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Abstract

To shop online in store - Obstacles and possibilities

Tora Levehag

Quality improvement requires continuous improvement to meet and exceed the 
customers needs. This study has been made by the student at the company MQ 
and the chosen part of the organisation is one of their stores located in Motala. 
The background to the study is that less traffic in visiting customers has been 
noticed which may have to do with the increasing e-commerce and 
onlineshopping.  
        The store offers the service ”To shop online in store” where the customer can 
shop from the whole collection – MQ offer around 60 brands that are only available 
online. The store has a big touchscreen where the customer can see all products in 
big size and shop through a sent link from the screen where they finish the 
purchase through their phone.    
        The aim of the study is to give improvement proposals according the service 
so they can keep their customers. Obstacles and possibilites concerning the 
service has been reviewed through interviews with the staff and a customersurvey 
on customer behavior has been made. 
        The biggest improvementarea turned out to be the lack of knowing the 
service shop online in store is existing. Almost every purchase that is being made 
through the screen is made on initiative from the staff. Communication and 
marketing about the screen to reach out to the customers is therefore proposed to 
focus on and also the improvement to keep up with the growing e-commerce. 
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Sammanfattning 

Kvalitetsutveckling kräver ständiga förbättringar för att möta och överträffa kundernas 

förväntningar. Denna studie har utförts av studenten hos organisationen MQ vid deras 

butik i Motala. 

        Bakgrunden till studien är att det har noterats minskad trafik i form av besökare i 

butiken, bidragande faktor till detta anses vara e-handeln och den ökade 

onlineshoppingen. Butiken erbjuder tjänsten ”Att shoppa online i butik” där kunderna får 

tillgång till hela MQ:s sortiment – företaget har ett sextiotal märken som enbart säljs via 

e-handeln. I butiken finns en stor pekskärm där kunderna kan se samtliga produkter i 

storbild och köpa dem via en länk som sänds från skärmen till kundens telefon där köpet 

avslutas.  

        Syftet med studien är komma med förbättringsförslag kring tjänsten att shoppa 

online i butik så de kan behålla sina kunder. Genom att kartlägga nuläget hur tjänsten 

uppfattas hos interna och externa kunder, dvs både de anställda hos butiken och 

kunderna, möjliggjordes en överblick över förbättringsområdet. Utifrån intervjuer med 

butikspersonal och kundundersökning har kundbeteenden, hinder och möjligheter med 

tjänsten granskats.  

        Största förbättringen visade sig vara marknadsföringen och vetskapen om tjänsten – 

de som använder tjänsten idag gör det i princip enbart på påbud av personalen, sällan 

eller aldrig utför en kund ett köp via skärmen på egen hand. Förbättringsförslagen detta 

examensarbete lägger fram har för avsikt att underlätta och hjälpa MQ butiken i Motala i 

sitt existerande och vardagliga arbete där de är beroende av besökande och handlande 

kunder.                 

Nyckelord: e-handel, förbättring, kommunikation, kund, kvalitet, ledarskap, shoppa 

online i butik, tjänst  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven av studenten mot MQ och jag vill rikta ett stort tack 

till organisationen och samtliga som deltagit och möjliggjort mitt examensarbete. Jag 

vill särskilt och extra stort tacka min handledare Ebba Eriksson som är butikschef vid 

MQ butiken i Motala och som visat engagemang och tålamod och bistått med all 

nödvändig information från företaget. Utan det aktiva intresse som organisationen 

visat och den stöttning jag fått hade ej detta arbete varit möjligt.   

        Jag vill också ge ett stort tack till min ämnesgranskare Anette Oxenswärdh som 

varit ett stort stöd längs hela vägen. Flexibiliteten de båda visat på distans då jag 

befunnit mig på utbytesstudier i Kanada, Vancouver vid University of British 

Columbia under större delen av examensarbetets utförande har varit guld värt. Vi 

behövde ibland anpassa oss till tre olika tidszoner då vi merparten befann oss i tre 

olika länder och deras anpassning till detta har gjort det hela möjligt. Att sedan få 

knyta ihop studien och avsluta den på svensk mark igen i deras närvaro på plats i MQ 

butiken i Motala och på Uppsala Universitet/Campus Gotland har betytt extra mycket 

för mig.      

