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Problem: IKEA har under hela sin verksamhetstid befunnit sig i den 

strategiska position som benämnes hybrid, men har på senare tid 

tack vare ett förbättrat produktsortiment förflyttat sig närmare en 

differentieringsposition. Det har i sin tur medfört en höjd image 

som gjort att kunderna nu kräver mer service av IKEA 

Helsingborgs personal, en begäran som inte tillgodoses. 

Servicemötet – interaktionen mellan frontpersonal och kund – på 

IKEA Helsingborg har således kvalitetsproblem och fungerar inte 

tillfredsställande för vare sig kund, personal eller ledning.   

 

Syfte: Uppsatsens primära syfte är att undersöka vilka ledningsåtgärder 

som behövs för att nå god kvalitet på servicemötet IKEA: s 

varuhus i Helsingborg. Uppsatsens sekundära syfte är att klargöra 

hur frontpersonalen förhåller sig till servicemötet och jämföra det 

med hur IKEA: s kunder uppfattar servicemötet och dess 

tjänstekvalitet. 

 

Metod: Uppsatsen grundar sig på teorier kring servicemötet, vad som 

kännetecknar det, påverkar det och varför det är viktigt. 



=========================== Sammanfattning ========================== 

 

Primärdata består av intervjuer med två av IKEA Helsingborgs 

chefer samt med frontpersonal på varuhuset vars resultat har 

jämförts med sekundärdata i form av en enkätundersökning som 

IKEA tidigare utfört bland kunderna.   

 

Resultat: Analysen visar att IKEA befinner sig vid ett strategiskt vägskäl 

där de behöver anpassa sin nuvarande icke fungerande strategi till 

rådande omständigheter i omvärlden. Som en följd av de 

strategiska problemen har tre av gapen i modellen för gapanalys 

uppstått, vilka påverkar IKEA Helsingborgs tjänstekvalitet 

negativt. För att sluta gapen och få nöjda kunder krävs ett antal 

ledningsåtgärder som bland annat syftar till att skapa tydliga mål, 

bättre kommunikation mellan personal och ledning, ett bättre 

arbetsklimat och handlingsfrihet för personalen. Analysen visar att 

coaching kan vara en ledningsmetod för att IKEA Helsingborg ska 

lyckas med det.  

 

Nyckelord: IKEA, strategi, image, servicemötet, tjänstekvalitet, gapanalys, 

coaching 
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1. Varför ännu en uppsats om IKEA? 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Inledning 

Att skriva om IKEA under kandidat- och magisterkursen är något av en dröm för många 

ekonomistudenter. Varför då kan man fråga sig? Jo, Ingvar Kamprad är en mycket 

framgångsrik entreprenör som förtjänar både uppmärksamhet och beundran och hans 

företag anses vara en mycket åtråvärd arbetsplats, särskilt i de högre administrativa 

ledningsskikten.  Attitydundersökningen, Företagsbarometern, som alldeles nyligen 

gjordes av Universum Communications visade till exempel att IKEA är den mest attraktiva 

arbetsgivaren för svenska ekonomistudenter (IKEA populärast 050512).  Att som student 

lovligt ta sig in backstage för att visa framfötterna är därför en chans många gärna tar. I 

vårt fall var det IKEA i Helsingborg som själva tog kontakt med Campus Helsingborg för 

att se om det hos magisterstudenterna fanns intresse för en uppsats kring kundmötet. Hur 

det kommer sig ska vi berätta nu. 

 

1.2. Problemdiskussion 

IKEA har varit ett etablerat företag och varumärke i Sverige sedan 1960-talet då det blev 

känt som företaget som ”möblerar folkhemmet” (Salzer 1994). Grundaren Ingvar 

Kamprads framgångssaga är välkänd av stora delar av den svenska befolkningen inte minst 

eftersom IKEA idag är ett av världens mest kända företag och Ingvar Kamprad en av 

världens rikaste personer. Men att nå en sådan framgång har krävt stora insatser och en 

mycket lönsam strategi. Porter (1980) menar att ett företag kan välja att betjäna en 

marknad brett eller smalt och bör, för att uppnå långsiktig lönsamhet, välja en av tre 

I detta inledande avsnitt beskriver vi hur IKEA: s strategiska position tack 

vare ett förbättrat produktsortiment har förflyttat sig närmare en 

differentieringsposition. Den har medfört en höjd image som gjort att 

kunderna nu kräver mer service av IKEA Helsingborgs personal, en 

begäran som inte tillgodoses. Servicemötet på IKEA Helsingborg har 

således kvalitetsproblem och fungerar inte tillfredsställande för vare sig 

kund, personal eller ledning. Denna situation utgör utgångspunkt för 

uppsatsens syfte och frågeställning. 
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generiska strategier – kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering. Om företaget 

inte väljer strategi riskerar det att bli ”stuck in the middle” där det har för liten marknad för 

en lågkostnadsstrategi och för stor marknad för att kunna differentiera sin produkt. Om 

företaget har en valt en strategi men inte följer den, t ex genom att spara in på kostnader 

trots att man valt en differentieringsstrategi, riskerar det att fastna i mitten vilket får 

lönsamhetsproblem till följd.  

 

Kamprads och IKEA: s konkurrensstrategi har sedan starten varit kostnadsöverlägsenhet, 

en strategi som främjats av ett system där kunden gör det mesta själv – väljer ut, hämtar 

hem och bygger ihop inköpta möbler – och betalar ett lågt pris. Under 1970- och 1980-

talen var därför IKEA förstahandsvalet för många unga som skulle skapa sitt första hem. 

De låga priserna tilltalade den målgruppen. Samtidigt var företagets image skadad av 

diverse problem med produkter som inte höll måttet eller förpackningar med varor där 

väsentliga delar fattades (Salzer 1994). Kundernas bild av IKEA var den av ett 

lågprisvaruhus där man som kund fick vara beredd på att göra avkall på såväl kvalitet som 

bekvämlighet och där varje inköp var lite av ett lotteri.  

 

Sedan dess har mycket hänt. Med visionen ”att skapa en bättre vardag för de många 

människorna” har IKEA blivit allt bättre på kvalitetssäkring och dessutom satsat på nya 

unga designers som skapat ett trendigt och prisvärt produktsortiment. Målgruppen har till 

viss del förändrats och genomsnittskunden på IKEA är idag 42 år gammal. Dock är ett lågt 

pris fortfarande den viktigaste hörnstenen i IKEA: s vision och affärsidé vilken lyder ”att 

erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga 

priser att så många människor som möjligt får råd att köpa dem” (IKEA Facts & Figures 

03/04).  

 

IKEA har alltså hela tiden hållit sig till sin kostnadsmedvetna strategi och därmed befunnit 

sig i den strategiska position som Bowman och Faulkner (1995 i Johnsson & Scholes 

2002) benämner ”hybrid”, men det har ändå skett en förflyttning av positionen. Från att 

tidigare ha varit ett varuhus med låg kvalitet där värdet för kunden tack vare det låga priset 

var relativt högt, har kvaliteten på sortimentet förbättrats avsevärt samtidigt som priserna 

fortfarande är väldigt låga jämfört med konkurrenterna (Altberg 050414).   
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IKEA har alltså lyckats att höja värdet för kunden markant utan att vare sig höja sina egna 

kostnader eller priserna i någon större utsträckning. Det låter förmodligen som ett 

drömscenario för vilket företag som helst, men för IKEA-varuhuset i Helsingborg har det 

enligt kundservicechefen Ninni Altberg inneburit en del problem (050414). Genom att 

värdet för kunden har höjts rejält har IKEA: s image förändrats. Enligt Altberg på IKEA i 

Helsingborg har följden av den förhöjda imagen blivit att kunderna nu förväntar sig mer av 

sin upplevelse på varuhuset och bland annat förväntar sig bättre servicemöten och en mer 

kompetent och tillgänglig personal (Altberg 050414). Grönroos (2002) menar att det är just 

därför ett företag ska uppfylla kundens förväntningar, men inte göra mer än så, eftersom 

företaget då kan få svårt att leva upp till den höjda imagen vid kundens nästa besök. Det 

kan i sin tur göra att kunden blir missnöjd vilket sänker både lönsamheten och imagen. I 

IKEA: s fall visar sig den kostnadsmedvetna strategin med lite personal och ett mekaniskt 

säljsystem (Salzer 1994) inte tillräcklig när kunderna kräver mer service.  

 

Helsingborgsvaruhusets två årliga undersökningar av kundnöjdhet (CSI – Customer 

Satisfaction Index) har visat en missnöjdhet hos kunderna när det gäller IKEA-personalens 

tillgänglighet och attityd samt väntetiderna på varuhuset. Däremot är många kunder nöjda 

Figur 1:1. Den strategiska klockan, fritt efter Bowman & Faulkner 1995 (i Johnsson & Scholes 2002) visar 

IKEA: s tidigare strategiska position med en röd markering och företagets nuvarande position med en blå 

markering. Glappet däremellan är markerat med en lila streckad linje. (Författarnas översättning och 

markering) 

    Högt 

       Lågt 

Av kunden 
upplevt värde 

Pris 

Högt      Lågt 

Differentiering

Hybrid Fokuserad differentiering 

Strategier på väg mot en 
oundviklig undergång 
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med personalens kompetens i specialistområden som t ex material och sortiment (Altberg 

050414). Kundservicechefen Ninni Altberg berättar att hon under vintern gjort spontana 

förfrågningar hos personalen om vad de uppfattar som ett bra kundmöte och vad de tror att 

kunden förväntar sig och vill ha av IKEA Helsingborgs personal. Genom att jämföra 

resultatet av höstens CSI med personalens svar har Altberg kunnat konstatera att det finns 

en diskrepans mellan vad kunden faktiskt vill ha och vad personalen tror att kunden vill ha. 

Medan kunden efterfrågar en bättre attityd och mer tillgänglighet är personalen övertygad 

om att specialistkunskaper inom material och produkter är det kunden vill ha. Altberg inser 

att denna skillnad i uppfattning innebär ett problem och att den ger en förklaring till den 

relativt dåliga feedbacken från kunderna. Hon vet dock inte hur hon ska lösa problemet 

(050414).  

 

Altberg säger att den svåraste uppgiften som chef är att implementera och motivera ett 

beteende och en attityd hos frontpersonalen som går i linje med IKEA: s strategi, kultur 

och värderingar (050414). En annan upplevelse av den här problematiken återfinns i 

Anette Svingstedts kapitel i boken ”Servicemötet” (Corvellec et al 2005). Svingstedt har 

tidigare arbetat som hotellchef och har erfarenhet av hur svårt det är att motivera sin 

frontpersonal att genomföra goda servicemöten och hon menar också att detta är en 

problematik som litteraturen i service management inte behandlar. Hon upplever att 

litteraturen slutar där de praktiska svårigheterna börjar och belyser i sin artikel 

problematiken kring platta organisationer, utbildning, rekrytering, klagomålshantering, 

arbetsmiljö samt servicearbetets förutsättningar.  

 

Svingstedt frågar sig hur man kan motivera personalen i ett serviceföretag att alltid vara 

glada och tillmötesgående och hon menar att denna svårighet exkluderats ur litteraturen om 

servicemötet. Med frågor som ”Ställer vi för höga krav på servicepersonalen?” och ”Är 

arbetet för slitsamt och för dåligt avlönat?” ställer hon såväl arbetsgivarna inom 

servicesektorn som teoretikerna mot väggen (i Corvellec et al 2005). Liksom Ninni Altberg 

välkomnar Svingstedt därför litteratur och forskning som ytterligare klargör personalens 

syn på servicemötet och som belyser de ovannämnda faktorer som kan påverka deras 

prestationer samt ger förslag på hur personalens uppfattning kan förändras. Vi har antagit 

den utmaningen på IKEA: s varuhus i Helsingborg. 
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1.3. Syfte 

Det primära syftet med uppsatsen är att undersöka vilket eller vilka ledningsåtgärder som 

behövs för att nå god kvalitet på servicemötet på IKEA: s varuhus i Helsingborg. 

Uppsatsens sekundära syfte är att klargöra hur personalen förhåller sig till servicemötet och 

jämföra det med hur IKEA: s kunder uppfattar servicemötet och dess tjänstekvalitet. Vi har 

därför ställt oss följande frågor: 

o Vad kännetecknar goda servicemöten, vad kan påverka dem och varför är de 

viktiga?  

o Hur förhåller sig IKEA Helsingborgs personal till servicemötet?  

o Vilka skillnader finns mellan kundernas förväntningar på upplevd tjänstekvalitet i 

servicemötet och personalens uppfattning?  

o Hur kan IKEA Helsingborg förbättra sina servicemöten? Vad kan vara ett bra 

kommunikations- och ledningsverktyg?  

 

1.4. Begreppsdefinitioner  

Begreppen ”servicemöte” och ”kundmöte” liksom begreppen ”service” och ”tjänster” 

kommer att användas parallellt i uppsatsen, där samtliga syftar till interaktionen mellan 

personal och kund. Begreppen anställd, personal, frontpersonal och kontaktpersonal 

kommer också att användas simultant i uppsatsen eftersom det är de olika begrepp som 

används i litteraturen. När vi beskriver ”IKEA” kommer även begrepp som ”varuhuset”, 

”företaget” och ”organisationen” att användas.  

 

1.5. Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästa avsnitt redogör vi för och diskuterar vald metod som är kvalitativa intervjuer som vi 

har kombinerat med en tidigare utförd enkätundersökning. Teorin presenteras i två skilda 

delar, där den första ger underlag för att besvara våra grundläggande frågor om 

servicemötet och vad som påverkar det. I den andra delen redogör vi för teorier som sedan 

kommer att användas för att besvara det primära syftet, nämligen hur servicemötet kan 

förbättras och vilka ledningsåtgärder som behövs. I analysen väver vi sedan samman 

erhållen empiri med teoretiska resonemang och våra egna reflektioner vilka mynnar ut i 

förslag till ledningen på IKEA Helsingborg, med coaching som en lämplig ledningsmetod.
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 2. Metod 
 

 

 

 

2.1. Summering  

För att kunna börja arbetet med uppsatsen var det nödvändigt att träffa Ninni Altberg, 

kundservicechefen på IKEA Helsingborg, eftersom det var på IKEA: s uppdrag uppsatsen 

skulle skrivas. Av Altberg fick vi bakgrundsinformation om varuhuset och hennes egen 

uppfattning om hur ett servicemöte på IKEA fungerar. Vi fick även en första genomgång 

av resultaten från höstens CSI - Customer Service Index – som visade inom vilka områden 

kunderna var nöjda respektive missnöjda med servicemötet på IKEA. Utifrån den 

informationen utkristalliserades uppsatsens syfte och frågeställning och med utgångspunkt 

däri har valet av metod skett. Skillnader mellan kundernas förväntningar och 

servicepersonalens prestationer ger upphov till försämrad tjänstekvalitet (Grönroos 2000) 

vilket i sin tur kan påverka lönsamheten och vi har därför ansett det viktigt att se på 

servicemötet ur tre perspektiv – kundernas, personalens och ledningens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara syftet och ge uppsatsen validitet har vi därför gjort en grundläggande studie 

av teorier kring servicemötet och som metod har vi valt att intervjua personal och chefer på 

Besvarat syfte

Teori

  C S I Intervjuer

     Figur 2.1. En kombination av teori och metod leder fram till att syftet besvaras. Egen modell. 

I denna del redogör vi för uppsatsens metod som grundar sig på teorier 

kring servicemötet, vad som påverkar det och varför det är viktigt. 

Primärdata består av intervjuer med två av IKEA: s chefer samt med 

frontpersonal vars resultat har jämförts med sekundärdata i form av en 

enkätundersökning som IKEA tidigare utfört bland kunderna.   
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IKEA i Helsingborg. Dessutom har vi tagit del av den tidigare nämnda enkätundersökning 

(CSI) som gäller kundernas uppfattning om IKEA: s kundmöten. (Se figur ovan.) 

 

Att kombinera kvalitativa intervjuer med en kvantitativ metod som en enkätundersökning 

är, kritiseras av till exempel Bryman (2002) som menar att de olika typerna av 

forskningsmetoder påverkar hur resultatet ska tolkas. I det här fallet har vi själva bara 

använt en metod - intervjuer – för att få en klar uppfattning om hur servicemötet på IKEA 

faktiskt ser ut och dessutom hur cheferna, som representanter för IKEA: s identitet och 

kultur, vill att servicemötet ska fungera. Men därtill har vi studerat ett färdigt kvantitativt 

material – enkäter - då vi anser att kombinationen av de två ger djup och validitet åt 

undersökningen och passar vårt syfte. Valet av dessa primär- och sekundärdata motiveras 

nedan.  

 

2.2. Litteraturgenomgång 

När syftet och frågeställningen var formulerad (efter information från kundservicechefen) 

stod det också till stor del klart vilka teorier och vilken litteratur som var lämplig för 

uppsatsen. Vi ville skapa en teoretisk helhetsbild av vad som i litteraturen kännetecknar 

interaktionen mellan kund och personal, vad som påverkar den och hur den kan förbättras. 

Christian Grönroos och Richard Normann är ledande forskare i den framgångsrika 

nordiska skolan inom Service Management. För att besvara våra frågor består därför den 

teoretiska referensramen av deras teorier kring bland annat servicemötet, sanningens 

ögonblick, kundernas förväntningar och nöjdhet samt vikten av intern kommunikation.  

 

Vi gavs också ett gyllene tillfälle att ta del av en helt ny bok i ämnet servicemötet. Den har 

skrivits av våra egna lärare på institutionen för Service Management vid Campus 

Helsingborg och avslutas med ett kapitel av Christian Grönroos.  Boken innehåller 

sammanlagt fjorton kapitel som tar upp nya perspektiv och teorier som kompletterar 

tidigare forskning om servicemötet, till exempel tjänstetriaden. Vi fann den därför mycket 

intressant och refererar till dess författare och redaktörer, Hervé Corvellec och Hans 

Lindqvist, genom hela uppsatsen.  
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Med en teoretisk referensram som grund kunde vi konstruera en intervjuguide till 

intervjuer med frontpersonalen. Resultatet av de intervjuerna lade sedan grunden till vilka 

frågor vi behövde ställa till cheferna. Samtalet med kundservicechefen kompletterades 

därför av en påföljande intervju och dessutom intervjuades en av avdelningscheferna på 

varuhuset. Efter analys av det empiriska materialet utkristalliserades vilka teorier som var 

intressanta att ta del av för att ge ledningen på IKEA Helsingborg förslag till åtgärder. Vi 

fördjupade oss därför i gapanalysen med dess åtgärdsförslag samt coaching som 

ledningsmetod, vilka avslutar teoriavsnittet. 

 

2.3. Intervjuer – tillvägagångssätt  

För att få en uppfattning om hur personalen på IKEA i Helsingborg förhåller sig till 

servicemötet valde vi att göra kvalitativa intervjuer med frontpersonalen. Syftet med 

intervjuerna var att få en djupare inblick i frontpersonalens uppfattning om vad IKEA: s 

kunder efterfrågar i ett servicemöte och vilka befogenheter och resurser personalen anser 

sig ha för att möta de förväntningarna och behoven. En kvalitativ intervju är en metod för 

att utröna, upptäcka, förstå eller lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting 

(Starrin & Renck i Svensson & Starrin 1996: 53) och vi ansåg därför att det var en för 

syftet lämplig metod.  

 

Kvalitativa intervjuer är icke-standardiserade och har inga klart formulerade 

svarsalternativ. Frågorna som ställs ingår istället i olika teman och kan således förändras 

vid varje intervjutillfälle beroende på vilka svar som ges. Intervjuaren måste vara 

uppmärksam och vaken på vad respondenten säger och följa upp svar med lämpliga 

följdfrågor (Ibid 1996: 56). En kvalitativ intervju förutsätter öppna frågor som möjliggör 

spontana svar. Respondenten bör så lite som möjligt ledas att svara på ett visst sätt. Syftet 

med alla intervjuer är att erhålla giltig information från respondenterna, men som 

intervjuare måste man beakta omgivande faktorer som kan påverka svaren som ges. Till 

exempel är intervjuaren själv en medskapare till intervjuns resultat. Det är därför viktigt att 

respondenten känner sig trygg både i intervjusituationen och med den som intervjuar 

(Starrin & Renck i Svensson & Starrin 1996: 65-66).    
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De för undersökningen inledande intervjuerna med frontpersonalen ägde rum på IKEA: s 

varuhus i Helsingborg under två dagar mellan cirka klockan tio och ett. Eftersom vi fått 

tillstånd till och själva ville intervjua respondenterna under arbetstid valde vi den 21 och 22 

april, 2005, vilka var vardagar strax för löning då det var förhållandevis lugnt på varuhuset. 

