/42)-1 = 21,4% 
Butik Svart Storstad 28% (28/42)-1 = -33% 
Medelvärde   42%   
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På detta sätt har vi fått ut två listor, en för finansiellt värde och en för kundnöjdhet, som 

visar hur varje butik presterat jämfört med sin egen benchgrupps medelvärde. För att 

neutralisera effekten av extrema tal har vi valt att skapa ett poängssystem för respektive 

underlista. De fem högsta butikerna på listan får 16 poäng, de efterföljande butikerna får 

15 poäng, sedan 14 poäng och så fortsätter det enligt den modellen, i block om fem 

butiker.  

Tabell 8.4. Rankinglista 

 

Butikernas resultat från de båda listorna har sedan adderats ihop för att skapa en 

slutgiltig rankinglista. En butik som vore placerad i översta gruppen på båda listorna, 

skulle då få 16 poäng från den finansiella lista och 16 poäng från kundnöjdhetslistan, 

vilket skulle summeras ihop till 32 poäng och vara värdet på den slutliga rankinglistan. 

Eftersom vi använder block om fem butiker så finns det alltså fem butiker som totalt 

kan få 32 poäng (16+16), förutsatt att butiken ligger i toppskiktet på båda listorna. Det 

lägsta en butik kan få på den slutliga rankinglistan blir 2 poäng (1+1). 

 

Varje butik har möjlighet att få 100 % av sin poäng på respektive lista, det vill säga 

16+16, med sig till den slutgiltiga rankinglistan. Det kan visserligen råda 

multikollinaritet då en viss grad av kundnöjdhet möjligen finns inbakad i det finansiella 

värdet eftersom man kan tänka sig att det är svårt att driva en lönsam butik under tre år 

utan att ha nöjda kunder. Vilket antyder att butikernas poäng från den finansiella listan 

och kundnöjdhetslistan bör ha olika vikter till den slutgiltiga sammanslagna 

rankninglistan. Det finansiella måttets längd är tre år och kundnöjdheten 6 månader, 

vilket kan tala för att man bör låta kundnöjdheten väga mindre än det finansiella måttet. 

Det finansiella måttet sattes till 100 % då det är det yttersta måttet på lönsamhet. För att 

Rankinglista för Nöjdkundindex  
Butik Kategori Kundnöjdhet Utdelad poäng 
1. Butik Blå Storstad 21,4% 16 
2. Butik Gul Småstad 18,5% 16 
3. Butik Lila Mellanstad 14,2% 16 
4. Butik Röd Storstad 11,9% 16 
5. Butik Rosa Regionalt köpcentrum 9,8% 16 
6. Butik Beige…. Småstad 9.7% 15 
7. Butik Turkos Småstad 9.5% 15 
… … … … 
xx. Butik Blå Storstad -33% 1 
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besluta om storleken på kundnöjdhetsmåttet utgick vi från att det inte skulle vara större 

än det finansiella måttet. För att ta ett välgrundat beslut angående vikterna utfördes ett 

flertal känslighetsanalyser för att se hur den slutliga rankinglistan förändrades då det 

skedde en ändring i kundnöjdhetens vikt. Vi genomförde känslighetsanalyser i tre olika 

scenarion. Nedan följer ett urklipp från den slutgiltiga rankinglistan, de tio bästa 

butikerna, då vi prövat för olika känsligheter vid förändring i kundnöjdhetens viktning.  

 
Tabell 8.5. Slutlig ranking 

Slutlig rankning 100% Finansiell poäng +  Slutlig rankning 100% Finansiell poäng  Slutlig rankning 100% Finansiell poäng +  
25% kundnöjdhetspoäng + 50% kundnöjdhetspoäng 100% kundnöjdhetspoäng 