 

Visby, juni 2018 

Tora Levehag  
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet får du som läsare ta del av övergripande information om den 

valda organisationen MQ och den valda delen av företaget i form av MQ butiken i 

Motala. Bakgrunden till denna studie beskrivs och syfte och frågeställningar som 

examensarbetet har för avsikt att svara på delges.    

1.1 Inledning 

Kvalitetsutveckling handlar om att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre 

resursåtgång. Det gäller att få nöjdare kunder som återkommer och som i sin tur 

berättar vidare om sina positiva erfarenheter för vänner och bekanta vilket leder till 

lönsamhet. Förbättrad kvalitet kan leda till ökad lönsamhet på många sätt. Den 

förbättrade lönsamheten kan sedan utnyttjas för att ytterligare vidga kvalitetsgapet 

gentemot konkurrenterna. Förbättras kvaliteten i de interna processerna kan behovet 

av mellanlager och andra reserver sänkas drastiskt (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 57-

59).  

        MQ verkar inom modebranschen och klädindustrin och är med sina fysiska 

butiker beroende av de kunder som kommer in i butiken och handlar. Från att 

butikschefen vid MQ butiken i Motala tillträdde och fram tills idag har förändring i 

kundernas köpbeteende noterats. Det är mindre trafik i butiken i form av besökande 

kunder och detta spås ha att göra med den ökande e-handeln – kunderna shoppar mer 

online. För att bibehålla besökande och handlande kunder i butiken gäller det att få 

dem att komma in och handla personligen. Allt fler företag och organisationer 

fokuserar på att skapa trogna och lojala kunder, denna strategi kallas på engelska för 

”Loyalty based Management” (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 347). Butiker är beroende 

av att kunderna personligen kommer in i butiken och handlar och detta gäller både 

branschen som MQ verkar i och övrig bransch som driver sin verksamhet i form av 

butiker. Då det är fem gånger så dyrt att skaffa en ny kund än att satsa på de redan 

befintliga visar MQ butiken i Motala på lojalitet då de värnar om sina stamkunder i 

form av lojala kunder (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 347). Efter kartläggning av hur 

arbetet med att shoppa online ser ut i butiken har det framkommit att det finns 

potential för förbättring och utveckling här. 
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        MQ arbetar dagligen med kvalitet i syftet att göra sina kunder nöjdare. De vill att 

plaggen ska tålas att bli synade i sömmarna och de ställer höga krav på kvalitet - från 

design till val av material och leverantör. Produkterna kvalitetssäkras på en mängd 

olika sätt och kollektionerna testas hos leverantörer och av oberoende testinstitut. 

Organisationens samtliga leverantörer måste även garantera kvalitetsnivån utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv via avtal, kontrakt och uppförandekod. Innan MQ startar ett nytt 

samarbete gör de interna revisioner för att fastställa att leverantören kan leva upp till 

de ställda kraven. De vill inför varje säsong åstadkomma kvalitetsförbättringar och 

hela tiden minska reklamationer – både för att du som kund ska vara nöjd och även av 

största vikt ur miljösynpunkt. Varje reklamerat plagg innebär onödig påfrestning på 

miljön och de reklamationer som uppstår följs upp och utvärderas enligt ett 

kvalitetskontrollflöde (MQ, 2018). 

1.2 Problembeskrivning 

Den här studien är skriven av studenten mot företaget MQ och den valda delen av 

organisationen är butiken i Motala som har fem anställda (Eriksson, 2018). MQ:s resa 

påbörjades 1957 då 25 stycken dam- och herrbutiker ingick ett samarbete under 

namnet Detex AB. År 1979 fördjupas samarbetet och modebutikerna intar namnet 

MAN och QVINNY. År 1988 lanseras den gemensamma profilen MQ och idag är de 

cirka 120 butiker som ingår i butikskedjan uppköpta och ingår i MQ Retail och 

huvudkontoret är beläget i Göteborg och produktionskontoret ligger i Shanghai. MQ:s 

filosofi bygger på vad de kallar ”Selected diversity” vilket innebär att deras sortiment 

befinner sig i kontrasten mellan utvalt och mångsidigt. Utvalt då de ställer höga krav 

på de varor som slutligen hamnar i deras sortiment och mångsidigt då trivs i en mix av 

starka personligheter och kvalitetsvarumärken. MQ vill finnas där för sig som kund - 

alltid och överallt, detta då de är medvetna om att olika tillfällen kräver olika uttryck 

och de vill hjälpa sina kunder att klä sig med stil både till vardag och fest. Genom sin 

mix av egna och externa märken erbjuder de kläder för både kvinnor och män med 

hög modegrad och deras ambition är att lansera MQ som den ledande modekedjan i 

Norden.  