Av samma skäl hölls intervjuerna under förmiddagarna. Syftet med att intervjua personalen 

i sin arbetssituation var att få spontana svar där respondenterna befann sig i den miljö som 

våra frågor berörde, nämligen servicemötet på IKEA. Det faktum att vi befann oss på 

varuhuset kan ha stört intervjupersonerna, men vi försökte i möjligaste mån befinna oss 

utom hörhåll från kolleger och kunder. Vi berättade för respondenterna att vi utförde 

intervjuerna i samarbete med kundservicechefen för att legitimera vår närvaro och inte 

skapa misstro. Förhoppningen var att intervjupersonerna skulle se detta som ett tillfälle att 

lätta sitt hjärta och en möjlighet att påverka sin arbetssituation, men det är förstås också 

möjligt att det faktum att chefen skulle ta del av informationen påverkade respondenternas 

svar.  

 

Vi försäkrade dock respondenterna om att deras svar var anonyma och frågade samtidigt 

om vi för dokumentationens skull fick använda bandspelare. Alla tillfrågade accepterade 

att bli inspelade och vi upplevde inte att det hämmade deras svar vilket annars är en risk. 

Förutom att ”slippa” anteckna alla svar är fördelen med användandet av bandspelare att 

svaren kan skrivas ut i sin helhet före analysen. Även tonfall och särskilda ordval kan 

dokumenteras om dem har någon innebörd för svaret (jfr Trost 1997). Även om vi var två 

personer som genomförde intervjuerna var det bara en av oss som ställde frågor medan den 

andra ”skötte tekniken”. På så sätt blev det mindre uppenbart för respondenterna att vi 

spelade in vilket hjälpte ytterligare. Vi valde också att låta samma person intervjua 

samtliga respondenter för att på det sättet försäkra oss om att de intervjuade fick 

motsvarande intryck av intervjuaren (Ibid.). 

 

Målet med intervjuerna av frontpersonalen var att få ett brett underlag snarare än ett djupt 

och vi ville därför intervjua så många som möjligt. Intervjun bestod av fem öppna frågor 

om servicemötet vilket gjorde att intervjuerna blev korta, endast fem till tio minuter långa, 

men de gav ändå utrymme för fördjupning i ämnet. Frågorna var formulerade på ett sätt 

som inte tillät ja och nejsvar utan krävde ett mer utläggande svar från respondenterna. Det 
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gav djup åt intervjuerna samtidigt som vi som intervjuare fick tolka och analysera svaren 

för att kunna kategorisera dem. 

 

2.4. Urval 

I dagsläget arbetar 237 personer på IKEA: s varuhus i Helsingborg varav cirka 170 utgör 

frontpersonal. Övrig personal arbetar med distribution och logistik och träffar inte 

kunderna i samma utsträckning och vi fann dem därför inte relevanta för vår frågeställning. 

För att få ett underlag för analys valde vi att intervjua sjutton personer i frontpersonalen. 

Urvalet bestod av fyra kassörer, sju säljare och sex medarbetare från samtliga IKEA: s 

avdelningar som innehar olika typer av anställningar - heltids-, deltids- och 

behovsanställningar. Målet med intervjuerna var att urskilja mönster i frontpersonalens 

uppfattning om servicemötet och när vi utfört de sjutton intervjuerna ansåg vi att de svar vi 

erhållit påvisade så tydliga mönster att de räckte för att utföra en analys. Vi anser därför att 

urvalet av respondenter och intervjuresultatet ger en spegling av personalens uppfattningar 

på varuhuset i Helsingborg, men vi kan förstås inte garantera att det gäller för samtliga 

anställda.  

 

2.5. CSI - kundundersökningar 

CSI (Customer Service Index) görs två gånger om året för IKEA: s räkning av en 

utomstående konsultfirma – NOP World - och vid varje tillfälle tillfrågas mellan 300 och 

320 av IKEA: s kunder. Materialet är således omfattande och då undersökningen utförs av 

konsulter som är experter på kundundersökningar och enkäter hyser vi inga tvivel om att 

undersökningen är korrekt genomförd. Vi anser också att resultatet har validitet för vår 

undersökning. Ett av IKEA: s bolag - Inter IKEA Systems - är dock med och utformar 

undersökningen och kontrollerar och godkänner den. Resultatet av undersökningen är inte 

officiellt, men vi har fått ta del av den och publicerar valda delar i vår uppsats. Resultatet 

använder vi som en grund för den fortsatta analysen av IKEA: s servicemöten.  

 

Den senaste CSI: n gjordes under två dagar i vecka 38 2004 och då tillfrågades 311 

respondenter vilka utgjorde var tredje kund som var på väg att lämna varuhuset. Av dessa 

var ingen under femton år. Enkäterna bestod av 33 frågor med en svarsskala med tio 
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alternativ, från ”extremely good” till ”extremely poor”. Dessutom fanns tre underfrågor 

som ställdes om inget av de givna alternativen passade respondenternas svar. Svaren 

sammanställdes sedan så att alla IKEA-varuhus kunde ta del av varandras resultat och 

också jämföra sitt eget resultat med tidigare års. Enligt Ninni Altberg (050414) behandlar 

frågorna i CSI: n inte dagens specifika besök utan är av mer generell karaktär. Vi tror ändå 

det är troligt att respondenterna refererar till sitt senaste besök när de besvarar enkäten och 

en jämförelse av resultatet ger därför en fingervisning om hur kvalitetsarbetet på företaget 

har förändrat kundernas uppfattning. 

 

Företag är inte alltid medvetna om huruvida de har kvalitetsproblem och i så fall vet de inte 

vilka de är. Lättaste sättet att ta reda på det, menar Normann (2000) är att helt enkelt fråga 

kunden själv. Vidare visar det sig att stora kundundersökningar ofta är överskattade och att 

det kan vara effektivare att prata med 10 kunder vid rätt tillfälle än att skicka ut ett 

frågeformulär till 10 000. Christer Eldh (i Corvellec et al 2005) ifrågasätter också enkäten 

som tillförlitlig metod. Han menar att den kvantitativa form som enkäten ingår i inte ger 

respondenten någon chans att säga vad denne verkligen tycker eftersom inga 

svarsalternativ, hur väl formulerade de än är, kan täcka in varje människas åsikt.  

 

Eldh hävdar också att det inte är troligt att kunden verkligen kommer ihåg alla variabler 

som påverkat servicemötet utan antingen svarar utifrån tidigare erfarenheter och 

föreställningar eller så neutralt som möjligt. Han menar att företag måste betänka att så kan 

vara fallet och ta hänsyn till det vid analys av enkätresultatet. Att ställa ”rätt” frågor eller 

helt öppna frågor bör ge högre validitet. För att ta reda på hur kunderna upplever 

kundmötet kan därför kvalitativa intervjuer också fungera, men vi anser att enkäter ger ett 

bredare material som bättre kan spegla en generell bild. IKEA är ett stort företag inom 

vilket hundratals eller tusentals kundmöten äger rum varje dag. Att göra ett litet antal 

intervjuer av kunder upplever vi därför skulle ge en för liten grund för analys. Vi har 

istället studerat det färdiga materialet, vilket kan tyckas oortodoxt, men det är mer 

omfattande än vad vi själva skulle klara av och vi anser det tillförlitligt.  
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3. Servicemötet 

  
 

 

 

3.1. Tjänster och service som konkurrensmedel 

Företag konkurrerar med tjänster, inte med fysiska produkter. Det har 

tjänsteföretag alltid gjort, men idag gäller det med få undantag alla slags 

företag. (Grönroos 2002: 7) 

Att tillhandahålla god service och tjänster har enligt Grönroos (2002) alltså blivit ett sätt att 

konkurrera även för traditionella produktföretag. Det finns minst tre olika skäl till det. 

Behovet av ett tjänsteperspektiv och av att förstå hur man hanterar tjänstekonkurrens, är 

kundbaserat, konkurrensbaserat och teknikbaserat. Kunderna söker idag mer värde i form 

av kortare väntetid, mer bekvämlighet och färre problem och är därmed mer krävande för 

företagen att hantera. Dessutom blir konkurrensen allt starkare i och med globaliseringen 

och de nya kommunikationsformerna och det ställer ännu högre krav på företagen, oavsett 

sektor (Grönroos 2002).  

 

Enligt Levitt (1980) köper kunder idag det upplevda värde som en vara eller tjänst ger dem 

snarare än produkten eller tjänsten i sig. IKEA, som den här uppsatsen koncentrerar sig på, 

är inte ett renodlat tjänsteföretag, utan ett företag som säljer produkter – möbler och 

heminredning – men Grönroos menar att de tjänster som omger produkterna är avgörande 

konkurrensmedel för företaget. Detta innebär nya utmaningar för de traditionella 

tillverkningsföretagen eftersom det finns många faktorer som skiljer produkter och tjänster 

åt. Varor kan till exempel både tillverkas och lagras utan kundens inblandning vilket inte 

tjänster kan eftersom de inte är fysiskt påtagliga utan produceras i samspel med kunden 

(Grönroos 2002). Tjänster är också mer komplexa än varor och den traditionella 

marknadsföringsmixen av fyra p – product, price, place och promotion – är inte tillräcklig 

för att beskriva den komplexiteten. Booms & Bitner (1981 i Corvellec et al 2005) har 

För att besvara uppsatsens sekundära syfte består detta avsnitt av teorier 

kring bland annat servicemötet, sanningens ögonblick och kundernas 

förväntningar och nöjdhet. I teorin redogör vi också för två modeller – 

tjänstetriaden och marknadsföringsromben – vilka utgör utgångspunkter för 

våra vidare analytiska resonemang. 
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därför utformat den utökade marknadsföringsmixen, 7 p, där people, physical evidence och 

process – har lagts till för att inbegripa tjänsters alla förutsättningar.  

 

Grönroos (2002) menar alltså att ett företags kärnlösning – dess tjänst eller vara – bara är 

en förutsättning för dess existens och möjlighet att konkurrera, medan företagets 

konkurrensfördelar i själva verket består av ett antal tjänster som omger kärnan. Företaget 

bör därför se sin verksamhet ur ett serviceperspektiv oavsett vilken kärnlösning det har. I 

IKEA: s fall innebär kärnlösningen att producera och sälja möbler, men den kärnan omges 

av ett flertal tjänster såsom distribution, leverans, telefonservice och – inte minst – 

interaktionen mellan kund och personal, det så kallade servicemötet.  

 

Om Grönroos teorier överensstämmer med verkligheten – att företag konkurrerar med den 

service de tillhandahåller – blir personalens roll för företagens lönsamhet mycket 

betydande. Det är precis vad andra forskare med honom hävdar. Richard Normann 

myntade till exempel uttrycket sanningens ögonblick för att speciellt uppmärksamma 

tjänstepersonalens betydelse i serviceleveranssystemet (Normann 1983 i Grönroos 2002). 

Sanningens ögonblick är ett samspel mellan säljare och köpare och innebär bokstavligen 

den tid och den plats där tjänsteleverantören har möjlighet att i mötet med kunden visa 

vilken kvalitet företagets tjänster har. I ett stort serviceföretag kan mycket väl tiotusentals 

sådana ögonblick äga rum varje dygn, liksom en kund kan möta många sanningens 

ögonblick vid ett enda köptillfälle. Kunden kan t.ex. utnyttja företagets servicetelefon 

innan ett besök eller ställa en fråga under handlandets gång (Normann 2000). Hur 

frontpersonalen agerar får därför stor betydelse för hur kunden upplever sitt besök hos 

företaget.  

 

Även den utökade marknadsföringsmixen, 7 p, uppmärksammar frontpersonalens 

betydelse för tjänster. Dock fokuserar den inte på interaktionen mellan kund och personal 

utan nöjer sig med att visa att människan och hennes närvaro i servicemötet påverkar 

tjänsten på ett sätt som inte sker i produktsammanhang (jfr Eksell i Corvellec et al 2005). 

En undersökning Bäckström et al har gjort (i Corvellec et al 2005) visar också att 

personalens attityd och bemötande är av största betydelse för upplevelsen av servicemötet. 

Deras studie grundar sig på sextio studenters negativa respektive positiva upplevelser av ett 

servicemöte. Var och en av de deltagande studenterna ombads beskriva två situationer som 
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för dem utgjorde minnesvärda servicemöten på grund av att de var negativa eller positiva. 

Analys av materialet visade hur viktig personalens interaktion med kunden, och på vilket 

sätt detta sker, är. Att personalen visar ”engagemang utan att vara påträngande” och är 

”genuint trevlig på ett inte tillgjort sätt” är positiva upplevelser medan ”oengagemang, 

ignorans och ohjälpsamhet” upplevs som mycket negativa i tjänsteupplevelsen (Bäckström 

et al i Corvellec et al 2005).  

 

3.2. Servicemötet i teorin 

Forskning om servicemötet indelas idag i tre ansatser – den perceptionspsykologiska, den 

socialkonstruktivistiska samt den relationsbaserade ansatsen (Eksell i Corvellec et al 

2005). I den första ligger fokus på individen och dennes upplevelse av servicemötet där 

kundtillfredsställelse används som ett mått på kvalitet. Den socialkonstruktivistiska 

ansatsen utgår i sin tur från att människans omvärld är socialt strukturerad och att alla 

människor intar vissa roller och positioner i samhället. Det rollteoretiska angreppssättet 

presenterar människan som en social aktör (Solomon et al 1985: 102). Servicemötet består 

därför av konsekventa beteendemönster vilka förväntas av en viss roll. Innehar man en 

position i samhället, t ex som läkare, förväntas man också ikläda sig den rollen och bete sig 

därefter. Annars blir de människor man möter förvirrade och osäkra. I servicemötet 

förväntas därför både kund och frontpersonal i sina respektive positioner att uppvisa ett 

visst beteende (Eksell i Corvellec et al 2005). Vi anser dock att den socialkonstruktivistiska 

ansatsen med sitt rollperspektiv inte är så intressant att applicera på de servicemöten som 

utspelar sig på IKEA eftersom personalens roller där inte är så specifika. Rollansatsen 

tycker vi är en intressantare utgångspunkt på företag där frontpersonalen har mer 

definierade roller, som t ex receptionister eller sjuksköterskor.  

 

Den relationsbaserade ansatsen tar sin utgångspunkt i att servicemötet är en betydelsefull 

del i att skapa långvariga relationer med kunden och det är den som förespråkas av de 

nordiska forskarna, däribland Christian Grönroos (2002). Det är också den ansats vi har 

valt att utgå ifrån i uppsatsen. Andersson och Gyimóthy (i Corvellec et al 2005) menar att 

sanningens ögonblick har utvecklats till ”service relationships” och vikten av att bygga 

långvariga relationer med kunden. De påpekar också att resultatet av varje tjänstemöte kan 

få både kort- och långvariga konsekvenser då det påverkar kundens personliga upplevelser 
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och attityder gentemot kontaktpersonalen, leverantören eller varumärket (Ibid. i Corvellec 

et al 2005: 50) och att tjänstemöten framstår som pärlor på ett radband mellan kund och 

leverantör (Ibid. 2005: 47).  

 

Grönroos (2002) är en av de främsta förespråkarna av servicemötet som en form av 

marknadsföring. Han menar att frontpersonalens interaktioner med kunderna ger tillfälle 

till kommunikation och påverkan av dessa. Produktionen av tjänster och marknadsföringen 

av desamma sammanfaller således och marknadsföring är enligt Grönroos inte en enskild 

funktion utan utförs på alla nivåer i serviceorganisationen. Dock tar Grönroos också 

avstamp i den perceptionspsykologiska ansatsen eftersom det är kunden som individ och 

hur denne upplever servicemötet som utgör en av kärnorna i hans forskning. Servicemötet 

är enligt Grönroos kundorienterat och kan därför också benämnas kundmöte. Svingstedt (i 

Corvellec et al 2005: 39) håller med om att serviceföretagens viktigaste uppgift är att 

tillsammans med sin personal skapa goda möten med kunderna. Hon definierar goda 

servicemöten som när kunden känner sig sedd och bekräftad. Vi kommer liksom 

Grönroos, Normann och Svingstedt med flera att utgå från att det är kundens upplevelse av 

servicemötet som avgör kvaliteten på detsamma och att det är frontpersonalens uppgift att 

göra kunden nöjd. Mer om tjänstekvalitet och vad som påverkar den följer nedan. 

 

3.3. Tjänstekvalitet 

I ett serviceföretag där produktion och konsumtion av tjänster sammanfaller och där 

kunden medverkar vid tjänsteproduktionen och i kvalitetsskapandet är det viktigt att som 

företag ha klart för sig vad kunden egentligen vill ha och värdesätter. Det är nödvändigt för 

att ett företag ska kunna marknadsföra och utforma sina tjänster och även för att specificera 

tjänsten både till kunden och till den anställde. Kvaliteten på servicemötet definieras av hur 

kunden upplever det och kvaliteten i servicemötet har två dimensioner - en teknisk 

dimension som är vad kunden erhåller i mötet och en funktionell dimension som är hur 

kunden upplever mötet (Grönroos 2002). I vår uppsats fall kan detta exemplifieras med att 

den tekniska dimensionen i servicemötet är produkten kunden köper på IKEA, medan den 

funktionella dimensionen innefattar mötet med personalen som hjälper till att hitta varan på 

lagret eller tar betalt i kassan. Med tidigare använd vokabulär utgör den tekniska 

dimensionen – varan - företagets kärnlösning medan den funktionella dimensionen - 
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servicemötet - enligt Grönroos teori är IKEA: s verkliga konkurrensmedel (jfr Grönroos 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två dimensionerna utgör tillsammans den upplevda tjänstekvaliteten för kunden, men 

det är inte bara vad och hur som inverkar på den upplevda kvaliteten. En tredje dimension i 

servicemötet är var tjänsten äger rum. (Rust 1994 i Grönroos 2002). Miljön och 

omgivningen spelar en stor roll för hur kunden upplever tjänsteprocessen.  

 

Bitner (1990 i Corvellec et al 2005) har gjort omfattande studier av hur människor 

påverkas av miljön i ett servicemöte. Hennes studier baseras bland annat på intervjuer av 

personers negativa och positiva upplevelser i olika servicemiljöer. Bitner har analyserat 

upplevelseberättelserna för att utkristallisera kritiska aspekter i ”landskapet” (servicescape) 

som kan bidra till den upplevda kvaliteten. Resultaten visar att servicemiljöns atmosfär, 

såsom ljus, ljud, design, färg och doft har kommit att bli ytterligare en viktig dimension 

som påverkar kundens upplevelse av servicemötet.  

 

Även Bäckström et als undersökning bland studenter visar att omgivningen och miljön 

direkt påverkar om servicemötet upplevs som positivt eller negativt och att företagen 

därför bör anpassa miljön efter vad kunderna vill ha för att uppnå bästa möjliga 

servicekvalitet (Bäckström et al i Corvellec et al 2005).  

Image 

Total kvalitet

Var Vad Hur 

Figur 3.1. Tre dimensioner påverkar den totala tjänstekvaliteten. Den rumsliga dimensionen ”var” 
har lagts till i figuren av författarna. Ur Grönroos 2002: 77. 
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3.4. Identitetens och imagens påverkan på tjänstekvaliteten 

Förutom ovan nämnda tre dimensioner är ett företags identitet, profil och image av största 

vikt för den faktiska och den upplevda tjänstekvaliteten. Identitet framställs i 

kommunikationslitteraturen som ett komplext begrepp. Balmer (2001 i Heide et al 2005) 

har till exempel delat in identiteten i fem olika typer, varav tre är den verkliga, den 

kommunicerade och den uppfattade identiteten. Den verkliga identiteten består av 

företagets interna värderingar, organisationsbeteende och aktiviteter medan den 

kommunicerade identiteten enligt Balmer är de kommunikationsmeddelanden som 

kommuniceras till olika mottagare. Larsson (1997) definierar profil och identitet som två 

sidor av samma mynt. Identiteten är de kulturella kännetecken som en organisation vill få 

omvärlden att uppfatta medan profilen är den bild som organisationen vill förmedla av sig 

själv. Den uppfattade identiteten är enligt Balmer (2001 i Heide et al 2005) och Larsson 

(1997) den image eller subjektiva bild som olika intressenter har av organisationen. 

 

Miriam Salzer menar att identiteten inte är något objektivt och självklart utan snarare en 

subjektiv bild som medlemmarna i en organisation har av företaget, en slags kollektiv 

självbild (Salzer 1994: 21). Organisationer är enligt Heide et al (2005) sociala system som 

hålls ihop av en gemensam kultur vilken utgörs av normer, värderingar och rutiner. 

Organisationskulturen fungerar som en ram som omger identiteten, inom vilken identiteten 

skapas och påverkas (Hatch och Schultz 1997 i Heide et al 2005). Organisationer utvecklas 

av interaktion och kommunikation och dess identitet växer fram genom 

kommunikationsprocesser. Även Salzer menar att organisationskulturen och identiteten är 

föränderliga processer som skapas av för medlemmarna meningsfulla händelser, t ex 

beslutsfattande eller andra interna aktiviteter. Identiteten finns inte som något konkret utan 

syns i personalens uttryck och erfarenheter (Salzer 1994: 34-35).  