Butik Blå Stora Städer 18,75 Butik Gul Stora Städer 22,00 Butik Gul Stora Städer 30,00 
Butik Röd Storstad, Köpcentrum 18,25 Butik Blå Stora Städer 21,50 Butik Turkos Storstad, Köpcentrum 29,00 
Butik Gul Stora Städer 18,00 Butik Rosa Storstad, Köpcentrum 21,00 Butik Rosa Storstad, Köpcentrum 28,00 
Butik Svart Regionala Köpcentrum 17,75 Butik Turkos Storstad, Köpcentrum 21,00 Butik Blå Stora Städer 27,00 
Butik Lila Regionala Köpcentrum 17,75 Butik Svart Regionala Köpcentrum 20,50 Butik Svart Regionala Köpcentrum 26,00 
Butik Rosa Storstad, Köpcentrum 17,50 Butik Röd Storstad, Köpcentrum 20,50 Butik Koppar Mellanstad 26,00 
Butik Turkos Storstad, Köpcentrum 17,00 Butik Lila Regionala Köpcentrum 19,50 Butik Silver Regionala Köpcentrum 25,00 
Butik Orange Regionala Köpcentrum 16,75 Butik Silver Regionala Köpcentrum 19,00 Butik Röd Storstad, Köpcentrum 25,00 
Butik Vit Regionala Köpcentrum 16,75 Butik Smaragd Storstad 18,50 Butik Guld Mellanstad 25,00 
Butik Grön Mellanstad 16,50 Butik Vit Regionala Köpcentrum 18,50 Butik Beige Stora Städer 24,00 

 

Vår bedömning är att det inte blir några större skillnader på den slutliga rankinglistan 

om kundnöjdheten får väga 25 % eller upp till 100 %, i det stora hela är det ungefär 

samma butiker som förekommer på listorna då man justerar variabeln. För att stärka den 

bedömningen genomfördes ett korrelationstest för att se hur sambandet såg ut mellan 

butikernas poäng i den finansiella listan samt kundnöjdhetslistan. Korrelationen 

uppvisade -0,16. Om korrelationen istället räknas på butikernas grunddata – det vill 

säga innan de placerades i benchmarkgrupper där de mättes mot medelvärde, så är 

korrelationen mellan finansiell lönsamhet och måttet på nöjd kund 0,15. Oberoende 

vilken data som väljs för att mäta korrelationen på så är måtten så pass låga att det är 

rimligt att anta att multikollinariteten är låg. Genom att ställa upp två 

regressionsanalyser och se hur mycket av den finansiella poängen (och finansiell 

grunddata) som förklaras av kundnöjdhetspoängen (och kundnöjdhetsgrunddata) så ser 

vi att förklaringsvärdena är extremt låga. I dessa två testade regressionsscenarios är 

högsta förklaringsvärdet uppställt i rutan som följer. 
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Figur 8.1. Korrelation. Egendesignad modell. 

Även här såg vi att sambandet var litet, oavsett om vi räknar på grunddata, eller den 

slutliga poänglistan. Vår slutsats av detta är att kundnöjdhetsmåttet är tillförlitligt och i 

låg grad påverkar de finansiella siffrorna, vi väljer därför att låta kundnöjdheten utgöra 

hela sitt värde vid en viktning. Vi använder därför det sista scenariot ur 

känslighetsanalysen, där vi har 100 % finansiell poäng samt låter kundnöjdheten väga 

100 % av sin poäng. 

Nästa steg var en diskussion med fallföretaget där vi presenterade kriterier som 

butikerna måste uppfylla för att få vara kvar i materialet. Exempelvis att butikschefen 

ska ha jobbat där i minst 3 år eftersom denne annars inte kan vara ansvarig för hela det 

treåriga finansiella resultatet som vi använder eller att butiken inte får ha extrema 

marknadsförhållanden. Då fallföretaget tillsammans med oss diskuterat igenom hela 

listan, butik för butik, så har vi tagit bort de butiker som inte uppfyllde kraven.  

Fokusgrupp och jämförelsegrupp 

De fem butikerna högst upp på den slutgiltiga rankinglistan kommer ingå i den 

fokusgrupp vars butikschefer vi intervjuar. Vi skapar sedan en grupp bestående av fem 

andra butiker som vi kommer jämföra fokusgruppens arbetssätt emot. Dessa 

jämförelsebutiker ligger utspritt över hela rankinglistan, från höga placeringar till låga. 

För att säkerställa att jämförelsegrupperna arbetar under samma förutsättningar som 

fokusgruppen använder vi benchmarkkategorierna som utgångspunkt. Detta betyder att 

om vi har två storstadsbutiker i fokusgruppen så matchas jämförelsegruppen med att 

innehålla två storstadsbutiker. På detta sätt färdigställdes därmed de slutliga grupperna 

som fick ingå i studien. 