        Förbättringsområdet e-handeln kartlades genom en nulägesanalys och valdes ut 

som fördjupningsområde. Den ökande onlineshoppingen ses som bidragande faktor till 

att trafiken i den valda organisationen i form av MQ butiken i Motala minskat under 
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åren och är bakgrunden till problemet (Eriksson, 2018). Problemet organisationen vill 

undvika är att förlora sina kunder och förbättringsområdet som är fokus i 

examensarbetet är att behålla sina kunder via den personliga onlineshoppingen de 

erbjuder i butiken. Den personliga onlineshoppingen som erbjuds i butiken möjliggör 

för kunderna att kunna shoppa online fast ändå ha den personliga kontakten valbar. 

Kunderna kan välja att klicka hem en vara via hemsidan och befinna sig var som helst, 

men hämta varan i butik. Kunderna kan även välja att personligen gå in i butiken och 

antingen få hjälp av personalen att beställa online via kassan, eller via skärmen som 

finns till kundernas förfogande där de helt själva kan beställa en vara online och se den 

i större format på skärmen. Logistiska fördelar med den personliga onlineshoppingen 

är att kunden får se varan på en större skärm – vissa varor finns enbart online. Kunden 

kan även få assistans i sin onlineshopping på plats och kan välja att betala online och 

välja leveranssätt. 

        Efter kartläggning av hur tjänsten att shoppa online i butik ser ut och fungerar i 

dagsläget framkom att det finns brister i funktionen och det tekniska kring skärmen 

som är placerad i butiken. Färg och sökfunktion ger ej överensstämmande resultat mot 

verkligheten och skärmens uppkoppling upplevs seg och ej så snabb som önskas 

(Respondent1, 2018). Även placering togs upp som en diskussion där det kan tänkas 

finnas ännu mer tillfredsställande plats i butiken för att nå ut till största möjliga 

kundmålgrupp (Respondent2, 2018). Den största förbättringspunkten visade sig vara 

vetskapen kring tjänsten – sällan och i princip aldrig går kunderna själva fram till 

skärmen och gör en beställning (Respondent3, 2018). Den försäljning som sker är via 

assistans och påbud av personalen. Det finns stor förbättringspotential i att nå ut till 

kunder och övriga individer för att uppmärksamma dem om att tjänsten finns och hur 

den fungerar så att de själva ska känna sig självsäkra och villiga i att gå in i butiken 

och använda sig av tjänsten. Det finns även ett stort behov av att förklara och 

informera kunderna om varför de ska använda sig av tjänsten att shoppa online i 

butiken. En vanlig fråga då butikspersonalen instruerar och berättar om tjänsten är – 

”varför ska jag använda mig av denna skärm och tjänst i butik, när jag kan gå hem och 

beställa online?” (Respondent1, 2018). För att få med helheten på förbättringsområdet 

kommer hinder och möjligheter med tjänsten att shoppa online i butik kartläggas.    
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att kartlägga och komma med förbättringsförslag på hur 

organisationen kan behålla sina kunder via den personliga onlineshoppingen som 

erbjuds i butiken.  

        Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Vilka hinder och möjligheter finns det med tjänsten? 

2. Vilka förbättringar kan ske med den personliga onlineshoppingen i butiken? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer enbart att gälla den valda MQ butiken och kommer ej att inbegripa 

organisationen i övrigt. Det kommer enbart att fokuseras på det valda 

förbättringsområdet. Förbättringsförslag kommer enbart att gälla den valda processen 

inom det valda området och det kommer ej att innehålla något mer i butiken. Denna 

studie kommer ej att inbegripa en implementering av de framtagna 

förbättringsförslagen, härav att kvaliteten ej kommer att vara möjlig att utvärdera. 
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2. Teori 

I teorikapitlet ges en introduktion till kvalitetsutvecklingen som är utgångspunkten i 

denna studie. Lämplig teori som har anknytning till det valda förbättringsområdet 

redovisas i detta kapitel. Teori som har koppling både till empirin och 

förbättringsförslagen finns presenterade.    