 

Företagets identitet speglas således i mötet mellan personal och kund eftersom, som Salzer 

säger, identiteten visar sig i personalens beteende. Att skapa en företagsidentitet som 

överensstämmer med de värderingar och den upplevelse man vill förmedla till kunden är 

därför rådligt. Ett företags profil utgör en del av dess externa marknadsföring och bidrar till 

imageskapandet hos kunderna, men den delen av kommunikationsteorin kommer inte att 

beröras i den här uppsatsen. Istället fokuserar vi på mötet mellan frontpersonal och kund 

som i hög grad är delaktigt i skapandet av företagets image. För att sammanfatta 



========================= Teorier om servicemötet ====================== 

===============================       ============================== 18

ovanstående resonemang påverkas alltså kundens upplevelse av tjänsten av både företagets 

identitet, profil och image, men i fortsättningen av teorin behandlar vi bara imagen.  

 

Servicemötet anses ha avgörande betydelse för ett tjänsteföretags framgång och 

servicemötet anses också utgöra en viktig del i den interaktiva marknadsföringen, dvs. i 

relationsskapandet med kunden (Normann 2000, Grönroos 2002). Som sagts tidigare är det 

i detta sanningens ögonblick - när skickligheten och motivationen hos företagets 

representant samverkar med kundens förväntningar i skapandet av 

serviceleveransprocessen - som nivån på tjänste- och servicekvaliteten avgörs (Normann 

2000). Imagen är den bild kunden har av ett företag och imagen påverkar därför kundens 

förväntningar på den service och de tjänster som företaget erbjuder. Kunden har tre slags 

förväntningar - oklara, uttalade och underförstådda - och alla dessa måste förstås och 

uppfyllas vid ett servicemöte om kunden ska bli nöjd. De oklara förväntningarna innebär 

att kunden förväntar sig att företaget ska lösa ett problem åt honom men inte själv har 

någon tydlig bild av hur det ska göras. De uttalade förväntningarna är en följd av imagen 

och är tydliga i kundens medvetande medan de underförstådda förväntningarna syftar på 

detaljer i en tjänst som är så självklara för kunden att de tar dem för givna (Grönroos 

2002).  

 

Om kunden har höga tankar om företaget kan smärre misstag av företaget och dess 

personal lättare förlåtas, dock förvärras imagen vid upprepade misstag. Har företaget en 

dålig image från början blir effekten av ett litet misstag betydligt större än annars. Att 

försöka att göra de oklara förväntningarna tydliga, leva upp till imagen för att tillfredställa 

de uttalade förväntningarna och se till att inga underförstådda förväntningar blir förbisedda 

är därför av största vikt för att tillgodose kunden på alla plan. Imagen, marknadsföringen 

och personalens bemötande måste alla stämma överens med vad kunden förväntar sig för 

att inte en klyfta mellan den upplevda tjänstekvaliteten och den förväntade kvaliteten ska 

uppstå (Grönroos 2002).  

 

3.5. Tjänstetriaden 

De marknadsföringsrelationer, som bygger på ett givande och uppfyllande av löften, som 

Grönroos beskriver, kan ibland te sig väl harmoniska och ideala, menar Andersson och 
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Gyimóthy (i Corvellec et al 2005). De poängterar att relationer mellan företag och kund 

kan vara mer nyanserade. Vid beskrivningar av den marknadsföringsmässiga och direkta 

relationen mellan två parter, t ex köpare och säljare, används i forskningen begreppet 

kommersiella dyader. Dyaden som relation har starka konnotationer av allians och 

försoning där paralleller dras till äktenskapet som samarbetsform i vilket båda parter tar 

ansvar för att uppnå gemensamma mål (Ibid 2005: 48). Andersson och Gyimóthy (i 

Corvellec et al 2005: 49-50) menar att relationen mellan två parter ibland präglas av 

närvaron av en eller flera ytterligare aktörer och att parrelationsmodeller riskerar att göra 

en analys av servicemötet onyanserad eftersom de inte tar hänsyn till de komplexa 

sammanhang som tjänstemöten äger rum i. Vissa servicemöten, hävdar de, kan därför 

bättre förstås genom en trepartskonstellation – en triad. De sociala relationer som 

synliggörs i triaden kan vara harmoniska och balanserade men präglas också ofta av en 

dynamisk spänning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triaden består av tre parter som bildar tre olika dyader mellan företag, personal och kund. 

Interaktionen mellan kund och företag kan utspela sig på två nivåer – en konkret nivå där 

individer möts och en mer abstrakt där kundens förväntningar och attityder gentemot 

företaget möter organisationen (Andersson och Gyimóthy i Corvellec et al 2005). Triaden 

kan därför användas som en modell för hur både det konkreta servicemötets aktivitet och 

den abstrakta betydelsen av företagets image påverkar kundens upplevelse av servicemötet.  

 

Enligt Heiders balansteori (Heider 1958 i Corvellec et al 2005) styrs förhållandet mellan 

två parter av känslor och attityder och kvalitetsproblem i tjänsterelationer kan därför bero 

på att det råder obalans i triaden. Enligt Heider kan man enbart tala om en balanserad 

Företag 

KundPersonal

+/- +/- 

+/- 

Figur 3.2. Tjänstetriaden visar den dynamiska relationen mellan tre dyader. Fritt efter 
Andersson och Gyimóthy i Corvellec et al 2005
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situation om det finns ett ojämnt antal positiva relationer i triaden. Om alla tre dyaderna är 

positiva är det förstås bra, men det är enligt Heider också bra om endast en dyad är positiv. 

Ett exempel på en triad i obalans är till exempel när kunden är positivt inställd till företaget 

(image) och även har en positiv relation med kontaktpersonen på företaget (servicemötet), 

men den anställde hyser negativa känslor och en dålig attityd mot företaget (Heider 1958 i 

Corvellec et al 2005). I längden kan en sådan triad leda till försämrad tjänstekvalitet 

eftersom den anställde inte trivs med organisationens värderingar och identitet.  

 

Att en triad kan vara i balans när endast en dyad är positiv kan verka underligt, men också 

en sådan situation kan exemplifieras. Om kundens image av företaget är god, men den 

anställde inte trivs på sitt arbete och därför utför ett dåligt arbete så att servicemötet mellan 

kund och personal förlöper illa, skapar det en triad i balans eftersom tjänstekvaliteten redan 

är så dålig att kundens upplevelse inte försämrar den. Att ett företagets identitet bidrar till 

en så dålig kvalitet är förstås inte positivt i sig och det bidrar heller inte till förhöjd image, 

men triaden är trots allt i balans.   

 

Triaden och Heiders balansteori är svår att greppa, men den ger ett helhetsperspektiv på 

hur viktigt det är för ett serviceföretag att värna om alla sina relationer, inte bara den 

mellan kund och personal, utan även den mellan kund och företag liksom den mellan 

företag och personal. Tjänstetriaden kommer i uppsatsens analys att användas som en 

visuell modell för att illustrera hur problem uppstår när det råder obalans inom IKEA: s 

organisation eller mellan IKEA och dess kunder.  

 

3.6. Marknadsföringsromben 

Marknadsföring definieras av Grönroos (2002) som ”skötseln av kundrelationer” och 

innebär därför mycket mer än den traditionella betydelsen av marknadsföring som är att 

”skaffa kunder”. Marknadsföring handlar idag om att skapa och bevara kundrelationer på 

en hårt konkurrensutsatt marknad. Marknadsföringens roll skiljer sig åt mellan 

varumarknaden och tjänstemarknaden och Grönroos (2002: 65-67) använder därför två 

olika trianglar för att illustrera den nordiska skolans holistiska syn på marknadsföring och 

utformning av varor och tjänster. Trianglarnas sidor representerar ge löften, hålla löften 

och möjliggöra löften.  
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De två trianglarna skiljer sig åt på ett antal punkter. Marknadsföringen av varor kan sägas 

vara sluten eftersom kunden inte deltar i den, medan tjänsteprocessen är öppen för kundens 

medverkan. Tjänster konsumeras ju samtidigt som de produceras. En produkt som 

uppfyller de löften om egenskaper som givits kunden, genom till exempel extern 

marknadsföring, ger denne ett värde. Med tjänster är det mer komplicerat eftersom den 

färdigtillverkade produkten är borta. Det värde kunden upplever uppkommer istället 

genom en framgångsrik och kundinriktad hantering av resurser – personal, teknik, kunskap, 

kunden själv samt kundens tid (Grönroos 2002). Ett serviceföretags marknadsföring är 

därför mycket mer komplex än ett produktionsföretags då tjänster kräver flera olika 

resurser som ska sammanfalla till en enhet.   

 

Grönroos (2002) menar ju att så gott som alla företag i dag konkurrerar med tjänster och 

eftersom IKEA är ett företag vars kärnlösning är varor och vars konkurrensmedel är 

tjänster, har vi tagit oss friheten att slå samman trianglarna till en modell – en 

marknadsföringsromb (se figur 3.5). Genom att placera företaget (IKEA) i mitten av 

romben och företagets intresseområden – kunden/marknaden, tjänsten och produkten – i de 

fyra hörnen skapas fyra olika situationer som IKEA måste beakta vid marknadsföring av 

varor och tjänster. Detta ger en bild av hur komplext det är för ett traditionellt 

produktföretag att förutom varumarknadsföring även fokusera på marknadsföring av 

service och tjänster för att konkurrera.  

 

Relationen som uppstår mellan IKEA, dess marknad och dess produkt karaktäriseras av 

ständig produktutveckling för att de löften om produktegenskaper som getts genom t ex 

Produkten Marknaden 

  Företaget  Företaget 

Kunder Personal, teknik, kunskap, 
kundens tid, kund

Figur 3.3. Varumarknadsföringens triangel. Fritt efter 
Grönroos 2002: 66 

Figur 3.4. Tjänstemarknadsföringens triangel. Fritt efter 
Grönroos 2002: 67 
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reklam ska kunna hållas. Vid produktmarknadsföring består marknaden av relativt 

anonyma individer medan kunderna vid tjänstemarknadsföring inte bara är närvarande utan 

också delaktiga i marknadsföringsprocessen. Företaget har direktkontakt med kunderna 

och de blir mer individuellt behandlade. Medan den resurs som skapar värde i ett 

varuföretag består av en enda sak – produkten – består resurserna hos serviceföretag av 

fem olika grupper - personal, teknik, kunskap, kundens tid samt kunden själv (Grönroos 

2002: 67-68). Löften om service som getts till kunden hålls genom användande av alla 

dessa resurser i interaktiv och intern marknadsföring. Den servicepersonal som har 

kundkontakt kallar Gummesson för deltidsmarknadsförare (1999 i Grönroos 2002). I ett 

serviceföretag är de oftast många och det är också de som träffar kunden under sanningens 

ögonblick och därmed avgör kvaliteten på tjänsten (jfr Normann 2000). Eftersom kunden 

medverkar vid skapandet av tjänsten blir denne också en deltidsmarknadsförare som kan 

påverka tjänsten positivt och negativt (Grönroos 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringsromben representerar i uppsatsen den problematik vi anser att IKEA 

Helsingborg stångas med som en följd av den förflyttning av strategisk position mot högre 

differentiering som företaget gjort. Romben visar på detaljnivå hur ett företag måste arbeta 

Figur 3.5. Marknadsföringsromben beskriver komplexiteten för IKEA som både marknadsförare av produkter och 
tjänster. Författarnas modell med utgångspunkt ur Grönroos två modeller för varu- respektive tjänstemarknadsföring 
2002: 66-67.  

Tjänst = Personal, 
teknik, kunskap, 
kund, kundens tid 

Kund/Marknad 

Produkt 

Kund/Marknad 

Ge löften. Extern 
marknadsföring. 

Hålla löften.  
Interaktiv och intern 
marknadsföring. 
Servicemötet. 
Deltidsmarknadsförare 

Hålla löften. 
Produktegenskaper.  

Möjliggöra löften. 
Produktkunskap, teknik. 
Ständig produkt-
utveckling. 

 IKEA 
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för att uppfylla sina löften mot kunden. Modellen, liksom den tidigare presenterade triaden, 

illustrerar vilka relationer IKEA Helsingborg måste upprätthålla för att få god kvalitet. 

Komplexiteten i marknadsföring av varor och tjänster, vari servicemötet är en mycket 

viktig del, leder inte sällan till lednings- och kvalitetsproblem. Vilka verktyg vi valt för att 

identifiera och lösa dem behandlas i nästa avsnitt.  

 



======================= Analys och ledningsverktyg ======================= 

===============================       ============================== 24

4. Analys- och ledningsverktyg  
 

 

 

 

 

 
 
4.1. Five Forces & SWOT 
Enligt Porter (1980) måste ett företag välja strategi för att kunna konkurrera och bli 

lönsamt. Hur lönsam den valda strategin blir beror på fem olika konkurrenskrafter som 

påverkar branschen (se figur 4.1.). Fördelarna med modellen är att den ger en god översikt 

över branschen och att den är ett bra verktyg för att analysera alla befintliga konkurrenter 

som figurerar i den (Frankelius 2001). Porters (1980) övergripande budskap är att företag 

bör betrakta även kunder och leverantörer som konkurrenter och försöka finna en strategisk 

position i branschen som är optimal i förhållande till de rådande konkurrenskrafterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns i teorin ett antal olika verktyg som kan användas för att analysera 

företag - deras strategi, konkurrenskraft och eventuella problem. I det här 

avsnittet kommer vi att redogöra för modeller som sedan kommer att 

användas i analysavsnittet dels för att påvisa vilka förutsättningar IKEA 

Helsingborg har att konkurrera och dels för att identifiera problem med 

tjänstekvaliteten. Verktygen är Five Forces, SWOT och Gapanalys. 

Konkurrens 
mellan 

nuvarande 
företag i 

branschen

Hot från nya aktörer i
branschen 

Kundernas 
förhandlingsstyrka 

Leverantörernas 
förhandlingsstyrka 

Hot från 
ersättningsprodukter 

Figur 4.1. Porters fem konkurrenskrafter kombinerade med SWOT-analysens fyra kritiska 
faktorer blir en modell för att analysera samtliga faktorer i ett företags externa och interna miljö 
som påverkar dess lönsamhetspotential. Författarnas modell efter Porter 1980 & Frankelius 2001. 

   Externa 
  hot

Externa 
möjligheter 

Interna 
Svagheter 

Interna  
styrkor 
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Modellen inbegriper fem konkurrenskrafter – befintliga konkurrenter, kundernas 

förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer på 

marknaden samt hot från ersättningsprodukter – vilka kommer att användas för att ge en 

bild av vilka förutsättningar IKEA: s varuhus i Helsingborg verkar under och hur de 

påverkar företagets val av strategi.  För att göra Five Forces till ett bredare analysverktyg 

har vi kombinerat den med den allmänt vedertagna SWOT-analysen genom att 

sammanföra dess fyra faktorer med Porters ursprungliga modell. SWOT står för styrkor 

(Strengths), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Styrkor 

och svagheter rör företagets interna förhållanden medan möjligheter och hot utgör externa 

faktorer (för SWOT-analys se t ex Isaksson et al 2002, Frankelius 2001).  

 

Det strategiska perspektivet är intressant för uppsatsens syfte eftersom vald strategi avgör 

ett företags mål, riktlinjer och aktiviteter. En välutvecklad strategi kan fungera som ett 

rättesnöre för fördelning av resurser, identifiering av behov och som riktningsvisare för 

förändringar i organisationen (Roos et al 1998 i Heide et al 2005: 119). Företagets mål 

och fördelning av resurser påverkar i sin tur kulturen, värderingarna och identiteten vilka, 

som påpekats tidigare, har en klar effekt på personalens beteende och kundernas 

förväntningar. Kvaliteten på servicemötet har därför ett samband med företagets strategi. 

Kombinationsmodellen ovan kommer att användas i analysen för att belysa de viktiga 

faktorer i IKEA Helsingborgs externa och interna miljö som påverkar företagets 

konkurrenskraft och lönsamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högt 

           Lågt 

Av kunden 
upplevt 
värde 

Pris 

Högt      Lågt 

Hybrid = IKEA: s position 

Strategier på väg 
mot undergång 

Uppsatsens utgångspunkt var 

den förflyttning av strategisk 

position som skett hos IKEA 

Helsingborg och som lett till 

kvalitetsproblem. Bowman och 

Faulkners strategiska klocka 

(1995 i Johnsson & Scholes 

2002) användes för att illustrera  

IKEA: s strategiska position – hybriden – och dess förflyttning på senare tid. Med 

marknadsföringsromben illustrerades sedan den komplexa situation som IKEA 

Helsingborg befinner sig i eftersom de arbetar med mekanisk försäljning av varor och 

samtidigt behöver skapa goda servicemöten för att kunna  konkurrera. IKEA  Helsingborg 
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måste marknadsföra både sina varor och tjänster på ett sätt som uppfyller kundens förhöjda 

förväntningar, vilket kräver hantering av ett stort antal resurser. Kundservicechefen Ninni 

Altberg (050414) konstaterade att förflyttningen av den strategiska positionen var en följd 

av den förbättrade kvaliteten på IKEA: s sortiment som gett kunderna ett mervärde och 

företaget en höjd image. Imagen hade skapat problem eftersom företaget inte lyckats 

förbättra sina servicemöten till den grad som kunderna nu förväntade sig. Att en upplevd 

tjänst inte överensstämmer med en förväntad tjänst identifierar Berry et al (1988 i 

Grönroos 2002) som det femte gapet av de fem möjliga som kan uppstå i ett serviceföretag 

på grund av den komplexitet som arbetet med tjänster innebär. Genom att använda en 

gapanalys kan chefer och ledare i tjänsteföretag identifiera de faktorer som utgör källor till 

kvalitetsproblem och vid åtgärd av dem uppnå bättre tjänstekvalitet.  

 

Då det femte gapet redan är identifierat – att kundens upplevelse av IKEA Helsingborgs 

servicemöte inte överensstämmer med dennes förväntningar – och uppsatsens primära 

syfte är att undersöka vilket eller vilka ledningsverktyg som behövs för att nå god kvalitet 

på servicemötet, anser vi att gapanalysen är en lämplig metod för att analysera företagets 

tjänstekvalitet. De fem olika gapen beskrivs i nästa avsnitt med de förslag till åtgärder som 

Grönroos (2002) ger för att sluta dem. Hans förslag utvecklar vi med andra teorier kring 

bland annat kommunikation och intern marknadsföring för att ge ett brett underlag till 

analysavsnittet.  

 

 

4.2. Gapanalys 
 

”Gapanalys är ett enkelt och användbart sätt att urskilja brist på 

överensstämmelse mellan tjänsteleverantör och kundens upplevelse av tjänsten. 

Tar man itu med de här gapen har man en förnuftig bas för att utveckla 

tjänsteprocesser där förväntningar och upplevelser konsekvent motsvarar 

varandra. På så vis ökar man chanserna för att ge god upplevd 

tjänstekvalitet.” (Grönroos 2002: 120) 
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4.2.1. Gap 1 

Det första gapet i Berry et als modell (se figur 4.2) innebär att företagsledningen har en 

felaktig uppfattning om kundernas kvalitetsförväntningar. Det kan bero på felaktig 

information från marknadsundersökningar, felaktigt tolkad information om kundernas 

förväntningar eller obefintlig frågeanalys. Att sluta detta gap kan göras med hjälp av olika 

åtgärder. Om problemet visar sig vara ledningen behövs byte av denna eller att den erhåller 

bättre kunskap om tjänster som konkurrensmedel. Dessutom behövs förbättrad inblick i 

Word-of-mouth Personliga behov Tidigare 
erfarenheter 

Förväntad service 

Upplevd service 

Tjänsteleverans 
(Inklusive kontakter före 
och efter) 

Marknadskommunikation 
till kunderna 

Översättning av 
uppfattningar om 
kundförväntningar  

Ledningens uppfattningar 
om kundens förväntningar 

Gap 1 

Gap 2 

Gap 3 

Gap 5 

Gap 4 

Figur 4.2. Modell för tjänstekvalitet - gapanalys - visar de fem möjliga gap som kan uppstå i ett företags 
tjänstekvalitet. Efter Berry et al 1988 i Grönroos 2002 

Kundnivå

Företagsnivå 
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kundundersökningar så att ledningen får en bättre bild och förståelse för kundernas behov 

och önskemål (Grönroos 2002: 116). Detta gap har redan slutits på IKEA Helsingborg 

eftersom ledningen med hjälp av kundundersökningar har identifierat att kundernas 

upplevelse av servicemötet på IKEA Helsingborg inte överensstämmer med deras 

förväntningar. Med hjälp av bland annat denna uppsats kommer företaget att försöka 

åtgärda problemet.  

 

4.2.2. Gap 2 

Det andra gapet uppstår när tjänstespecifikationerna inte överrensstämmer med ledningens 

uppfattning om kundernas förväntningar. Det vill säga när ledningen inte har lyckats 

förmedla till frontpersonalen hur kundens förväntningar på tjänsten ser ut. Detta gap kan 

bero på misstag i planeringen, brist på tydliga mål för organisationen eller otillräckligt stöd 

för kvalitetsarbete från ledningens sida. En lösning på detta problem är att ändra företagets 

prioriteringar och att tydliggöra organisationens mål (Grönroos 2002).  