  

R-kvadrat 0,025928 
Justerad R-kvadrat 0,009418 



    85 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Vår studie syftar till att undersöka hur butikschefer arbetar och utifrån det se vad i 

butikschefers arbetssätt som förklarar resultat och skillnader i butikers prestationer på 

lång sikt. Detta gör vi genom att intervjua ett fåtal butikschefer ur er kedja. 

I urvalet av butikschefer har vi använt oss av finansiellt resultat och kundnöjdhet. Men 

alla butiker vi intervjuar är inte enbart utvalda utifrån dessa kriterier. Vilket betyder att 

en väl presterande butik inte nödvändigtvis kommer med i studien. Personer ur 

ledningsgruppen har därför hjälpt oss diskuterat fram aspekter som inte materialet visar 

men som måste tas hänsyn till ändå, exempelvis: orimliga marknadsförhållanden eller 

butikschefer som inte innehaft sin post tillräckligt länge. I och med denna justering så 

besöker vi alltså butiker som presterat högt, men även de som har lägre resultat. Med 

dessa intervjuer hoppas vi kunna hitta ett arbetssätt som visar hur en butikschef bör 

arbeta. 

 

Under dessa två timmar kommer vi ställa 29 frågor som är uppdelade i sex avsnitt. Först 

en generell inledning, sedan går vi igenom avsnitten interna processer, personal, kunder, 

finansiellt, butikschefens roll och slutligen finns möjlighet för dig att lämna egna tankar 

och funderingar. Alla dina svar är anonyma i uppsatsen och det är frivilligt att 

medverka. Vi vill även lyfta fram att vi har skrivit på företagets sekretessavtal och har 

fått mycket information och material kring butikerna, så vi är insatta i verksamheterna. 

Vi önskar att få spela in intervjun eftersom det underlättar analysarbetet. Inspelningen 

förstörs efter att vi analyserat intervjumaterialet. Känns detta okej för dig? 

När vi ställt en fråga har du möjlighet att få ett förtydligande ifall du inte förstått frågan 

korrekt. Om du önskar ta ett kortare avbrott eller rast så får du gärna säga till. Innan vi 

startar intervjun skulle vi vilja veta om du förstått allt och känner dig redo? 

• Hur länge har du arbetat här som butikschef? 
• Vad har du för tidigare erfarenhet? 
• Hur fick du jobbet som butikschef, blev du internt befordrad/omplacerad 

eller externt rekryterad? 
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Inledning 
1. Vad tycker du är det viktigaste en butikschef ska fokusera på för att en 

butik ska bli framgångsrik?  
-‐ Kan du säga detta sammanfattat i 2-3 nyckelfaktorer 

 
2. Vad har du för vision och mål för butiken? 

 
3. Vad är butikens största tillgång? 

- Varför är den det? 
- Hur har du som butikschef bidragit till detta? 
 

4. Om du fick välja själv. Vilka resurser eller förutsättningar för butiken 
skulle du då vilja ändra? Ge ett par exempel. 
- Vilken av dessa rangordnar du högst? 
- Vad skulle effekten av ändringen/ändringarna bli? 
 

5. Hur ska en butikschef agera som ledare?  
-Hur tror du andra uppfattar dig som ledare? 
- Hur lägger personalen märke till din ledarstil? 
 

6. Vad utmärker den här butiken? 
 

7. Vad är er butiks största framgång det senaste året?  
- Vad eller vem var huvudorsaken till  framgången? 
- Hur bidrog du som butikschef till framgången?  

Interna processer och organisation 
8. Vilka metoder använder du för att se till att de anställda sköter sitt jobb?  

 
9. Vilka problem ser du i verksamheten framöver? 

 
10. Hur upplever du den hjälp du får från regionchef och 

huvudkontor/ledning? 
-Varför? 
-Ger regionchefen dig utrymme till egna initiativ?  
-På vilka sätt? Ge exempel om du kan. 
-Försöker regionchefen styra strategiskt eller på ett operationellt plan i din butik? 
 