 

4.2.2a Mål 

Mål säger något om vad företaget vill uppnå. Formuleringen av mål är viktig för att de 

strategiska besluten ska kunna omsättas till handling. Medan strategin är en övergripande 

handlingsplan för företaget bör målen vara mer precisa och konkreta. För att implementera 

mål i en hel organisation är kommunikation nödvändig. Chefer har ett ansvar för att de mål 

som sätts också nås, vilket gör kommunikation till en ledningsfråga (jfr Heide et al 2005). 

Det vanligaste är att ett gemensamt övergripande mål formuleras och sedan bryts ner och 

följs upp på olika nivåer inom organisationen (Simonsson 2002). Simonsson (2002) menar 

att gemensamma mål ska bidra till att alla inom organisationen drar åt samma håll och hon 

betonar också vikten av medarbetarnas delaktighet. Målen ska inte bara ”tryckas ut” från 

ledningen utan medarbetarna ska involveras i utvecklingen av mål och strategier (Bergman 

& Klefsjö 1994, Nord & Olson 1994 i Simonsson 2002).  Nord och Olson (1994 i 

Simonsson 2002) undrar hur annars det är möjligt att medarbetaren ska kunna se hur det 

dagliga arbetet är kopplat till de långsiktiga målen och hur de ska kunna påverka 

aktiviteterna i framtiden.  
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Om inte kommunikationsprocessen hjälper till att precisera och konkretisera strategin är 

det lätt att generellt formulerade mål uppfattas som innehållslösa. Den viktiga strategin blir 

i personalens ögon till en floskel (Sundén 2003 i Heide et al 2005). Att ha klart definierade 

mål som är tillräckligt tydliga och konkreta för att kunna kommuniceras är alltså av största 

vikt för alla företag om de ska bli framgångsrika. 

 

4.2.2b Kvalitetsarbete  

För att förbättra sitt kvalitetsarbete krävs det av företag en medvetenhet om vikten av god 

kvalitet och dessutom hur den ska kunna förmedlas till personalen. Enligt Grönroos (2002) 

lönar det sig för alla företag att förbättra sin service och utveckla bestående kundrelationer, 

men många företag förstår inte på vilket sätt en förbättrad service kan ge ökat värde. Den 

vanliga uppfattningen är att höjd kvalitet kostar mer än man får i intäkter och att höjd 

kvalitet innebär sänkt produktivitet (Grönroos 2002, Normann 2000). Grönroos (2002) 

menar att chefer endast brukar satsa på antingen kostnadsmedvetenhet eller höjd kvalitet 

och alldeles för ofta den förra i tron att den senare är för kostsam. Han hävdar dock att den 

uppfattningen inte är giltig utan att den beror på dålig insikt i sambandet mellan kvalitet 

och produktivitet liksom resursanvändning och kostnads- och intäktskällor.  Företaget ska 

istället utnyttja sitt mått på kvalitet och därigenom både erhålla effektiv produktion, nöjd 

personal och lönsamhet. Kvalitet förbättrar organisationens klimat och produktivitet vilket 

är ett skäl till varför kostnaderna ibland sjunker efter hand som kvaliteten höjs. 

Yrkesstolthet och hög arbetsmoral som en följd av kvalitetsarbete reducerar även 

personalomsättningen och det utgör ytterligare en faktor till ökad lönsamhet (jfr Normann 

2000). 

 

Det är inte bara företaget och dess ledning och personal som måste förstå nyttan av god 

kvalitet. Även kunden behöver förstå värdeökningen med förbättrad service eftersom den 

då är beredd att betala mer. Begreppet ”bra service” är dock en strategisk fråga vilket 

innebär att den ska anpassas efter kundernas förväntningar så att de uppfylls (Grönroos 

2002). För att företaget ska kunna behålla sina kunder och dessutom få dem att komma 

tillbaka krävs det att de är ”mycket nöjda” med den totala upplevda tjänstekvaliteten. Harts 

och Jonstons forskning (1999 i Grönroos 2002) visar att det bara är de mycket nöjda 

kunderna som tenderar ha en hög andel återbesök och som har stor benägenhet att tala väl 
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om företaget. Kunder som är ”bara nöjda” eller ”måttligt nöjda” befinner sig i en så kallad 

likgiltighetszon och fungerar inte som ambassadörer för företaget.  

 

Det är därför mycket viktigt att betjäna kunderna på ett sätt som gör att de känner att de 

alltid kan lita på företaget och att kundtillfredsställelsen alltid är mycket hög. 

Kvalitetsnivån bör ständigt vara inriktad på inte bara ”noll fel” utan ”noll förlust i 

förtroende”. Inte en enda gång bör en kund få förtroendet sviket av företaget genom ett 

dåligt eller ett medelmåttigt tjänstemöte. Om misstag ändå sker är det dock ovärderligt för 

företaget att rätta till dem efter bästa förmåga genom så kallad service recovery (Grönroos 

2002).  

 

Problem som uppstår när en tjänst inte kan fullgöras har vanligen två sidor - faktiska 

problem och känslomässiga problem - vilka båda måste hanteras av företaget. De 

problemsituationer där service recovery behövs är när kunden är besviken och därför har 

höga förväntningar på rättelse och också en snävare toleranszon än vanligt. Därför måste 

rättelsen skötas på ett bra sätt. De ”mycket nöjda” kunderna är också de (enda) som ägnar 

sig åt positiva uttalande i större utsträckning och word-of-mouth. Därigenom blir de 

företagets ambassadörer eller obetalda marknadsförare. I motsats blir missnöjda kunder 

”terrorister” som inte bara förvärrar andra kunders upplevelser utan också kan skrämma 

bort potentiella kunder till företaget. Om en ”måttligt nöjd” kund pratar med en ”terrorist” 

kan hans upplevelser färgas av dennes och ändras till att han blir ”missnöjd” (Grönroos 

2002). 

 

Genom att via information till kunden uppmuntra klagomål och snabbt upptäcka om det 

föreligger ett behov av rättelse och därefter åtgärda felet skapar företaget goda möjligheter 

att få nöjda kunder (Grönroos 2002). Kunden känner sig sedd och bekräftad vilket ofta är 

allt som behövs (jfr Svingstedt i Corvellec et al 2005). För att klagomålshanteringen ska bli 

så lyckad som möjligt och kunden bli nöjd finns det några saker företaget bör tänka på. Ju 

mer engagerad företagets personal är för att förverkliga företagets visioner, strategier och 

tjänstekoncept, desto bättre agerar den för att reparera en misslyckad tjänst. Genom att 

informera och utbilda frontpersonalen och ge dem handlingsfrihet och befogenhet att fatta 

beslut (empowerment) agerar de snabbare och på ett korrekt sätt gentemot kunden. 

Personalen måste få information om hur långt kompensationen till kunden får sträcka sig 
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och ha tillgång till ett kompensationssystem av till exempel matkuponger, biljetter eller 

dylikt. Att lära av sina misstag är också ett viktigt steg mot bättre service recovery 

(Grönroos 2002).  

 

Grönroos (2002) menar att även om en kund inte är lönsam i ett initialt skede kan denne bli 

det om företaget förstår vikten av långvariga relationer och känner till kundernas livscykel. 

Att skaffa en ny kund eller att återskaffa en förlorad kund kostar mer än att bygga 

relationer med befintliga så att de stannar kvar. Strategin att alltid satsa på kvalitet skapar 

därför ”goda cirklar” menar Normann (2000). Genom att alltid prioritera kunden och 

dennes upplevelse av tjänsten och förmedla detta förhållningssätt till personalen minimerar 

ett företag risken för att det andra gapet ska uppstå.  

 

4.2.3. Gap 3 

Det tredje gapet i gapanalysen innebär att den specificerade kvaliteten inte uppfylls vid 

produktion och leverans av tjänsten. Det kan uppstå när personalen inte håller med om 

tjänstespecifikationerna och därför inte uppfyller dem, när specifikationerna inte stämmer 

överens med rådande företagskultur, när den interna marknadsföringen är dålig eller 

obefintlig eller när företagets teknik och system inte främjar ett arbete som 

överensstämmer med specifikationerna. Orsakerna kan således delas in i tre kategorier - 

företags- och arbetsledning, personalens uppfattning om specifikationer och regler liksom 

kundernas behov och önskemål samt brist på tekniskt och/eller driftsmässigt stöd 

(Grönroos 2002: 118-119).  

 

Ledningsproblemen kan variera och ledningen kanske inte stödjer och främjar ett 

kvalitetsagerande från personalen. Styrsystemen kan också vara i strid med en bra service 

eller med själva kvalitetsspecifikationerna. Om belöningssystem är upprättade oberoende 

av specifikationerna uppstår en skillnad i tjänsteleveransen vilket inte bara sätter 

personalen i en besvärlig situation utan även tjänsten.  Företagskulturen utformas till viss 

del av dessa belönings- och styrsystem och om dessa inte överrensstämmer med den 

rådande kulturen blir tjänsterna oftast dåligt utförda. En ytterligare aspekt kan vara att 

personalen vet vad kunden förväntar sig och tycker dessa krav är rimliga och skulle kunna 
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uppfyllas men att de inte är tillåtna att agera på motsvarande sätt. Detta är ett säkert sätt att 

ta bort all motivation för kvalitetsarbete från de anställda (Grönroos 2002: 118-119).   

 

För att sluta gapet krävs tydlig intern marknadsföring och eliminering av tvetydighet för 

personalen. Det kan ske genom att förändra arbetsledarnas attityd men även genom 

personalutbildning så att de anställda blir medvetna om varför det finns vissa 

verksamhetsbegränsningar. Även personalens attityd och skickligheter kan vara 

problematiska. Företaget kan ha haft rekryteringsproblem och anställt ”fel” personer från 

början, men det kan också handla om kommunikations- och motivationsproblem (Grönroos 

2002). Vi utvecklar nämnda ledningsverktyg nedan.  

 
4.2.3a Intern Marknadsföring 

Det finns tre tillfällen då intern marknadsföring är nödvändig - i skapandet av en 

servicekultur, i bevarandet av en serviceinriktning bland personalen samt vid introduktion 

av nya varor, tjänster eller servicerutiner (Grönroos 2002). Det tredje gapet i gapanalysen 

kan uppstå på grund av brister vid alla tre tillfällena. Enligt Grönroos (2002) innebär intern 

marknadsföring två slags ledningsprocesser - attitydutveckling och 

kommunikationsstyrning. För det första, menar han, måste personalens attityder och dess 

motivation att vara kundmedveten och tjänstvillig, skötas. Det kan man kalla den 

attitydutvecklande aspekten av intern marknadsföring, vilken oftast är den centrala delen 

av intern marknadsföring för ett företag som arbetar efter att bli konkurrenskraftigt med en 

servicestrategi.  

 

För det andra behöver chefer, arbetsledare, kontaktpersonal och stödpersonal information 

om till exempel arbetsrutiner och varors och tjänsters egenskaper för att kunna utföra sina 

uppgifter som ledare gentemot interna och externa kunder. Personalen behöver också 

kommunicera med ledningen om sina behov och krav, sina åsikter om hur verksamheten 

ska förbättras och sina insikter i vad kunderna vill ha. Detta är vad Grönroos (2002) kallar 

den kommunikationsstyrande aspekten av intern marknadsföring.  

 

Båda dessa ledningsprocesser behövs om ett företag ska kunna räkna med ett bra resultat. 

Om bara kommunikationsaspekten uppmärksammas, resulterar det i en 

envägskommunikation. De anställda får mängder med information men lite uppmuntran, 
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erkännande och feedback. Det betyder också att den information som personalen erhåller i 

form av kampanjer och aktiviteter i skriftlig eller muntlig form inte får någon större effekt. 

De nödvändiga attitydförändringarna, den ökade motivationen för bra service och 

kundmedvetande saknas och de anställda är därför inte mottagliga för informationen. Om 

man erkänner behovet av attitydutveckling blir intern marknadsföring en pågående process 

i stället för en kampanj eller en rad kampanjer. Därtill får varje chef och arbetsledare på 

varje nivå mer aktiva roller och uppnår dessutom mycket bättre resultat (Grönroos 2002). 

Ur ett relationsperspektiv är syftet med intern marknadsföring att: 

 

”skapa, bevara och berika interna relationer mellan företagets medarbetare 

/…/ så att de för det första känner sig motiverade att betjäna såväl interna som 

externa kunder på ett kundinriktat och tjänstvilligt sätt och för det andra har 

de färdigheter och kunskaper som krävs tillsammans med erforderligt stöd från 

chefer och arbetsledare, interna servicegivare, system och teknik för att kunna 

arbeta på det sättet” (Grönroos 2002: 371) 

 

Sådana interna relationer kan bara skapas om de anställda känner att de kan lita på 

varandra, och framförallt på att företagets ledning ger det fysiska och känslomässiga stöd 

som behövs (Harriot 1997 i Grönroos 2002). Huvudsyftet med intern marknadsföring är 

alltså att skapa en intern miljö och genomföra ett handlingsprogram som bidrar till att göra 

personalen motiverad att agera som företagets deltidsmarknadsförare. Men hur gör man 

det? Vikten av att den interna marknadsföringen fungerar är lätt att förstå, men vi frågar 

oss, i likhet med Svingstedt (i Corvellec et al 2005) hur man som ledare ska agera för att 

skapa en sådan intern miljö. 

 

Enligt Edvardsson är hög personalomsättning oförenlig med skapandet av en god 

servicekultur (i Grönroos 2002). Arbetsgivaren måste därför skapa en arbetsmiljö där 

människor trivs och vill stanna kvar. Det är också mycket viktigt att företaget belönar sina 

anställda när de gjort bra insatser. Personalen bör få veta att god service uppskattas och 

lönar sig. Genom att locka till sig och behålla bra medarbetare och ge dem bra stöd ger det 

ena det andra. Ju bättre den interna marknadsföringen fungerar desto mer attraktivt blir 

företaget som arbetsgivare (Grönroos 2002: 372).  
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4.2.3b Handlingsfrihet och handlingsmöjlighet 

Det finns två begrepp som har en nära relation till intern marknadsföring. Dessa är 

handlingsfrihet (empowerment) och handlingsmöjlighet. Att ge personalen handlingsfrihet 

innebär att kontaktpersonalen har befogenhet att fatta beslut och vidta åtgärder i 

problemsituationer. Det viktigaste är att kontakt- eller stödpersonal känner sitt ansvar och 

uppmuntras att agera effektivare och på ett mer kundinriktat sätt. Att på ett bra sätt ge ökad 

handlingsfrihet som ett led i den interna marknadsföringen kan få ett avgörande inflytande 

på den anställdes trivsel med arbetet. Mer makt och handlingsfrihet åt personalen kräver att 

man ständigt underhåller tillitsfulla relationer mellan ledning och anställda. Cheferna 

måste visa att de respekterar de anställdas handlingsfrihet att analysera situationer och fatta 

beslut. Då kan ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare utvecklas 

(Grönroos 2002).  

 

Bowen och Lawer (1992 i Grönroos 2002) menar att ökade befogenheter åt de anställda 

innebär: 1) att ge dem information om företagets resultat, 2) att belöna dem på grundval av 

företagets resultat, 3) att skapa en kunskapsbas som gör det möjligt för de anställda att 

förstå företagets resultat och därmed bidra bättre till det, samt 4) att ge de anställda makt 

att fatta beslut som påverkar företagets inriktning och resultat. Men det går inte att ge de 

anställda handlingsfrihet om man inte samtidigt ger dem handlingsmöjlighet så att de är 

beredda på att ta det ansvar som följer med de nya befogenheterna.  

 

Handlingsmöjlighet innefattar bland annat ledningens stöd så att chefer kan ta över 

besluten när så krävs men att de inte i onödan lägger sig i de anställdas beslut. 

Kunskapsstöd innebär att personalen har kunskap och färdigheter för att analysera 

situationer och kunna fatta riktiga beslut. Tekniskt stöd, slutligen, handlar om teknik och 

databaser som ger tillgång till information som behövs för att kunna hantera olika 

situationer. Fördelarna med att ge anställda makt och handlingsfrihet blir således många. 

Reaktionerna på kundernas behov i serviceprocessen blir snabbare och mer direkta, även 

gentemot de kunder som är missnöjda då det inte behövs en lång, komplicerad procedur för 

vare sig klagomålshantering eller hjälp. Den anställde finner även mer tillfredställelse i sitt 

arbete och mår bättre då denne har makt över sitt arbete och känner att den är betrodd. Den 

anställde kommer även att bemöta kunderna med mer entusiasm eftersom denne är mer 

motiverad i arbetet. I förlängningen bidrar de anställda till att ge företaget gott rykte och 
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skapa ökad kundlojalitet eftersom de kan förväntas hjälpa kunderna snabbt, skickligt och 

serviceinriktat så att kunderna blir positivt överraskade och därmed mer benägna att tala 

gott om företaget och stanna kvar som kunder (Grönroos 2002). 

 

Detta innebär inte att chefer kommer att få mindre ledaransvar, dock ändras innehållet i 

ansvaret och det kommer att bli mer inriktat på ledarskap än styrning. De utvidgade 

befogenheterna för personalen kan i början medföra extra kostnader för företaget eftersom 

utbildningar kan behövas och det kan bli nödvändigt att betala högre löner till 

medarbetarna. Det finns också en viss risk att någon anställd fattar ett dåligt beslut som 

kostar företaget pengar och eventuellt får en negativ inverkan på kunderna, men det 

motverkas med en medveten och noggrann rekryteringsprocess (Grönroos 2002). All 

personal vill heller inte bära det ansvar som tillkommer, men då kan misstag undvikas 

genom att ansvar bara delegeras till dem som vill (jfr Svingstedt i Corvellec et al 2005). I 

längden menar dock Grönroos (2002) att utvidgade befogenheter för personalen lönar sig 

då frånvaron sänks och personalkostnaderna sjunker som en följd av den ökade 

motivationen och lojaliteten.  

 

4.2.3c Utbildning  

Som tidigare sagts är det av yttersta vikt för att skapa god servicekvalitet att 

frontpersonalen är medveten om organisationens mål och strategi. Om en anställd inte kan 

se eller tycka om företagets övergripande mål kan denne heller inte förstå varför hon skulle 

ändra sitt beteende mot kunder eller arbetskamrater eller lära sig nya saker (Grönroos 

2002).  Förutom kommunikation är utbildning ett medel för att ge personalen kunskap om 

arbetsmetoder, värderingar och service. I serviceverksamheter där det i sanningens 

ögonblick uppstår situationer som är omöjliga att förutsäga och helt och hållet planera för 

är det viktigt att de anställda lär sig olika interaktiva färdigheter (Normann 2000). Exempel 

på utbildningsverktyg i sådana fall är rollspel och konfliktstimulering för att i möjligaste 

mån efterlikna verkligheten. Normann (2000) menar dock att det mesta lärandet sker i 

arbetet eftersom tjänster är komplexa och inte alltid kan demonstreras och därför är 

mentorskap och coaching goda lednings- och lärandeverktyg.  

 

Om ett företag väljer att utbilda sin personal är det mycket viktigt att företaget låter 

personalen använda sig av sin nya kunskap och genomföra nya idéer. Utbildningen måste 
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vara anpassad till företagets unika verksamhet för att inte en klyfta ska uppstå mellan 

chefernas uppfattning om värderingar och beteende och personalens nyfunna kunskap. Om 

personalen, efter avslutad utbildning, beter sig på ett sätt mot kunderna som strider emot 

företagets grundläggande värderingar leder den tvetydigheten till kvalitetsproblem och 

kundtillfredsställelsen uteblir (Normann 2000). Cheferna måste därför uppmuntra sina 

medarbetare att använda sig av sin kunskap och ge feedback när personalen åstadkommer 

något bra (Grönroos 2002).   

 

4.2.3d Rekrytering  

Bra intern marknadsföring börjar med rekrytering (Grönroos 2002: 379) eftersom de 

medarbetare ett företag väljer att anställa givetvis påverkar servicekvaliteten. Normann 

(2000) menar att ett vanligt problem i serviceverksamheter är att de lider av ett inbyggt 

dilemma eftersom servicearbeten normalt sett inte kräver särskilt hög (akademisk) 

utbildningsnivå eller teknisk färdighet men ändå är mycket krävande. Exempelvis kan 

svåra situationer uppstå som måste hanteras av den anställde. Frontpersonal har 

regelbunden kontakt med kunderna, ofta av rutinartad och närmast tråkig natur, men risken 

finns att det uppstår störningar eller kriser i servicemötet som måste hanteras, inte bara 

med teknisk skicklighet, utan också med en viss grad av personlig takt och omdöme. Den 

klyfta som bildas mellan den allmänna tristessen och det tillfälliga behovet av 

extraordinära färdigheter inom samma arbete utgör därför ett dilemma och en svårlöst 

situation för ett serviceföretag. Att anställa människor som har den potential och 

skicklighet som krävs för att hantera alla de tänkbara situationer som kan uppstå i ett 

serviceföretag är inte ekonomiskt möjligt och därför hamnar anställd personal ibland i 

situationer och positioner som de inte har kompetens att hantera (Normann 2000).  

 

Att rekrytera rätt människor till rätt positioner är enligt Normann också viktigt eftersom 

alla människor befinner sig i olika sociala situationer och levnadsstadier och praktiserar 

olika livsstilar, vilket ger dem olika behov, motivation och ambitioner. Människor 

mobiliserar sin energi på arbetet bara om de uppgifter och aktiviteter som arbetet innefattar 

på något sätt stämmer överens med deras egna behov. Genom att tillhandahålla en 

passande inramning eller omgivning för individen gör företaget honom eller henne en 

tjänst och fyller därmed också en viktig social funktion. Det är med andra ord ett 

plussummespel (Normann 2000: 90).  



======================= Analys och ledningsverktyg ======================= 

===============================       ============================== 37

Svingstedt (i Corvellec et al 2005) menar att även om man rekryterar ”rätt” folk så hjälper 

inte det vid slutet av arbetsdagen. Alla människor blir trötta och otrevliga någon gång, 

vilket påverkar servicemötet negativt. Hon frågar sig därför hur man ska få människor att 

alltid vara vänliga och artiga. Utbildning och kompetensutveckling nämns ofta som 

faktorer för att få personal att utföra goda servicemöten, men det finns de som har en annan 

uppfattning. Edvardsson och Echeverri (2002: 229-230 i Corvellec et al 2005) hävdar att 

serviceanda är en inneboende egenskap som inte kan läras in och att man därför måste 

rekrytera rätt människor till varje position från början. Egenskaper som charm och 

vänlighet liksom rätt attityd kan helt enkelt inte kan läras upp menar forskarna. Om detta 

stämmer är utbildning, befogenheter och belöningar för personalen onödiga. Istället räcker 

det för serviceföretag att hitta och anställa ”rätt” personer för att skapa goda servicemöten. 

Vi tror, i likhet med Svingstedt (i Corvellec et al 2005), att personliga egenskaper och en 

grundläggande attityd hos servicepersonalen är viktiga, men att också kommunikation, 

utbildning och intern marknadsföring, som beskrivet ovan, inverkar på servicemötets 

kvalitet.   

 

4.2.4. Gap 4  

Det fjärde gapet innebär att det som utlovats via marknadskommunikation inte 

överensstämmer med de tjänster som levereras. Det kan bero på obefintlig eller otillräcklig 

samordning mellan traditionell extern marknadsföring och verksamheten (Grönroos 2002: 

119). I den här uppsatsen kommer vi inte att gå vidare in på ämnena extern kommunikation 

och profilering eftersom dessa inte berör uppsatsens syfte. 

 

4.2.5. Gap 5 

Det femte och sista gapet i gapanalysen innebär, som nämndes tidigare i uppsatsen, att 

kundens upplevelse av tjänsten inte överensstämmer med kundens förväntningar på 

tjänsten (Grönroos 2002: 119-120). När störningar i dessa ”övergångar” sker och 

uppfattningarna hos kund och personal skiljer sig åt bildas detta gap och den totala 

upplevelsekvaliteten i servicemötet sänks. Det är detta gap som identifierats av IKEA 

Helsingborg och som ligger till grund för denna uppsats. Gapet leder till kvalitetsproblem, 

dåligt rykte och oönskad word-of-mouth kommunikation, negativa effekter på företagets 
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image och uteblivna affärer (Grönroos 2002: 120). Genom att med tidigare nämnda 

åtgärder sluta de av ovanstående fem gap som utgör ett problem för ett företag sluts också 

detta gap eftersom det är en konsekvens av andra interna bekymmer.  

 

Gapanalysen ger således en bild av hur företag bör agera när det finns en skillnad mellan 

tjänsteleverantörens uppfattning av och kundens förväntningar på service. Katzenbach (i 

Grönroos 2002) föreslår fem olika sätt att motivera sin personal på som kan sägas 

sammanfatta Grönroos åtgärdsförslag. Det första är att genom att tydliggöra 

organisationens mål skapa en kollektiv stolthet över företagets vision och värderingar 

bland de anställda. Det andra är att redovisa klart och tydligt för vad alla har för uppgifter, 

hur arbetet bedöms och att arbetet följs upp konsekvent. För det tredje ska man ge 

personalen individuell frihet och handlingsmöjlighet. Det fjärde är att visa respekt för 

individens resultat och uppmärksamma kvalitetsarbete. Det femte sättet att motivera sin 

personal är att erbjuda ersättningar och bonussystem som främjar arbetsresultatet. 

 

Ledningsverktyg som dessa fungerar väldigt bra i teorin och de behövs också i 

verkligheten, men vad Grönroos och andra forskare inte belyser är svårigheten med att 

implementera och använda sig av dem. Hur en ledare når de mål som eftersträvas i ett 

företag frågar sig både Svingstedt (i Corvellec et al 2005) och Ninni Altberg (050414) på 

IKEA Helsingborg. En ledningsmetod för att skapa positiva och motiverade medarbetare är 

coaching som vi ska berätta om nu. 

 

4.3. Coaching 

4.3.1. Förr chef - idag coach 

Förändring är ett av de mest centrala begreppen i vår tid (Berg 2004, Normann 2000). Berg 

(2004) menar att omvärlden har förändrats från att ha varit relativt förutsägbar med en 

långsam förändringstakt, liten mängd information och medarbetare med låg kompetens till 

en miljö av fler krävande kunder, större konkurrens, ny teknologi och ökade krav på 

kompetens. Tid har blivit en mycket viktig konkurrensfaktor och innebär också ett 

samhälls- och organisatoriskt problem eftersom tusentals arbetare känner sig stressade och 

pressade på sitt arbete. Det gör i sin tur att sjukfrånvaron och utbrändheten på 

arbetsplatserna ökar vilket kostar såväl individerna som samhället och företagen mycket 
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pengar. Dessutom ställs organisationer inför en rad andra dilemman som otydliga mål och 

förväntningar, bristande feedback, uteblivet beröm och uppskattning och dåligt samarbete 

mellan avdelningar. Alla dessa förändringar kräver nya former av ledarskap (Berg 2004).  

 

”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, 

organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som resulterar i 

systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller organisationen 

skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.” (Abrahamsson & Arrum 

- Andersen 1998: 82) 

 

Med chef menas en formell roll som man blivit tilldelad. En ledare har förmågan att få 

människor med sig. Man blir utnämnd till chef (ovanifrån), men måste förtjäna sitt 

ledarskap (nedifrån) (Albinsson 1998: 94). Ledarskapet förr präglades av en ”order- och 

kontrollkultur” där cheferna gav order och kontrollerade resultatet, men det har nu 

förändrats till en värld av platta organisationer, delegering, teamarbete och empowerment. 

Det sistnämnda innebär att ge medarbetarna inflytande och mandat att påverka 

organisationens resultat och ge dem kompetens och ansvar att själva lösa uppgifter (Berg 

2004).  

 

Simonsson (2002) skiljer också på chefers tidigare sätt att kommunicera med anställda och 

det nya sättet, vilket till stor del beror på just tidsbrist och det stora informationsflödet. 

Hon menar att medarbetarna med mer information visserligen får en bättre inblick i 

företaget, men de har samtidigt svårt att veta vilken information som är viktig. Chefens 

uppgift är att hjälpa medarbetarna att sortera ut vilken information som är vital, tolka den 

och göra den meningsfull. Den viktiga kommunikationen mellan chef och medarbetare 

kretsar alltså inte längre främst kring enkla order hur arbetet ska utföras, utan består av mer 

komplexa budskap om företagets mål, värderingar och strategier. Chefen måste bjuda in 

och stimulera till en aktiv dialog snarare än att ge enkelriktad information. Författaren 

menar att detta nya sätt att leda liknar det andra kallar coaching. 

 

Att medarbetarna ska ha en aktiv del, inte bara i den operativa verksamheten utan också i 

utvecklingen av organisationen är det som idag brukar benämnas organisatoriskt lärande. 

Organisatoriskt lärande är en process som innebär en förändring av en organisations 
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kunskapsbas och den sker i växelspel mellan individen och organisationen. Processen tar 

hänsyn till existerande normer och föreställningar i organisationen och bidrar till att 

anpassa organisationens inre system till omvärlden eller kapaciteten att lösa problem 

(Docherty 1996 i Albinsson 1998). Det lärande företaget underlättar alla medarbetarnas 

lärande och befinner sig därför i kontinuerlig omvandling (Pedler, Burgoyne, Boydell 1995 

i Albinsson 1996: 38). En lärande organisation syftar alltså till att förbättra kunskaper, 

färdigheter och attityder samtidigt som den skapar sin egen framtid (Albinsson 1998).  

 

4.3.2. Vad är coaching? 

”Om gapet är stort mellan ideal och verklighet finns behov av att handla. 

Coaching är en åtgärd för att reducera gapet mellan önskvärd och nuvarande 

situation, med andra ord hur livet borde levas och hur man lever, eller mellan 

hur arbete borde vara och hur det verkligen är.” (Berg 2004: 272) 

 

Den situation medarbetare och ledare befinner sig i idag inbjuder alltså till nya 

ledarskapsformer, varav coaching är en. Coaching är ett sätt att som ledare skapa en 

lärande organisation (Berg 2004). Mallen för hur man ska coacha, hur många steg som ska 

följas och i vilken ordning varierar i lika stor utsträckning som det finns författare som 

skriver om ämnet. Men i samtliga fall är metoden, syftet och målet med coaching 

desamma.  

 

För att lättare förstå vad coaching innebär kan man ställa det i opposition mot chefskap. 

Medan en chef ger order, formulerar en coach verksamhetens mål så att varje medarbetare 

förstår hur den enskildes insats bidrar till företagets framgång. När en chef ser till att saker 

och ting blir gjorda tar en coach ansvar för medarbetarnas personliga utveckling så att de 

har den kompetens och insatsvilja som erfordras för att självständigt lösa uppgifter. Om en 

chef kräver resultat, uppmuntrar och belönar en coach ansvarstagande och nytänkande. När 

en chef lär ut lever en coach som han lär (Alveson et al 1996 i Albinsson 1998). 

 

Coaching är således, enligt Berg (2004: 12) att hjälpa andra att lyckas. Coaching innebär 

att genom samtal hjälpa andra att hjälpa sig själva nå sina mål. Den främsta metoden att 

göra det på är genom att ställa frågor, uppmana till handling och ge feedback. På så vis 
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hjälper coachen individen att utveckla sin talang och förverkliga sina mål så att hon eller 

han kan leva ett bra liv. Coaching utgår alltid från den konkreta situation som personen 

befinner sig i. Situationen måste tolkas och förstås samtidigt som individen har vissa 

önskemål eller mål som denne vill förverkliga. Utifrån glappet mellan nuläget och 

önskvärd situation väljer personen strategi och tillvägagångssätt, implementerar detta, 

bedömer resultatet och lär av sina handlingar. Personen uppmanas att omtolka situationen, 

omformulera sina mål, testa nya sätt och reflektera över resultaten. Det är i denna process 

som coachen bidrar med sina frågor, sina alternativ och sin feedback (Berg 2004). 

 

En bra coach ska genom att bygga upp individens självförtroende stötta och inspirera 

denne att agera (Wilson 2004). Coachen bör ha egenskaper som att vara en god lyssnare, 

vara frågvis, ha förmåga att ge konstruktiv kritik, kunna sätta upp klara mål och låta 

människor lära ifrån egna misstag och erfarenheter. Detta ska få den coachade att 

utvecklas, lära sig själv och, viktigast av allt, att växa som människa (jfr Berg 2004, King 

& Eaton 1999, Cunningham & Honold 1998, Wilson 2004). En del författare hävdar att 

dessa grundläggande egenskaper för att bli en bra coach är medfödda. Andra menar att alla 

människor kan bli bra coacher oavsett egenskaper. Det är ett resonemang som kan jämföras 

med den splittrade synen på ledarskapsförmåga som vissa hävdar är medfödd och andra 

menar kan läras in.  

 

4.3.3. Hur coachar man? 

Coaching handlar om att få människor att handla och att göra dem medvetna om att de har 

den potential och kunskap som krävs för att fullgöra en uppgift. Människors ovilja att 

handla beror antingen på brist på motivation eller rädsla för att misslyckas. Om man som 

coach lyckas överbrygga det senare genom uppmuntran är mycket vunnet (Gjerde 2004). 

Motivation är det som får människor att handla och motivationen är knuten till vår lust och 

våra behov (Kaufman et al 1996 i Gjerde). Inom coachingen finns en människosyn som 

innebär att alla har en inre motivation att nå sin potential av talang och förmåga (Gjerde 

2004: 154). Motivation skapas genom att uppgiften omdefinieras så att den upplevs som 

intressantare av den coachade. Målet med en uppgift ska inte vara för generellt utan bör 

preciseras för att göra det lättare att sträva efter (Locke 1990 i Gjerde). Målen bör också 
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innefatta en tillkomst av något istället för ett bortfall. Istället för att till exempel sträva efter 

att stressa mindre, bör den coachade ha som mål att få mer tid över.  

 

Inom coachingen betraktas handling och inlärning som ett sammansatt par, där båda 

behövs för utveckling. Handling är kopplat till att göra medan inlärning är kopplat till att 

vara. En individ som bara handlar utan att reflektera lär sig ingenting, medan en individ 

som vill lära sig utan praktisk handling, blir en erfarenhet fattigare. Coaching får individen 

att reflektera över sina handlingar och ger sedan den knuff som behövs för att denne ska 

handla. Att få individen att tro på sig själv, att våga agera och att prova nya utmaningar är 

coachingens kärna eftersom det leder till inlärning. Det är viktigt inte minst för 

självkänslan att en individ blir uppmuntrad att våga prova nya uppgifter. Erfarenheten av 

den egna förmågan stärker individen och leder till en god cirkel (Gjerde 2004).  

 

De som hävdar att coaching som ledningsmetod kan läras in håller kurser i ämnet. Ledaren 

som går på kurs för att lära sig att coacha sina anställda kan dock inte förvänta sig att det 

han eller hon lärt sig ska fungera i organisationen med omedelbar verkan. Den nya coachen 

kommer att stöta på ett motstånd hos sina medarbetare i det förändringsarbete det innebär 

att leva ut det nya ledarskapet. Det beror inte på ovilja bland de anställda utan snarare på 

att de anställda inte fått samma insikt och förståelse som ledaren fått under sin kurs. Alltså 

måste kunskapen och ledarstilen implementeras i hela organisationen, vilket tar tid (Berg 

2004). Med god kommunikation kan coachingkulturen spridas vidare genom hela 

organisationen (King & Eaton 1999: 147). 

 

Vi anser att coaching är en bra ledningsmetod för IKEA eftersom företaget befinner sig i 

ett läge där den nuvarande situationen inte motsvarar den önskvärda. Det finns ett tydligt 

glapp mellan vad kunderna vill ha av IKEA och vad personalen presterar vilket beror på att 

individerna – frontpersonalen – inte gör som ledningen vill. Därför behövs lärande på både 

individ– och organisationsnivå. Coaching kan vara ett verktyg för ledningen att uppnå det. 

I slutet av analysavsnittet kopplar vi coaching som ledningsmetod till de ledningsåtgärder 

som behövs på IKEA Helsingborg. 
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5. Analys av empiri 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.1. IKEA: s val av strategi och dess konsekvenser 
Vi inledde uppsatsen med att belysa risken för att IKEA Helsingborg kan hamna i vad 

Porter (1980) kallar ”stuck in the middle” på grund av att deras strategiska position 

”hybriden” har förflyttats som en följd av bättre produktkvalitet. Höjningen av kvalitet har 

också lett till förbättrad image och höjda förväntningar på service hos kunderna (Altberg 

050414). När IKEA Helsingborg inte kunnat leva upp till kundernas förväntningar, har det 

femte gapet i gapanalysen uppstått (Berry et al 1988 i Grönroos 2002). Den höjda imagen, 

som borde vara något positivt, har lett till en ”ond” spiral av kvalitetsproblem och hotar nu 

att vändas till något negativt för företaget. Vi börjar därför analysen med att diskutera 

IKEA Helsingborgs val av strategi och vilka konsekvenser och förutsättningar den ger i 

skapandet av god servicekvalitet. 

 

Vi utgick i problemdiskussionen från Porters (1980) teori om att företag måste välja mellan 

tre generiska strategier – kostnadsmedvetenhet, differentiering eller fokusering – för att bli 

lönsamma på marknaden. Efter genomgång av bland annat Grönroos och Normanns 

forskning och efter genomförd analys av insamlad empiri vågar vi påstå att Porters teorier, 

som publicerades 1980 i en tid då tillverkningsföretag satte standarden, är en aning 

förlegade och inte riktigt passar in på moderna företag. Vi är istället benägna att hålla med 

Grönroos (2002) teori om att alla företag, oavsett kärnkompetens, idag konkurrerar med 

 Analysavsnittet är strukturerat som en avsmalnande tratt, där vi först 

redogör för de faktorer i IKEA: s omgivning som påverkar dess 

konkurrenskraft.  Vi diskuterar företagets potential ur ett strategiskt 

perspektiv eftersom strategin avgör verksamhetens mål.  Målen är i sin tur 

viktiga ledningsinstrument i företagets kommunikationsprocess och de leder 

oss in på analysen av IKEA: s servicemöte. Den gapanalys som 

presenterades i föregående avsnitt används nu för att belysa de problem vi 

har funnit existerar på IKEA Helsingborg och som påverkar 

tjänstekvaliteten. Sist i analysen visar vi hur IKEA kan använda coaching 

som ledningsverktyg för att sluta dessa gap.  
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service och tjänstekvalitet och att det är dem som ger kunden värde. Grönroos menar att 

företag måste inse sambandet mellan kvalitet och produktivitet och mellan 

resursanvändning och kostnads- och intäktskällor. Företaget kan utnyttja sitt mått på 

kvalitet och både erhålla effektiv produktion, nöjd personal och lönsamhet. Normann 

(2000) i likhet med Berg (2004) menar att vi lever i en förändringens tid med en 

globaliserad marknad med större utbud och fler produkter och tjänster att välja mellan, 

vilket medfört mer krävande kunder. Det räcker idag inte att ha en bra produkt, utan 

företag måste också veta hur de ska sälja den och hur de bäst servar sina kunder före, under 

och efter köpet.  

 

Vi illustrerade IKEA: s komplexa situation, som ett traditionellt företag med varor som 

kärnkompetens men tjänster som konkurrensmedel, i marknadsföringsromben. Vi anser att 

den i enlighet med Grönroos bättre avspeglar verkligheten för företag av idag än Porters 

generiska strategier. Att välja en av tre strategier och hålla sig till den är inte längre en 

självklarhet menar vi, utan företag måste allt oftare välja alternativa vägar för att överleva 

på marknaden. Vi vågar påstå att Porters generiska modell inte tillåter den flexibilitet som 

företagen behöver i dagens föränderliga omvärld.  

 

Vi är dock på det klara med att företag behöver en strategi för att konkurrera. Strategin 

anger ett företags långsiktiga plan och ligger till grund för företagets mål. Utan strategi och 

mål saknas alltså styrning och vägledning och de är därför nödvändiga. Vi tror att service 

och tjänster som värdeskapare har kommit för att stanna och att företag måste anpassa sin 

strategi och verksamhet därefter, även IKEA. Det kommer givetvis fortfarande att existera 

skillnader mellan företags val av strategier, men service och tjänster kommer i allt högre 

utsträckning att vara en naturlig del även av produktföretag. 

 

Det valet av strategi ett företag gör beror på och påverkas av faktorer i omgivningen. 

Strategin bör väljas utifrån de konkurrenskrafter som finns i branschen eftersom de har 

betydelse för företagets lönsamhetspotential (Porter 1980). Five Forces i kombination med 

SWOT-analysens externa faktorer och interna styrkor har därför använts för att göra en 

branschanalys som visar IKEA: s förutsättningar att konkurrera på marknaden och vilka 

hot och möjligheter som företaget står inför. Branschanalysen ska därför betraktas som en 

övergripande illustration av miljön IKEA Helsingborg verkar i och den ger en bild av hur 
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företaget bör tänka strategiskt i framtiden för att skapa det optimala kunderbjudandet och 

förbli lönsamt.  

 

5.1.1. Branschanalys 

Normann (2000) med flera menar alltså att det skett en förändring inom servicesektorn 

som innebär att kunderna idag är mer omdömesgilla och krävande och att kunskapen bland 

dem är större vilket ställer högre krav på tjänsteföretagen. Vad gäller IKEA: s målgrupp är 

den väldigt bred - ”så många människor som möjligt”, enligt IKEA Facts & Figures 

2003/04 – och även sortimentet är mycket stort vilket gör att kraven på företaget är många 

och skiftande. Ju fler olika människor som handlar och ju fler produkter ett företag 

tillhandahåller, desto fler blir de möjliga krav som kan ställas på företaget. Positivt för 

IKEA Helsingborg är att intresset hos allmänheten för heminredning, mat och hälsa har 

växt kraftigt de senaste åren vilket speglas i det stora utbud som finns av heminrednings- 

och matlagningsprogram, böcker och tidskrifter. Att ha ett bra, funktionellt och snyggt kök 

och en ryggvänlig säng har blivit allt viktigare sätt för att höja livskvaliteten. Att leva bra 

har således blivit en livsstil.  