11. Om du satt som regionchef, vad skulle du förändra i arbetet med 
butikschefer? 
- Om du satt på huvudkontoret/ledning, vad skulle du förändra i arbetet med 
butikschefer? 
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Personal 
Definition av personal: Heltid + timanställda 

12. Hur skulle du beskriva personalkulturen i butiken? 
- Hur bidrar du i ditt vardagliga arbete till att skapa och underhålla detta? 
 

13. Hur arbetar du konkret för att hålla personalen nöjda och motiverade?  
- Har du något eget incitamentsystem som funkar bättre än andra? 
 

14. Vad letar du efter då du rekryterar säljare? 
- Skulle du säga att detta stämmer in på de som anställts den senaste tiden? 
- Hur många nya säljare har du rekryterat de senaste tre åren ? 
- Hur stor är personalomsättningen? (Förklaring: Hur många slutar på ett år?) 
 

15. Berätta vad du som butikschef tar till för åtgärder med säljare som 
kontinuerligt underpresterar? Förklaring: relativt det dem är där för att göra. 
- Hur ofta har du fått vidta dessa åtgärder de senaste tre åren? 
 

16. Vad för skillnader upplever du som butikschef i kvaliteten hos inhyrd 
bemanning respektive fast anställd personal?  
- Fördelar 
- Nackdelar 
 

17. Du ska starta en butik i en helt ny stad. Personalen kommer antingen vara 
fast anställda eller inhyrda av bemanningsföretag. Vad väljer du och 
varför? 
 

Kunder 
18. Hur många timmar per dag har du i genomsnitt direkt kundkontakt? Det 

vill säga ute på golvet och står ansikte mot ansikte med kunderna. 
 

19. Vad är nyckelfaktorerna för att lyckas få nöjda kunder? 
- Hur arbetar ni praktiskt med detta i er vardag? 
- Exempel? 

Finansiellt 
20. Varför tror du det är stora procentuella skillnader i butikers 

lagerkostnader? 
 

21. Hur arbetar du för att hålla så låga lagerkostnader som möjligt? 
- Svinn 
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- Ordning / kontroll / inventering 
- Är er process unik på något sätt?  
- Är det en eller flera personer i butiken som sköter lagret? Alltså beställningar, 
inleverans etc. 
 

22. Låt oss måla upp ett fiktivt scenario. Du tar över en butik som gått dåligt. 
Vilket område är då det första du skulle undersöka? 
- Berätta mer konkret och exakt hur du skulle undersöka detta. 
 

Butikschefens roll 
23. Vad är din styrka och svaghet som butikschef? 

 
24. Vad prioriterar du högst – öka intäkterna eller kapa kostnaderna? 

- Varför? 
- Vad kan du påverka för att göra detta? 
 

25. Berätta hur en vanlig arbetsvecka ser ut för dig? Eller om de flesta 
arbetsdagar ser likadana ut så kan du berätta om en sådan. 
- Hur hanterar du tidstjuvar så som mail, möten etc. Har du regler eller system? 
 

26. Berätta om ett tillfälle då butiken upplevde motgång? Kan exempelvis vara 
personalbaserat, resultatbaserat, intern i organisationen eller ha med 
kunder att göra. 
- Vad eller vem orsakade detta? 
 

27. Hur ser du på din roll som butikschef? 
 

28. Vad skiljer dig som butikschef jämfört med andra butikschefer i kedjan? 
- Positivt och negativt 

Övrigt 
29. Avslutningsvis, Är det något ytterligare, stort som smått, du vill tillägga för 

at vi ska förstå hur du som butikschef arbetar? 
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Bilaga 3. Respondenter 
Nedan redovisas vilket datum butikscheferna har intervjuats. 

Fokusgruppen 

Fokuschef 1  2014-03-13 

Fokuschef 2  2014-03-14 

Fokuschef 3  2014-03-20 

Fokuschef 4  2014-03-10 

Fokuschef 5  2014-03-11 

Jämförelsegruppen 

Jämförelsechef 1  2014-03-23 Telefonintervju 

Jämförelsechef 2 2014-03-25 Telefonintervju 

Jämförelsechef 3 2014-03-13 

Jämförelsechef 4 2014-03-12 

Jämförelsechef 5 2014-03-17 

 