 

IKEA kan erbjuda kunden alla dessa komponenter under ett och samma tak vilket ger dem 

ett bra utgångsläge för förhandling gentemot kunderna. Den breda målgruppen ger också 

företaget god riskspridning och lönsamheten står inte och faller med en förändring i modet 

eller vid bortfall av en kundgrupp. Kunderna kan också betraktas som medleverantörer i 

slutfasen av leveransen eftersom de själva medverkar till produktionen av den färdiga 

möbeln. Affärsidén, med platta paket som monteras av kunden hemma, har hittills 

accepterats som en del av IKEA: s koncept med låga priser, men frågan är om den 

inställningen kommer att förändras i takt med kraven på högre service. Ett alternativ för 

IKEA skulle kunna vara att erbjuda kunden hjälp med montering och installation av till 

exempel kök och badrum som ett led i kvalitetsutvecklingen. 

 

Konsumtionstrenden pekar alltså generellt åt IKEA: s håll och samtidigt är konjunkturen 

förhållandevis hög. Den låga räntan tillsammans med den höga konjunkturen bidrar till att 

fler köper hus, vilket ger IKEA en köpstark kundkrets med hem att möblera. Att etablera 

sig i branschen är också kapitalkrävande, inte minst med IKEA: s affärsidé med 
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massproduktion och storskalighet. Konkurrenter i möbelbranschen saknas dock inte och 

även om deras koncept är avsevärt mer differentierade gör kundernas högre ställda krav att 

de inte kan bortses ifrån i konkurrenssammanhang. Exempel på sådana företag i 

Helsingborg med omnejd är Europamöbler, Bolagret och MIO.  

 

IKEA har alltså hittills inte hotats av några aktörer med samma koncept på den svenska 

marknaden, men det kommer att bli ändring på det. I dagarna (juni 2005) öppnar den 

danska möbeljätten ILVA i Malmö vilken kommer att innebära en stark konkurrent till 

IKEA Helsingborg. ILVA: s sortiment och priser är närmast jämförbart med IKEA och de 

innebär dessutom en nyhet för de svenska kunderna vilket kommer att locka många 

nyfikna köpare.  

 

Risken finns också att ILVA ”stjäl” personal från IKEA. Om de erbjuder sin personal 

bättre löner, förmåner eller arbetstider än IKEA kan de bli en stor konkurrent även på 

arbetsmarknaden. IKEA har länge haft guldläge när det gäller att skaffa personal och även 

den senaste attitydundersökningen ”Företagsbarometern” som alldeles nyligen gjordes av 

Universum Communications visade till exempel att IKEA är den mest attraktiva 

arbetsgivaren för svenska ekonomistudenter (Metro 050512). Tack vare Ingvar Kamprad 

och hans månande om IKEA-familjen har IKEA fått status som en god arbetsgivare som 

kanske inte belönar sina anställda monetärt men ändå tar hand om dem på bästa möjliga 

sätt. Att vara en del av Kamprads familj har varit ett privilegium. Nu måste IKEA se upp 

så att den bilden inte krackelerar. 

 

5.1.2. Summering av IKEA: s situation 

Alla ovan nämnda branschfaktorer – kundernas krav, samhällstrenderna, konjunkturen och 

räntan, befintliga och nya konkurrenter samt läget på arbetsmarknaden – bör beaktas när 

IKEA Helsingborg ser över sin strategi och planerar för hur företaget ska konkurrera i 

framtiden. För att handskas med marknadsföringsrombens komplexa dilemma menar vi att 

IKEA istället för att oroa sig för att fastna mellan olika strategier ska erkänna den nya 

tidens krav och anpassa sin strategi och verksamhet därefter. IKEA är ett unikt företag och 

de har en strålande utgångspunkt för förändring. Många människor älskar deras produkter 

och deras koncept med mekanisk försäljning och får ut ett stort värde av varorna i sig. Men 
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som vi inledde analysen med att konstatera, har den förbättrade produktkvaliteten i 

kombination med förändringarna i servicesektorn i allmänhet, lett till höjd mage och höjda 

förväntningar hos kunderna på service. Att IKEA Helsingborg med sin nuvarande strategi 

inte lyckas uppfylla kundernas höjda förväntningar anser vi vara ett av deras 

grundläggande problem. Kundens tillfredsställelse är ett mått på kvalitet på servicen och 

om det finns skillnader mellan kundens förväntningar av tjänsten och dennes upplevelse av 

densamma, bildas ett kvalitetsgap och som vi ser det bidrar därför den strategiska 

tvetydigheten till brister i servicekvaliteten.  

 

Uppsatsens primära och sekundära syfte är att klargöra eventuella skillnader mellan 

personalens och kundernas uppfattning om servicemötet och ge förslag till ledningen om 

hur de kan uppnå bättre servicekvalitet. Genom att göra intervjuer med frontpersonal och 

jämföra det resultatet med resultat från kundundersökningar har vissa skillnader i deras 

respektive uppfattning om servicemötet identifierats, som vi anser ger upphov till 

kvalitetsproblem. Vi har använt gapanalys som ett verktyg för att just identifiera och 

åtgärda problem med tjänstekvalitet och har vid jämförelse av de tre empiriska källorna 

(chefer, frontpersonal och kunder) identifierat att tre av gapen i modellen existerar på 

IKEA Helsingborg. Det är det andra gapet – när ledningen inte har lyckats förmedla till 

frontpersonalen hur kundens förväntningar på tjänsten ser ut – det tredje gapet – när 

tjänstekvaliteten inte uppfylls i servicemötet – och det femte gapet – när kundens 

förväntningar på service inte uppfylls. Genom att applicera de tre gapen på tjänstetriaden 

visualiseras den obalans och problematik som existerar på IKEA Helsingborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kommunikation 
= Gap 2 

Image 
= Gap 5 

Servicemötet 
= Gap 3 

Figur 5.1. Triaden applicerad på IKEA med de verktyg som påverkar balansen i dyaderna 
definierade. Författarnas modell fritt efter Gyimothý et al i Corvellec et al 2005. 

Frontpersonal Kund 

 IKEA 
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Triaden synliggör både på abstrakt nivå (image) och konkret nivå (servicemötet och intern 

kommunikation) vad som påverkar servicemötets kvalitet. I teorin presenterades 

tjänstetriaden som en överblicksmodell för att visa hur viktigt det är för ett serviceföretag 

att värna om alla sina relationer eftersom dyadiska relationer ofta påverkas av en tredje 

part. I vårt fall består de tre dyaderna av IKEA - frontpersonal, IKEA - kund samt kund - 

frontpersonal. Genom att analysera dyadernas relationer identifieras en eventuell negativ 

balans som i sin tur kan leda till kvalitetsproblem inom organisationen (se figur 5.1.).  

 

Relationen mellan IKEA och dess personal påverkas och skapas av det interna ledarskapet 

och dess kommunikation, medan dyaden mellan IKEA och kunden definieras av företagets 

image och kundens förväntningar på företaget. Den tredje relationen mellan kund och 

personal skapas däremot i servicemötet, alltså i sanningens ögonblick. Om samtliga dessa 

tre relationer är positiva föreligger, enligt Heider, ingen risk för dålig tjänstekvalitet, men 

om antalet positiva dyader är jämnt, är risken för det stor (i Corvellec et al 2005). Det bästa 

är dock att alla tre relationerna är positiva. För IKEA: s del innebär det att den image 

kunderna har ska motsvaras av deras upplevelse av servicemötet samtidigt som den interna 

kommunikationen mellan ledning och frontpersonal fungerar tillfredsställande. 

 

 

5.2. Analys av IKEA: s tjänstekvalitet 
Med triaden och dess inbördes dyader i färskt minne kommer vi att fortsätta analysen av 

tjänstekvaliteten med att redogöra för och diskutera kundundersökningens resultat. Detta är 

ett led i att tydliggöra de skillnader i uppfattning som finns mellan kunder och 

frontpersonal och som utgör grund för analysen.  

 

5.2.1. IKEA: s kundundersökning  

Enda sättet att klarlägga ett företags faktiska kvalitet på tjänster och servicemöten är att 

fråga dem som upplever den – kunderna (Normann 2000). Alla IKEA-varuhus gör sedan 

många år tillbaka enkätundersökningar (CSI) för att ta reda på hur kunderna upplever sitt 

besök på IKEA, för att använda det som ett verktyg för att förbättra faktorer som får dålig 

feedback. Vi kommer nu att presentera CSI: n och kommer också att diskutera hur väl den 
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fungerar som ett användbart underlag för IKEA om de vill göra förbättringar av 

kundupplevelsen. 

 

Customer Satisfaction Index (CSI) består av 33 frågor med en svarsskala med tio 

alternativ, från ”extremely good” till ”extremely poor”. Dessutom finns det möjlighet för 

kunden att svara öppet om inget av alternativen passar. Vid sammanställning av resultaten 

delas de tio svarsalternativen in i tre grupper – satisfied (8-10), neutral (5-7) och 

dissatisfied (1-4) och det är i den formen IKEA tar del av undersökningen. Altberg 

(050414) säger att målsättningen för kundnöjdhet på IKEA Helsingborg inte uppgår till 

100 %, utan att ribban är lagd ganska lågt. Det är en information som måste beaktas för att 

få perspektiv på kundundersökningens resultat. Grönroos (2002) menar ju att varje företag 

ska sträva efter att få 100 % nöjda kunder eftersom det bara är de mycket nöjda kunderna 

som tenderar att förbli lojala och som dessutom talar väl om företaget. Kunder som är 

”bara nöjda” befinner sig i en likgiltighetszon och fungerar därför inte som ambassadörer 

för företaget. De kunder som är direkt missnöjda med sin upplevelse kallar Grönroos för 

”terrorister” eftersom de gärna talar illa om företaget och påverkar andra kunder negativt.  

 

Att IKEA: s målsättning för kundnöjdhet inte är 100 % tycker vi därför är helt felaktigt. 

Den poäng Grönroos har är att en mycket nöjd kund skapas genom att dennes 

förväntningar uppfylls – inget annat. IKEA ska därför inte tänka i termer av att ”för att 

uppnå 100 % nöjda kunder måste vi ändra vårt koncept och individanpassa varje 

kundmöte”. Så är inte fallet, utan det ”räcker” för IKEA att på ett tydligt sätt tala om för 

kunden vad denne har att förvänta sig och sedan uppfylla det. Man kan dock inte 

bagatellisera den uppgiften – hela den här uppsatsen bygger ju på att IKEA av olika 

orsaker inte lyckats uppfylla kundens förväntningar.   

 

Eldh (i Corvellec et al 2005) ifrågasätter om kunden vid en enkätundersökning kommer 

ihåg alla variabler som påverkat servicemötet och menar att företag måste betänka att 

kunderna har en tendens att svara neutralt när de inte minns. Vi har därför reagerat på de 

olika kategorier som kundernas svar delas in i vid sammanställning av CSI: n. Med 

hänvisning till resonemanget ovan – att bara mycket nöjda kunder blir företagets 

marknadsförare medan missnöjda blir ”terrorister” – borde IKEA dela upp 

sammanställningen av kunderna i tio grupper, en för varje svarsalternativ. Det borde vara 
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företagets absoluta mål att nå så många mycket nöjda kunder som möjligt och så få 

missnöjda kunder som möjligt och därför registrera de kundgrupperna och deras utveckling 

för sig och se det som en motivation för förbättring.  

 

En risk med den neutrala zonen är det som Eldh talar om - att kundernas val av svar beror 

på att de inte har någon uppfattning i frågan utan har svarat så obestämt som möjligt. 

Därmed blir svaren meningslösa för IKEA. En annan risk med att inte dela upp den 

neutrala zonen i olika svarsgrupper är att IKEA inte vet hur många av svaren som gränsar 

till den positiva respektive negativa zonen. Att ta del av materialet i form av tio kategorier 

säger mycket mer om IKEA: s prestationer och vad som krävs för att få fler nöjda kunder 

än den aktuella sammanställningen av resultatet.   

 

5.2.1a Resultat av kundundersökning 

Den senaste CSI: n som gjordes på varuhuset i Helsingborg vecka 38 år 2004, visade en 

otillfredsställelse hos kunderna vad gällde personalens attityd och tillgänglighet och 

dessutom ansåg många att väntetiderna vid både kassa, lager och information var för långa. 

Omkring hälften av kunderna var överlag nöjda med personalen och knappt hälften med 

väntetiderna. Personalens kompetens fick bättre betyg, men även där fanns utrymme för 

förbättringar, liksom hos personalens hjälpsamhet. Båda de aspekterna samt 

tillgängligheten hade också försämrats sedan mätningen ett år tidigare (Altberg 050414). 

Väntetiderna fick riktigt dåliga betyg i CSI: n med relativt få nöjda kunder vid både 

informationsdiskarna, lagret och kassorna. Samtidigt var en relativt stor del av kunderna 

direkt missnöjda med väntetiderna medan en stor del ställde sig neutrala till frågan. Det 

IKEA Helsingborg enligt kundundersökningen har lyckats bra med är att skapa en trevlig 

atmosfär som ger kunderna mycket inspiration. IKEA: s målsättning för kundnöjdhet 

uppnåddes vad gällde inspiration medan en stor andel kunder var nöjda med atmosfären på 

varuhuset (CSI 2004, Altberg 050414).  

 

Den aspekt som fick absolut sämst betyg av kunderna var personalens tillgänglighet, som 

en relativt liten del var nöjda med och en relativt stor del var direkt missnöjda med, medan 

den allra största delen ställde sig neutrala till frågan. I det fallet, liksom med väntetiderna, 

har alltså många av IKEA: s kunder valt att inte ha någon direkt uppfattning, vilket enligt 

Eldh måste tas i beaktning när man tolkar resultatet. I värsta fall kan det betyda att de 
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egentligen gränsar till den negativa zonen och de kundgrupperna behöver därför företagets 

uppmärksamhet. Av det sammanställda resultatet kan man inte heller utläsa vilka kunder 

som är ”bara nöjda” eller ”mycket nöjda” vilket kan betyda att alla i den positiva zonen är 

”bara nöjda”. Det värsta tänkbara scenariot är således att 100 % av de tillfrågade befinner 

sig antingen i likgiltighetszonen eller utgör ”terrorister” till IKEA. Det innebär i sin tur att 

de inte är lojala, inte talar väl om företaget och inte heller fungerar som marknadsförare för 

IKEA. Att ha en uppdelning av alla svarsalternativen är därför viktigt för att kunna sätta in 

rätt åtgärder för att förbättra situationen. Resultatet av CSI: n kommer nu att ställas i 

relation till den totala tjänstekvaliteten. 

 

5.2.2. Total upplevd tjänstekvalitet 

I teorin illustrerade vi med Grönroos (2002) modell för total tjänstekvalitet att det är tre 

dimensioner – den tekniska, den funktionella och den omgivande – som påverkar kundens 

upplevelse. Samtliga dessa dimensioner möter i tjänsteögonblicket kundens förväntan 

(image) och det resulterar i den totala upplevelsen. För att kunden ska bli nöjd ska därför 

förväntningarna uppfyllas i samtliga tre fall. I likhet med vårt resonemang kring triaden 

menar vi att det också bör finnas en balans mellan de tre påverkande dimensionerna för att 

en jämn tjänstekvalitet ska uppnås. Om till exempel servicemötet och omgivningen är bra, 

men produkten är dålig, hävdar vi att den totala upplevda tjänstekvaliteten försämras. 

Denna argumentation är i samstämmighet med vad vi hävdade i början av analysen, det vill 

säga att företag i dag konkurrerar med ett totalt erbjudande bestående av både tjänster och 

produkter, oavsett kärnkompetens eller bransch.  

   

På IKEA Helsingborg ger, som vi har konstaterat, den tekniska dimensionen (produkten) 

kunden ett högt värde och enligt CSI: n bidrar även den omgivande miljön till en bra 

upplevelse för kunden. Särskilt inspirationsfaktorn får ett för IKEA högt betyg med många 

nöjda kunder. Problemet på IKEA Helsingborg är att den funktionella dimensionen 

(servicemötet) inte är i paritet med de övriga två vilket vi menar skapar obalans i 

tjänstekvaliteten. När kundmötet inte fungerar tillfredsställande drar det ner det övriga 

intrycket av att IKEA är bra på produkter och inspiration. För att skapa en total upplevd 

tjänstekvalitet som är i samklang med den höjda imagen bör därför IKEA Helsingborg 

fortsätta att underhålla de redan goda dimensionerna och samtidigt arbeta extra hårt för att 
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få servicemötet att fungera. Vi återkopplar nu detta resonemang till de kvalitetsproblem 

som vi tidigare har belyst i form av tre identifierade gap. Fortsättningen av analysen ägnar 

vi odelat åt dem och deras respektive åtgärder.   

 

5.3. Att sluta gapen  
De tre identifierade gapen i IKEA: s tjänstekvalitet är 

 det andra gapet som uppstår när ledningen inte har lyckats förmedla till 

frontpersonalen hur kundens förväntningar på tjänsten ser ut, 

 det tredje gapet som uppstår när den av ledningen specificerade tjänstekvaliteten 

inte uppfylls i servicemötet och 

 det femte gapet som uppstår när kundens upplevelse av tjänsten inte 

överensstämmer med dennes förväntningar (Grönroos 2002).  

 

Vår uppfattning är att alla tre gapen uppkommer på grund av ledningsproblem, en slutsats 

som vi kommer att utveckla under det här avsnittets gång. Om man betraktar modellen för 

gapanalys (på sidan 31 i uppsatsen) ser man tydligt att det tredje gapet uppstår som en 

direkt följd av gap två och att det femte gapet både uppkommer och sluts beroende av de 

andra båda. Därför har vi valt att inte dela upp analysen i respektive gap utan istället väva 

samman de tre gapen, deras orsaker och deras åtgärder, vilka presenteras i olika teman. 

Dessa teman är mål, identitet, kvalitetsarbete, handlingsfrihet och utbildning. Resultatet 

från CSI: n och citat hämtade från intervjuerna med frontpersonalen och de två cheferna 

kommer att berika temana och ge dem validitet. Till sist kopplar vi vår analys till den valda 

ledningsmetoden coaching.  

 

5.3.1. IKEA: s mål 

Den renodlade kostnadsmedvetna strategin som sedan företagets begynnelse har varit 

IKEA: s signum, har en målsättning som innebär en god och effektiv mekanisk försäljning 

med så lite personal som möjligt. Den förflyttning av strategisk position som nu skett och 

som gjort kunderna mer kräsna har gjort att den målbilden har grusats när IKEA 

Helsingborgs ledning velat bemöta de höjda kraven och ge bättre service till kunderna. 

Formuleringen av mål är viktig för att strategiska beslut ska kunna omsättas till handling 

och målen bör därför vara precisa och konkreta (jfr Heide et al 2005). Otydligheten i 
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strategin hos IKEA Helsingborg har bidragit till otydliga mål vilket enligt vår uppfattning 

skapar förvirring inte bara hos personalen utan också hos ledningen. Kundservicechefen 

Ninni Altberg (050414) säger själv att de mål IKEA Helsingborg arbetar efter är 

diversifierade och därför är svåra att implementera i organisationen:   

 

”Vi arbetar efter olika mål, dels de mål som finns för hela IKEA Sverige och 
dels efter våra egna lokala mål. Vi strävar ju efter att förbättra det vi inte är så 
bra på i första hand och det överensstämmer inte alltid med koncernens mål. 
Detta gör det svårt att veta vad man ska prioritera.” (Altberg 050414) 
 

Ninni Altberg säger att den senaste kundundersökningen, som visade på tydliga brister i 

personalens agerande, har gjort att hon och övriga ledningen känner en osäkerhet inför hur 

IKEA ska arbeta vidare. Medan de själva på lokal nivå vet vad de borde förbättra går det 

inte alltid att kombinera med andra mål företaget har (Altberg 050414). Att IKEA 

Helsingborgs mål krockar med de mål som kommer uppifrån utgör ett problem och bidrar 

till uppkomsten av det andra gapet, det vill säga att frontpersonalen inte vet hur den 

förväntade tjänsten ser ut. När inte ledningen vet vart företaget är på väg, vilken strategi 

man har och vilka mål man arbetar efter, är det hart när omöjligt för frontpersonalen att 

veta det. Att ha tydliga mål är nödvändigt för alla organisationer för att vägledning för 

personalen och det är en förutsättning att veta vad man arbetar mot för att kunna göra ett 

bra arbete (jfr Heide et al 2005).  

 

Höstens CSI visade ju en missnöjdhet hos kunderna framförallt vad gällde personalens 

tillgänglighet och väntetiderna vid kassa, information och lager. Fler kunder än året före 

var också missnöjda med personalens hjälpsamhet. Ninni Altberg menar att 

frontpersonalen behöver göra sig mer tillgänglig till kunden och alltid hälsa och ha 

ögonkontakt även när den sysslar med annat, t ex skruvar ihop möbler. Hon ser inte 

problemet som en följd av dålig kommunikation eller för låg bemanning utan tycker att 

personalen bara ”behöver bli trevligare och öppnare mot kunden” (Altberg 050414). Vi 

tolkade resultatet annorlunda. Som vi ser det hänger de tre variablerna - dålig tillgänglighet 

på personal, lång väntan på hjälp och stressad personal som inte är hjälpsam – ihop med 

låg bemanning i allmänhet och ledningsproblem i synnerhet.   
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Att väntetiderna är långa beror som vi ser det alltså på att tillgången på personal är för 

liten, men det kan också tyda på att personalen lägger för mycket tid på varje kund i 

förhållande till bemanningen, det vill säga att personalen ger mer service än vad det finns 

tid till. Oavsett vilket, är problemet en direkt följd av de otydliga målen och bristande 

kommunikation – personalen vet inte vare sig vad ledningen eller kunden vill att de ska 

göra. Ninni Altberg menar att hon försökt förklara för personalen att de måste vara 

trevligare och mer tillgängliga, men tycks inte själv inse att hon med det säger emot 

företagets strategi och mål, dvs. den mekaniska försäljningen, och att det gör personalen 

förvirrad.  

 

Intervjuer med frontpersonalen visar att de inte alls är medvetna om att kunderna 

efterfrågar mer service och en bättre tillgänglighet. Personalens generella uppfattning är 

istället att den mekaniska försäljningen tillsammans med specialistkunskaper inom 

material och sortiment är det viktigaste för IKEA Helsingborg och dess kunder. På frågan 

”Vad tror du kunden vill ha av dig?” svarar majoriteten av frontpersonalen som på 

beställning ”ett vänligt/bra/trevligt bemötande”, men när vi ber dem specificera vad ett bra 

bemötande innebär blir svaret ett annat, vilket speglas  i nedanstående citat: 

 

”Kunderna vill ha information om produkter och var de finns. Saker vi har 
missat i den mekaniska försäljningen.” (Medarbetare 050421) 
 
”Kunden ska ju själv kunna hitta varorna, vi jobbar mycket med det. Kunden 
behöver bara oss när de behöver information om t ex sängar, komfort och så.” 
(Säljare 050421) 
 
”Det är mycket min kompetens och kunskap de vill ha, vad jag vet om 
produkten” (Säljare 050422) 
 
”Kunderna behöver att jag kan sakerna, det gör att de känner sig trygga. 
Mycket är ju självplock, att de ska klara sig själva, men ibland uppstår det 
frågor ändå. Vad som finns i paketen och så…” (Medarbetare 050421) 

 

Trots Ninni Altbergs försök att få personalen att förstå vikten av service och ögonkontakt 

lever personalen alltså kvar i tron att det är deras specialistkunskaper som är de viktigaste 

för kunden. Två citat som speglar chefernas tankar och som vi tror starkt bidrar till 

personalens förvirring är följande: 
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”Personalen måste ju förstå att de arbetar på IKEA och att vi jobbar på ett 
visst sätt. Vi hade till exempel en säljutbildning för ett tag sen för en del av 
personalen och när de kom tillbaka var det tydligt att de ville sälja soffor med 
en viss färg och hjälpa kunderna med inredning. Det funkar ju liksom inte på 
IKEA, vi säljer soffor punkt slut, annat har vi inte tid och resurser till.” 
(Altberg 050511)  
 
 
”Vi jobbar med något som vi kallar mekanisk försäljning, vi ska förbereda för 
att kunden ska klara köpprocessen själv och att de inte behöver säljare. Men 
kundfrågor dyker upp ändå, så vi ska försöka få ögonkontakt lite mer, ibland 
till och med säga hej. /---/Då blir det nog en känsla hos kunden också, att där 
är dom trevliga och där hjälper dom gärna till.”  (Avdelningschef 050511) 
 
 

Cheferna förstår uppenbarligen inte hur förvirrande de här dubbla budskapen är för 

personalen. Att ena dagen matas med information om hur man säljer, andra dagen 

uppmanas att sälja så mekaniskt som möjligt och tredje dagen få order om att hälsa, vara 

trevlig och ha ögonkontakt med alla kunder ger sammantaget en väldigt komplex 

arbetsbeskrivning. Vi menar inte att det är en omöjlighet att uppnå alla tre sakerna – 

snarare tvärtom – men vi menar definitivt att kommunikationen mellan chefer och 

frontpersonal måste bli mycket bättre. Ett tydliggörande av mål som implementeras i hela 

organisationen är enligt oss helt avgörande för att det andra gapet ska slutas och för att 

IKEA Helsingborg ska ha fortsatt framgång.   

 

5.3.2. IKEA: s identitet 

Ytterligare en aspekt av att IKEA tydliggör organisationens mål är att det skapar en 

kollektiv stolthet hos personalen över visionen och värderingarna (jfr Katzenbach i 

Grönroos 2002). Värderingar är en viktig del av företagets identitet och den omges i sin tur 

av företagskulturen (Hatch och Schultz 1997 i Heide et al 2005). När IKEA Helsingborgs 

mål är otydliga blir resultatet därför att personalen inte känner någon gemenskap med eller 

tillhörighet i företagskulturen. Det leder till att personalen blir omotiverad att utföra ett bra 

arbete vilket kunden får uppleva. Att skapa gemensamma värderingar är därför ett sätt att 

sluta gapen.  

 

IKEA är allmänt känt för att ha en platt organisation, men vi ifrågasätter om 

organisationsstrukturen på företaget verkligen är särskilt platt. Idag innehar 18 personer 
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olika chefsbefattningar av sammanlagt 230 anställda. Huruvida detta är mycket eller ej i 

relation till andra företag låter vi vara osagt, men det tyder ändå på att chefsbegreppet är ett 

faktum på IKEA. Ninni Altberg säger så här om organisationsstrukturen: 

 
”Ja, IKEA ska ju vara en platt organisation, men i verkligheten är det väl inte 
riktigt så. Vi behöver ju chefer för att hålla ordning på saker och ting. Men vi 
har minskat på antalet chefer för inte så länge sedan, för att få färre 
kommunikationsled i företaget.” (Altberg 050511) 

 

Intervjuerna med frontpersonalen tyder på att de många cheferna har en särställning i 

företaget. Väldigt ofta under intervjuerna refererar respondenterna till ”chefen” och att det 

är denne man vänder sig till vid problem eller ”när man inte får lov att göra något” som 

flera stycken uttrycker det. Sådana uttalanden tycker vi visar att det finns hierarki på 

IKEA, vilket en respondent säger så här om: 

 

”Det finns ingen IKEA-familj längre, som det fanns när jag började här. Nu är 
det chefer och medarbetare och inget annat. Det är bara businessen som styr. 
Kunderna ska komma hit och handla och vi ska vara här när vi behövs för 
kunderna.” (Medarbetare 050522) 

 
Den så kallade ”familjen” som medarbetaren talar om är ytterligare ett begrepp som starkt 

förknippas med IKEA och dess grundare Ingvar Kamprad. Medarbetaren menar att den 

familjen inte längre är ett faktum på IKEA utan att tiderna har förändrats. Ninni Altberg 

(050511) säger att personalen på IKEA dagligen peppas att utföra ett bra arbete under 

frukostmötena genom att påminnas om Kamprads tio budord som ska ge riktlinjer för 

personalens beteende. Budorden finns till och med uppsatta i storformat på matsalsväggen 

som en ständig påminnelse. Vår uppfattning är dock, som sades ovan, att de otydliga målen 

gör att de anställda inte längre känner kollektiv stolthet över företagets visioner och 

värderingar.  

 

Identiteten är en slags kollektiv självbild som medlemmarna i en organisation har av 

företaget och den förändras av interna aktiviteter och kommunikationsprocesser (Salzer 

1994, Heide et al 2005). Vi tror därför att IKEA: s identitet idag är förändrad och att 

ledningens försök att motivera sin personal inte längre fungerar. 

Kommunikationsprocessen försvåras av att de anställda inte finner någon mening i 

företagskulturen och inte känner sig delaktiga när de ges dubbla budskap. Vi tror att denna 
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förändring i företagets identitet leder till brist på motivation och är en stor orsak till att 

personalen inte ger kunden vad den vill ha.  Företagets identitet speglas i mötet mellan 

personalen och kund eftersom identiteten visar sig i personalens beteende. Att skapa en 

företagsidentitet som överensstämmer med de värderingar och den upplevelse man vill 

förmedla till kunden bidrar därför till att sluta gapen (jfr Salzer 1994).  

 

5.3.3. Kvalitetsarbete 

Vi konstaterade i början av analysavsnittet att det är dags för IKEA att anamma den nya 

tidens krav på service och att de bör anpassa sin strategi därefter. Vi tror alltså att IKEA 

Helsingborg mycket väl kan skapa ett klimat som ger upphov till en servicekvalitet i paritet 

med den som diskuterades ovan. Alltså att personalen ska kunna vara duktiga på både 

mekanisk försäljning, individuell rådgivning till kunden och ha ”rätt” beteende.  

 

Den kostnadsmedvetna strategin genomsyrar idag hela organisationen och fungerar enligt 

vår uppfattning inte bara som en ledstjärna utan också som en bromskloss för utveckling. 

Vi tror att IKEA Helsingborg genom en justering av strategin och målen mot en inriktning 

på högre tjänstekvalitet kan utveckla sitt koncept och sitt kunderbjudande och erhålla 

mycket bra lönsamhet. Företagets ledning behöver få insikt i sambandet mellan kvalitet 

och produktivitet och utnyttja sitt mått på kvalitet och därigenom både erhålla effektiv 

produktion, nöjd personal och lönsamhet (jfr Grönroos 2002). Därigenom behöver inte ett 

kvalitetsagerande kosta företaget en massa pengar, framför allt inte på lång sikt. Tvärtom 

hävdar Grönroos (2002) att kvalitet förbättrar organisationens klimat och produktivitet 

vilket är ett skäl till varför kostnaderna ibland sjunker efter hand som kvaliteten höjs. 

Dessutom blir en följd av kvalitetsarbete att personalen känner yrkesstolthet och hög 

arbetsmoral vilket reducerar personalomsättningen - en faktor till sänkta kostnader (jfr 

Normann 2000). 

 

Vår övergripande slutsats är därför att IKEA borde satsa på sin personal, ur många 

hänseenden, för att höja kvaliteten på företagets tjänster. Det behövs ett antal åtgärder hos 

den befintliga personalen, men vi tror också att IKEA behöver anställa en större 

personalstyrka alternativt använda sig mer av all den personal som nu arbetar deltid eller är 

behovsanställd. Idag arbetar endast 24 % heltid medan 28 % är deltidsanställda och 27 % 



=========================== Analys av empiri ========================== 

===============================       ============================== 58

är behovsanställda (övriga har vikariat) (Altberg 050511). Att inte ge sin personal den 

trygghet det innebär att ha en fast anställning ger signaler om att företaget inte uppskattar 

sina anställda och det går i sin tur ut över personalens motivation att göra ett bra arbete. Vi 

tror också att de otrygga anställningsförhållandena leder till högre personalomsättning 

eftersom personalen inte känner sig uppskattad. Trots att vi i våra intervjuer inte ställde 

några frågor om ämnet, kom åsikter om personalomsättningen ändå upp till ytan. En 

respondent uttryckte sig så här:  

 
”Det finns ingen anpassning efter individen längre. Nu är det lite som 
McDonalds, bara unga människor som slutar hela tiden. Enligt VOICE (en 
personalenkät, författarnas anmärkning) tycker 33 % av personalen att 
personalomsättningen är ett problem, man hinner inte lära känna alla, det är 
säkert mindre än 50 % som är heltidsanställda.” (Medarbetare 050421) 

 

Även Ninni Altberg uttalade sig om personalens vilja att lämna företaget: 

 

”Idag är IKEA något av en kycklingfarm. Den personal som utvecklats här och 
blivit duktiga väljer att gå vidare till andra företag, vilket är beklagligt. Men 
samtidigt får man vara glad för att vi gör människor duktiga.” (Altberg 
050511) 

 

Vi tror inte att IKEA Helsingborgs ledning inser hur viktigt det är att behandla personalen 

på ett sätt som får dem att vilja stanna kvar på företaget. Kanske beror det på att företaget 

alltid haft lätt att skaffa ny personal, vilket vi beskrev i branschanalysen, eller på ren 

okunskap. Vi menar att IKEA har mycket att vinna på att ta hand om sina anställda, inte 

minst eftersom en hög personalomsättning kostar pengar och dessutom är den oförenlig 

med skapandet av en god servicekultur (Edvardsson et al 2002: 352).  

 

Att kunderna inte är nöjda med personalens tillgänglighet tror vi alltså beror på att 

bemanningen är för liten vilket får till följd att kunderna får vänta länge och dessutom 

träffar stressad personal som inte upplevs som hjälpsamma. Den upplevda tidsbristen beror 

också på praktiska och tekniska problem som datorer eller kassaapparater som inte 

fungerar tillfredsställande. Personalen får inte alltid det tekniska stöd som arbetet med att 

tillfredsställa kundens behov kräver. Att frontpersonalen inte är tillfreds med sin 

arbetsmiljö utan känner sig stressade på jobbet bekräftades när frågan ”Saknar du något 

som skulle ha underlättat ditt arbete?” ställdes:  
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”Mer personal hade underlättat i vissa situationer, vi har ont om tid. Datorer 
som alltid fungerar hade också varit bra.” (Säljare 050422) 
 
”Mer tid. I dag har vi inte mycket tid för varje kund, särskilt inte under 
helgerna när det är som mest. Man hinner knappt få ögonkontakt med 
kunden… bara kort information och sen iväg så att man kan ta nästa i kön.” 
(Kassapersonal 050422) 
 
”Ibland är det ju mycket, man hinner inte med allting, alla kunder. Det är nog 
det, att vi är lite personal i så fall. Man önskar att vi var fler personer på plats 
för att hinna med det jobb som krävs av en.” (Säljare 050421) 

 
”Det är ju aldrig fel om vi skulle bli mer folk här, det är ju rätt tunga saker och 
ibland är man själv här. Det är otympliga kollin och det sliter på en i 
längden.” (Medarbetare 050421) 

 

Enligt personalen utgör den låga bemanningen alltså inte bara ett stressmoment utan också 

ett praktiskt problem när det kommer till att lyfta och flytta tunga saker. Att arbeta 

ergonomiskt och inte utsätta sin personal för onödig fysisk påfrestning och därmed risk för 

skador är ett sätt att både få personalen att känna sig trygg och att minska sjukfrånvaro.  

 

Att IKEA Helsingborg skapar en arbetsmiljö där personalen trivs och inte känner sig mer 

än hälsosamt stressade tror vi är mycket viktigt. En god arbetsmiljö i samklang med tydliga 

mål gör att personalen känner sig uppskattad och som en viktig del av IKEA. Med 

gemensamma mål skapas också en kollektiv stolthet över företagets vision och värderingar 

bland de anställda och desto bättre agerar de för att undvika misstag och för att reparera 

eventuella fel (jfr Normann 2000, Grönroos 2002). Service recovery är en viktig del av ett 

företags lönsamhet eftersom det kostar mer att skaffa en ny kund eller återskaffa en 

förlorad kund än att bygga och reparera relationer med befintliga kunder (Grönroos 2002). 

Det är också mycket viktigt att IKEA Helsingborg belönar sina anställda när de gjort bra 

insatser. Personalen bör få veta att god service uppskattas och lönar sig. Genom att locka 

till sig och behålla bra medarbetare och ge dem bra stöd blir företaget attraktivt som 

arbetsgivare. Strategin att alltid satsa på kvalitet skapar därför ”goda cirklar” menar 

Normann (2000). Genom att ge frontpersonalen möjligheter och stöd för kvalitetsarbete 

minimerar därför IKEA risken för att det andra gapet ska uppstå. 
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5.3.4. Handlingsfrihet och handlingsmöjlighet 

Att ge personalen handlingsfrihet innebär att ge dem befogenhet att bemöta och åtgärda 

klagomål. Vinsterna med att göra det är många. Först och främst blir kunderna nöjda när 

de får ett snabbt och professionellt bemötande på sitt klagomål och slipper spilla tid på att 

vänta på ansvarig chef eller överordnad. Det bidrar i sin tur till att ge företaget ett gott 

rykte och det skapar i sin tur ökad kundlojalitet (Grönroos 2002). Som resultatet av CSI: n 

visade är väntetiden ett av de största problemområdena för IKEA Helsingborg och vi är 

övertygade om att ett införande av handlingsfrihet skulle göra stor skillnad för företaget. 

Som det är nu har de anställda ingen befogenhet alls, vilket bekräftas under intervjuerna 

med frontpersonalen när de får frågan ”Upplever du att du har befogenhet att bemöta 

klagomål?”: 

 

”Både ja och nej. Vi kan ju lyssna på kunden, men vi har ju ingen befogenhet 
egentligen, det är ju bara att skicka ner dom till Byten & Återköp. Som säljare 
har man inga befogenheter att ge kompensationer, vilket är både positivt och 
negativt… Det är ju skönt att slippa ta tag i det, men ibland skulle man vilja ge 
kunden lite mer kanske.” (Säljare 050421) 
 
”Jag upplever att jag haft befogenheter att säga min mening, men sen är det 
inte alltid det blir så… det är många som spelar in… det är överheten som 
bestämmer ändå. Jag kan inte kompensera kunden för någonting. Ingenting. 
Det ligger utanför min makt. Jag kan bara hänvisa dom rätt.” (Medarbetare 
050422) 
 
”Ja det har jag. Jag lyssnar på vad kunden har att klaga på och sen skriver jag 
ner det och lämnar det vidare till högre… till den som har hand om det. 
Personligen kan jag ju inte kompensera utan då måste jag ju ringa…” 

 

I nuläget använder alltså IKEA Helsingborg mycket onödig tid och resurser när de låter 

cheferna rätta till fel istället för att låta en person i personalen ta hand om det. Att alltid 

behöva kontakta någon av cheferna för att bemöta minsta klagomål är inte bara 

tidskrävande och förvirrande utan det kan också tänkas att kunden hamnar i obehagliga 

eller till synes märkliga situationer då chefen ska tillkallas för en liten fråga. När vi 

konfronterade de båda cheferna gav de oss sin syn på saken: 

 

”Vi har ju ganska tydliga lagar och regler på företaget när det gäller 
klagomålshantering, så de flesta i personalen känner sig nog ganska trygga 
och säkra i att hantera det.” (Avdelningschef 050511) 
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”Vi har ju ett regelsystem för att bemöta till exempel klagomål eller krav från 
kunderna som är särskilt strikt när det handlar om att få tillbaka pengar eller 
få ett reducerat pris på en vara. För att inte personalen ska utnyttja sin 
befogenhet för egen vinning är det bara personalen på Fynd och Byten & 
Återköp och cheferna som får ge kunden den typen av rättelse. Dessutom är det 
så många som jobbar här, det gör det svårt att ha koll…” (Altberg 050511) 

 

Cheferna är alltså rädda för att frontpersonalen skulle utnyttja sin handlingsmöjlighet och 

vända den till något negativt för företaget, men det anser vi vara en överdriven farhåga. 

Poängen med att ge anställda befogenhet är att få dem att känna ansvar och inflytande över 

sitt arbete och därmed känna större arbetstillfredsställelse. Därigenom ökar motivationen 

att bemöta kunden korrekt och serviceinriktat och en god cirkel har skapats. När Ninni 

Altberg ger uttryck för sin oro över personalens lojalitet kan vi inte låta bli att snegla på 

IKEA-koncernens personalidé som lyder:  

 
”Genom att ge enkla, ärliga människor möjlighet att utvecklas både som 
individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans och med stort 
engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och våra kunder.” 
(Material från IKEA 2005) 

 

Om det nu är så att IKEA Helsingborg bara anställer ”enkla och ärliga människor” så 

borde väl inte ledningen ha något att oroa sig för…? Cheferna måste visa att de respekterar 

de anställdas handlingsfrihet att fatta beslut så att ett ömsesidigt förtroende mellan ledning 

och medarbetare kan utvecklas (Grönroos 2002). Om ett företag inte litar på sina anställda 

kan de heller inte räkna med att få något förtroende tillbaka. Om IKEA väljer att satsa på 

sin personal i flera avseenden, inte bara ur befogenhetssynpunkt utan också ur arbetsmiljö- 

och utbildningshänseende kommer de att märka att lojaliteten från personalen ökar 

avsevärt. Vi tycker således att det är dags för IKEA Helsingborg att släppa lite på 

kontrollbehovet. 

 

Handlingsfrihet åt personalen kräver att man ständigt underhåller relationen mellan ledning 

och anställda. Ledningen måste ge sitt fulla stöd till personalen och bistå dem med den 

kunskap, de färdigheter och den teknik och information som behövs för att hantera olika 

situationer. Personalen måste få information om hur långt kompensationen till kunden får 

sträcka sig och ha tillgång till ett kompensationssystem av till exempel matkuponger, 

biljetter eller dylikt (Grönroos 2002). Enligt cheferna finns det redan idag mat- och 

korvkuponger på IKEA Helsingborg som kan användas för att kompensera kunden, men 



=========================== Analys av empiri ========================== 

===============================       ============================== 62

personalen verkar inte ha nåtts av den informationen och cheferna tycks inte förstå vilken 

nytta den typen av kompensation kan ge företaget. Att ge kunden snabb rättelse är ett sätt 

att rädda en tjänst och i många fall är det vad som behövs för att göra kunden nöjd (jfr 

Grönroos 2002).  

 

I svårare fall av missnöjdhet hos kunden krävs förstås större kompensation än en matbiljett, 

men även sådana situationer anser vi ska kunna lösas av frontpersonalen. Ett förslag är att 

IKEA inför ett gemensamt datasystem för hela varuhuset där det klart och tydligt framgår 

hur ett fel ska kompenseras. Det är vanligt att till exempel klädkedjor har sådana system 

för att alltid bemöta kundens klagomål på ett kontinuerligt och serviceinriktat sätt. Förutom 

att rättelsen blir snabb och effektiv ger ett sådant system IKEA: s ledning den kontroll de 

uppenbarligen vill ha. Att ge personalen befogenhet är således ett led i att sluta det tredje 

gapet eftersom relationen mellan ledning och frontpersonal utvecklas positivt. 

 

5.3.5. Utbildning 

Vår undersökning visar att IKEA Helsingborgs ledning vill att frontpersonalen ska ge mer 

service, tillgänglighet och individuellt bemötande till sina kunder, men vi har också 

kommit fram till att företaget inte är beredda att investera tid eller pengar för att nå dit. När 

vi diskuterade intern utbildning med Ninni Altberg (050511) menade hon att det för det 

första inte finns något stöd för utbildning ”från högre ort” utan att varje varuhus får klara 

sig självt och presentera egna lösningar för sin personal. Därför finns heller inget 

ekonomiskt stöd från IKEA: s centrala ledning. För det andra finns enligt Altberg ”inte 

tillräckligt med tid att avsätta till utbildning” eftersom ”IKEA handlar om att spara 

pengar”. Att satsa på personalens utveckling ”går inte ihop med företagets kultur och 

värderingar” utan ”den personliga utvecklingen ligger i var mans händer”. Även detta 

rimmar illa med organisationens personalidé som återgavs ovan och som tycks värna om 

utveckling för alla.  

 
Ledningen tycks anta att den här förändringen ska ske automatiskt utan någon satsning från 

företagets sida. Det är enligt vår uppfattning en ekvation som inte går ihop. För att få 

personalen att förändra sitt beteende krävs förutom kommunikation också utbildning i 

företagets mål och i kundbemötande. För att skapa god servicekvalitet är det nödvändigt att 
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frontpersonalen är medveten om organisationens mål och strategi. Om en anställd inte kan 

se eller tycka om företagets övergripande mål kan denne heller inte förstå varför hon skulle 

ändra sitt beteende mot kunder eller arbetskamrater eller lära sig nya saker (Grönroos 

2002). Intervjuerna med frontpersonalen visar att de vill ha utbildning, men att de inte inser 

inom vilket område det behövs. Personalen håller även här fast vid att det är kunskap inom 

produkter och sortiment som de behöver och att det är det som kunden efterfrågar.  

   

”Jag känner att jag skulle vilja ha lite mer produktutbildning. Man kan inte 
alltid svara på kundens frågor på ett tillfredsställande vis. Lite mer 
specialistkunskap inom mina områden och en bredare kunskap om de 
vanligaste frågorna.” (Säljare 050421) 
 
”Absolut, utbildning är grundstommen. Du måste veta vad du säljer, du måste 
veta vad det är för material. Kan du inte det vet du inte vad du säljer. /…/ Du 
måste kunna säga att det är en bra produkt med gott samvete.” (Medarbetare 
050422) 

 

Återigen blir det tydligt att IKEA: s ledning inte har lyckats att förmedla företagets 

målsättning till sin personal och att personalen därför är helt inriktad på 

specialistkunskaper. När vi frågade frontpersonalen om de tyckte att de var i behov av 

utbildning i kundbemötande blev det generella svaret: 

 

 ”Jag har inte fått någon utbildning i kundbemötande men jag känner inte att 
jag behöver det heller. Snarare behöver jag mer produktkunskap och 
sortiment.” (Säljare 050422) 
 
”Det är alltid intressant med utbildning men jag känner inte att jag behöver 
någon. Men jag är inte så mycket ute bland kunderna.” (Medarbetare 050421) 
 
”Nej, ingen utbildning, men jag har ju många års erfarenhet. Jag tycker inte 
det skulle vara bra heller.  Hur man bemöter kunden är ju hur man är som 
person… Men utbildning vet jag inte…” (Kassamedarbetare 050422) 

 

Uppenbarligen förstår inte personalen att utbildning för att förbättra kundmötet skulle vara 

bra för IKEA, vilket ytterligare visar hur inriktade de är på den mekaniska försäljningen. 

Genom att utbilda sin personal tar IKEA Helsingborg därför ytterligare ett steg i rätt 

riktning för att sluta kvalitetsgapen.  
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Analysens fem teman har alla visat på åtgärder som IKEA Helsingborgs ledning kan och 

behöver vidta för att förbättra servicemötet mellan frontpersonal och kund, men som vi 

tidigare diskuterat är teori och praktik två skilda saker. Coaching är ett verktyg för att sätta 

ord i handling och vi kommer i analysens avslutande del att motivera varför coaching kan 

vara ett hjälpmedel för IKEA Helsingborg. 

 

5.4. Coaching på IKEA 
Inom coachingen finns en människosyn som innebär att alla har en inre motivation att nå 

sin potential av talang och förmåga (Gjerde 2004: 154). Coaching handlar därför om att 

göra människor medvetna om att de har den potential och kunskap som krävs för att 

fullgöra en uppgift och att få dem att handla (Gjerde 2004). Många av IKEA Helsingborgs 

problem med personalen grundar sig, vilket analysen visade, på att de inte är tillräckligt 

motiverade för att agera på ett serviceinriktat sätt. Bristen på motivation beror i sin tur på 

bristande mål, splittrad identitet, otillfredsställande arbetsmiljö och obefintlig befogenhet 

och utbildning. Det finns således ett stort glapp mellan nuvarande situation och den som är 

önskvärd, både hos ledning, kunder och personal. När gapet är så stort mellan ideal och 

verklighet finns behov av att handla och coaching är då en lämplig ledningsmetod (Berg 

2004).  

 

Motivation är knuten till vår lust och våra behov och det är den som får människor att 

handla (Kaufman et al 1996 i Gjerde). Människor mobiliserar sin energi på arbetet bara om 

de uppgifter och aktiviteter som arbetet innefattar på något sätt stämmer överens med deras 

egna behov (Normann 2000). Servicesektorn lider idag av ett dilemma där de anställdas 

uppgifter för det mesta är tråkiga och inte kräver någon högre utbildning eller ger 

intellektuell stimulans. Arbetet är ofta inte särskilt välbetalt heller. Dock varvas dessa 

monotona arbetsuppgifter med mer komplexa situationer som kräver både omdöme och 

kunskap. I IKEA: s fall handlar det ofta om klagomålshantering (jfr Normann 2000). 

Dilemmat utgörs av vilken personal ett företag ska rekrytera som klarar av att arbeta på det 

sättet.  

 

Vi tror att IKEA Helsingborg kan lösa dilemmat genom coaching, eftersom motivationen 

då skapas genom att uppgiften omdefinieras så att den upplevs som intressantare av den 
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coachade (Gjerde 2004). Genom att ge feedback till personalen och tala om för dem att alla 

deras uppgifter är viktiga för företaget, oavsett om det handlar om att ge ett leende till 

kunden eller att prislappen ska sitta rätt, skapas arbetsglädje och yrkesstolthet. Målet med 

varje uppgift bör preciseras för att göra det lättare att sträva efter (Locke 1990 i Gjerde). 

Detta gäller alltså inte bara övergripande mål för organisationen utan också i högsta grad 

på individnivå. Genom att ställa frågor till den coachade och få dennes personliga syn på 

hur till exempel servicemötet borde gå till, väcks funderingar och tankar som ska 

uppmuntras av coachen. Om individen själv skapar sina mål för förändring blir 

motivationen att uppnå målet mycket större och individens attityd förändras. Att handla 

och agera för att lyckas blir en naturlig del av arbetet.  

 

Idag är frontpersonalens och ledningens uppfattning om servicemötet delad vilket är en 

direkt följd av otydliga mål och dålig intern kommunikation i organisationen. Vi tror alltså 

inte att kvalitetsgapet som existerar på IKEA Helsingborg beror på ovilja hos personalen 

att göra rätt, men vi tror att deras syn på sitt arbete har påverkats starkt av problemen med 

det interna ledarskapet. Ledningen har inte lyckats att förmedla hur de vill att arbetet ska 

utföras och det hänger i sin tur ihop med att företaget behöver tänka över sin strategi vilket 

vi beskrev i början av analysen.  

 

Coaching av frontpersonalen innebär ständig inlärning och handling av individen och båda 

behövs för utveckling. Det är viktigt att våga prova nya uppgifter och utmaningar för att 

inlärning ska ske och det bidrar också till individens självkänsla när denne lyckas med 

något nytt (Gjerde 2004). På IKEA Helsingborg kan detta appliceras på flera sätt. Att ge 

personalen befogenhet att bemöta klagomål är ett exempel på att personalen får uppleva 

och lära sig en ny uppgift och vi är säkra på att det kommer att löna sig för företaget.  

 

Coaching leder också naturligt till handlingsfrihet eftersom den coachade, tack vare 

ledningens stöd, upplever sig ha den potential som krävs för att hantera sådana situationer. 

Med det stödet och en erforderlig feedback skapas tillitsfulla relationer mellan personal 

och ledning vilka bidrar till personalens lojalitet. När personalen trivs och känner sig 

uppskattad för sitt arbete och har en god relation med cheferna är det en mycket bra start 

på en god cirkel.    
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6. Slutsatser 
 
 

 

 

 

 

 

6.1. Våra slutsatser och råd 
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag av IKEA Helsingborg som en följd av att de 

uppmärksammat ett missnöje hos kunderna vad gäller personalens bemötande. Trots all 

den kritik som vi riktat mot företaget och dess ledning i uppsatsens analys, vill vi här 

belysa det faktum att initiativet till förändring och förbättring kommit från IKEA 

Helsingborg självt. Att be oss studenter undersöka problemet är ett led i att försöka få bukt 

med det och vi hoppas att såväl läsaren som IKEA kan se att den här uppsatsens syfte är att 

hjälpa snarare än att stjälpa. IKEA Helsingborgs chefer har under våra intervjuer visat stort 

engagemang för företaget och det vill vi inte ta ifrån dem. Snarare vill vi visa att det 

engagemanget kan användas och riktas mot ett håll som ger bättre resultat än i dagsläget.  

 

Det primära syftet med uppsatsen var att undersöka vilket eller vilka ledningsåtgärder som 

behövs för att nå god kvalitet på servicemötet på IKEA: s varuhus i Helsingborg. Det 

sekundära syftet var att klargöra hur frontpersonalen förhåller sig till servicemötet och 

jämföra det med hur IKEA: s kunder uppfattar servicemötet och dess tjänstekvalitet. Vi 

frågade oss först och främst vad som kännetecknar goda servicemöten, vad som kan 

påverka dem och varför de är viktiga och de besvarades i teoriavsnittet. Övriga frågor som 

relaterade till syftet, behövde vi däremot ett empiriskt underlag för att besvara. Detta är i 

korthet vad vi fann i vår analys med de råd vi vill ge till ledningen på IKEA Helsingborg: 

 

 IKEA har under hela sin verksamhetstid befunnit sig i den strategiska position som 

benämnes hybrid, men har på senare tid tack vare ett förbättrat produktsortiment 

förflyttat sig närmare en differentieringsposition. Det har i sin tur medfört en höjd 

image som gjort att kunderna nu kräver mer service av IKEA Helsingborgs 

Uppsatsen har nu nått sitt slut och det är dags att summera vad vi kommit 

fram till i vår analys av det empiriska materialet. I det här avslutande 

avsnittet redovisar vi våra slutsatser i punktform och ger därefter de råd till 

IKEA: s ledning som vi finner relevanta. Avsnittet avslutas med det bidrag vi 

anser att den här uppsatsen ger till forskningen samt våra förslag till 

fortsatt forskning. 
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personal, en begäran som inte tillgodoses. Servicemötet – interaktionen mellan 

frontpersonal och kund – på IKEA Helsingborg har således kvalitetsproblem och 

fungerar inte tillfredsställande för vare sig kund, personal eller ledning.   

 

 Till följd av förändringar i servicesektorn i allmänhet befinner sig IKEA 

Helsingborg nu vid ett strategiskt vägskäl, där vi anser att de ska välja en väg där 

de utvecklar sitt servicetänkande och anpassar sig till den nya tidens krav. Vi har 

visat att IKEA med sitt utbud av varor och tjänster har en komplex situation att 

hantera, men att rätt val av strategi och verksamhetsmål kan ge dem en mycket god 

lönsamhetspotential. 

 

 Vi har också funnit att det finns en tydlig skillnad mellan vad kunden förväntar sig 

av servicemötet på IKEA Helsingborg och vad frontpersonalen tror att kunden vill 

ha. Denna skillnad beror på att organisationen har allt för otydliga mål och 

otillräcklig intern kommunikation och det ger upphov till tre gap i tjänstekvaliteten. 

Personalen är inte medveten om vad ledningen vill att de ska prestera och de lyckas 

därför inte heller uppfylla de specifikationerna i servicemötet. Dessa gap ger i sin 

tur upphov till det gap som ligger till grund för uppsatsen, nämligen att kundernas 

förväntningar inte tillgodoses. 

 

 För att sluta kvalitetsgapen behövs ett tydliggörande av strategi och mål och en 

satsning på personalen i form av befogenheter, motiverande belöningar och 

utbildning. Dessutom behövs tekniskt och arbetsmiljömässigt stöd från ledningen 

för att personalen ska trivas, förstå sin uppgift och utföra den väl. 

 

 Vi har också funnit att coaching kan vara en ledningsmetod för att omsätta dessa 

åtgärdsförslag i praktiken. Coaching leder till inlärning, handling och 

attitydförändring och det är precis vad IKEA Helsingborg behöver för att skapa 

goda relationer med både personal och kund.  

 

Ovanstående slutsatser leder oss fram till två konkreta råd till ledningen på IKEA 

Helsingborg. För det första – tänk över vart IKEA som företag är på väg! Hur vill ni tackla 

den förändring som skett i omvärlden? Är ni beredda att ge mer service och bättre 
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tjänstekvalitet och vad får det i så fall kosta? Vårt råd är att ni anpassar er strategi och era 

mål till de nya omständigheter som ni befinner er i. Genom att låta IKEA bli ett 

serviceinriktat företag kan ni skaffa er en marknadsposition som är svårslagen för alla 

konkurrenter. Ta reda på vad kunden vill ha av er, är det hjälp med montering av möbler 

eller efterfrågar kunden helhetslösningar där ni erbjuder hantverkstjänster som el, VVS 

eller snickeri?  

 

För det andra – ta vara på er personal och värdesätt dem för deras arbete! Ge 

frontpersonalen befogenhet att bemöta kunderna på alla plan så kommer ni att märka 

skillnader både i personalens attityd och arbetsglädje, i kundernas nöjdhet och i 

lönsamheten. Våga lita på personalen så kommer de att lita på IKEA som arbetsgivare! Ta 

reda på hur personalens egna mål och behov ser ut och försök uppfylla dem. Endast då kan 

verklig tjänstekvalitet och arbetsglädje uppnås. Använd coaching för att skapa motivation 

och attitydförändring hos frontpersonalen. Coaching är en form av utbildning eftersom det 

innebär ett ständigt lärande som kommer att genomsyra hela organisationen, men ni kan 

också behöva utbilda personalen i kundbemötande eftersom de nu är så inriktade på den 

mekaniska försäljningen.  

 

6.2. Vårt bidrag till forskningen 
Vårt bidrag med den här uppsatsen har varit att, genom att kombinera Grönroos två 

trianglar för varu- respektive tjänstemarknadsföring till en marknadsföringsromb, visa på 

den komplexitet som företag av idag har att hantera för att bli lönsamma. Vi har påvisat att 

Porters generiska strategier är en aning för stelbenta och oflexibla för dagens moderna 

företag, där tjänster i allt högre grad fungerar som konkurrensmedel, oavsett bransch eller 

sektor. Vi har också med en fallstudie av IKEA Helsingborg illustrerat sambandet mellan 

vald strategi och tjänstekvalitet genom att sätta begrepp som identitet, kommunikation och 

coaching i en företagsekonomisk kontext.  

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att göra samma studie på företaget IKEA på ett nationellt eller till 

och med internationellt plan för att se om resultatet hade blivit det samma eller om de 

ledningsstrategiska problem vi identifierat endast utgör en lokal företeelse. Har 
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produktkvaliteten och den höjda imagen lett fram till samma strategiska vägskäl för alla 

varuhus i IKEA-koncernen? Det hade också varit intressant att undersöka andra företag 

med utgångspunkt i marknadsföringsromben för att se hur väl deras strategi är anpassad 

efter den. Vi har i uppsatsen rekommenderat coaching som ett bra ledningsverktyg för att 

åtgärda kvalitetsproblem och förändra personalens attityd – men vilka andra verktyg kan 

fungera? Det utgör ytterligare ett intressant område för fortsatt forskning. 

 



==================================== Källförteckning ================================= 

===============================       ============================== 70

Källförteckning 
Tryckta källor 

Abrahamsson, B., Aarum-Andersen, J. (1998) Organisation – Att beskriva och förstå 

organisationer. Liber Ekonomi, Malmö 

Albinsson, P. (1996) Den lärande organisationen. AiT Scandbook AB, Falun. 

Berg, M. E. (2004) Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas Studentlitteratur, 

Lund 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ekonomi, Malmö 

Corvellec, H., Lindqvist, H. (2005) Servicemötet – multidisciplinära öppningar Liber AB, 

Malmö  

Cunningham, I., Honold, L. (1998) Everyone can be a coach. HR Magazine. 1998: 6 pp. 1-4 

Edwards, L. (2003) Coaching – the latest buzzword or a truly effective management tool? 

Industrial and Commercial Training. Vol. 35, 2003: 7, pp. 298-300 

Frankelius, P. (2001) Omvärldsanalys. Liber Ekonomi, Malmö 

Gjerde, S. (2004) Coaching  - vad, varför, hur. Studentlitteratur, Lund 

Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring - en CRM-ansats. Liber 

Ekonomi, Malmö 

Heide, M., Johansson, C., Simonsson, C. (2005) Kommunikation och organisation. Liber AB, 

Malmö 

Isaksson, A., Nilsson, H., Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. 

Studentlitteratur, Lund 

Johnsson, G., Scholes, K. (2002) Exploring Corporate Strategy. Sixth Edition. Pearson 

Education Limited 

King, P., Eaton, J. (1999) Coaching for results. Industrial and Commercial Training. Vol. 31, 

1999: 4, pp. 145-148 

Larsson, L. (1997) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur, Lund 

Levitt, T. (1980) Marketing Success Through Differentiation – Of Anything. Harvard 

Business Review, Januari 1980: 83-91 

Normann, R. (2000) Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 

Liber Ekonomi, Malmö 

Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy Free Press, New York 



==================================== Källförteckning ================================= 

===============================       ============================== 71

Salzer, M. (1994) Identity across borders. A study in the “IKEA-world”. Department of 

Management & Economics, Linköpings Universitet 

Simonsson, C. (2002) Den kommunikativa utmaningen. Sociologiska Institutionen, Lunds 

Universitet 

Solomon, M. R., Surprenant, C. F., Czepiel, J. A., Gutman, E. G. (1985) A Role Theory 

Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. Journal of Marketing, vol. 49 

(Winter): 99-111. 

Svensson, P-G., Starrin, B. (red.) (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. Studentlitteratur, 

Lund 

Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund 

Wilson, C. (2004) Coaching and coach training in the workplace. Industrial and Commercial 

Training. Vol. 36, 2004: 3, pp. 96-98 

 

Övrigt 

IKEA Facts & Figures 2003/04, tryckt företagsmaterial från IKEA Sverige 

IKEA: s personalidé ur tryckt material från IKEA Sverige 2005 

CSI – resultat från undersökning av IKEA Helsingborg, v. 38, 2004 

IKEA populärast (2005, 12 maj) Metro, s. 26  

 

Personlig kommunikation 

Intervju med Ninni Altberg, Kundservicechef på IKEA Helsingborg, 2005-04-14 & 2005-05-11 

Intervju med avdelningschef på IKEA Helsingborg, 2005-05-11 

17 stycken individuella intervjuer med frontpersonal på IKEA Helsingborg 2005-04-21 

och 2005-04-22 

 