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

2.1.1 Kvalitetsutveckling 

I en modern syn på kvalitet är det centrala att alltid sätta kunderna i centrum. Det är 

kunderna som värderar kvaliteten och den ska sättas i relation till deras behov och 

förväntningar. Genom att sätta sig in i kundens perspektiv och sätta dem i centrum kan 

det förstås vad kunderna eftersöker hos en vara eller tjänst (Bergman & Klefsjö, 2014, 

s. 40). En stor del av den organiserade verksamheten kan betraktas som nätverk 

bestående av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden – dvs processer. Från 

processen genereras information om hur väl processen tillfredsställer kundernas behov 

(Bergman & Klefsjö, 2014, s. 44). Det gäller att ej låta slumpfaktorer ha en avgörande 

betydelse, det gäller att beslut är baserade på fakta som är väl underbyggda. För att 

kunna göra detta krävs att kunna ha kunskap om variation för att kunna skilja verkliga 

orsaker från brus och att fakta analyseras. Den fakta som samlas in måste struktureras 

och analyseras. Det krävs systematiskt insamlande av information om kundens behov. 

Att basera beslut på fakta innebär att det aktivt söks efter lämplig information som 

sedan sammanställs och analyseras (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 43).  

        Då de externa kundkraven ständigt ökar måste det hela tiden försöka förbättras 

kvaliteten på de egna produkterna och erbjudandena liksom på den egna 

verksamhetens processer. Den som slutar att bli bättre slutar snart även att vara bra 

(Bergman & Klefsjö, 2014, s. 46). För att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete 

krävs det att det skapas förutsättningar för delaktighet i arbetet. Det är viktigt att det på 

olika sätt underlättas för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka 

beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 48). I botten på 

hörnstensmodellen finns - att utveckla ett engagerat ledarskap, och det kan ej nog 

understrykas hur viktigt ett engagerat och starkt ledarskap är för att åstadkomma en 

kultur som främjar allt förändringsarbete och för att åstadkomma offensiv 

kvalitetsutveckling, se figur 1 (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 50). 
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Figur 1 Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 40) 

 

2.1.2 Kundbegreppet 

Utifrån definitionen av kvalitet följer att kundbegreppet är det centrala. Med begreppet 

kund menas de personer som verksamheten är till för – de personer som verksamheten 

vill skapa värde för genom sina produkter. Begreppet kund upplevs fortfarande i vissa 

verksamheter svårt att ta till sig och ovant, detta beror inte minst på att många 

associerar en ekonomisk relation till ordet kund. Detta är främst vanligt inom den 

offentliga sektorn där den som betalar för en tjänst kan vara någon annan än den som 

tjänsten är tänkt att skapa värde åt. För de flesta varor och även många tjänster är det i 

allmänhet den som betalar för produkten som åtnjuter värdet av den. Att genast 

fokusera på etablerade kundgrupper är olyckligt – i de allra flesta fall ska 

verksamheten skapa värde för flera olika kundkategorier. Exempelvis ska en kurs på 

ett universitet ge värde åt studenterna men också åt deras blivande arbetsgivare och 

lärare i efterföljande kurser i utbildningsprogrammet (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 

28-29).  

        Det behövs ett allmänt, övergripande och någorlunda neutralt ord på kund för att 

ej låsa diskussioner och begrepp. I situationer med flera olika kundkategorier 

sammanfaller ej alltid gruppernas förväntningar och behov. Det är av vikt att föra 

eventuella konflikter vad gäller kundönskemål till ytan och att göra medvetna 

prioriteringar. Det är härav viktigt att det i den egna organisationen försöker besvaras 



7(57) 

 
frågan vilka organisationens kunder är. Kunden och kundbegreppet är väldigt centralt i 

offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 28-29).  

       För att kunna utföra förbättringar i e-handelsprocessen med exempelvis nöjdhet, 

lojalitet och återköp är det viktigt att fokusera på ”Lojality Based Management” som 

gäller lojaliteten hos kunderna. MQ:s butik i Motala har en hög grad av stamkunder 

som är lojala kunder och härav att det finns skäl till att arbeta vidare och förbättra hur 

arbetet med dessa kunder utförs då allt fler organisationer fokuserar på att skapa lojala 

och trogna kunder. ”Royalty by loyalty” är ett begrepp inom lojalitetsmanagement och 

där belyses hur lönsamheten är kopplad till att kunderna är trogna företaget och 

återkommer för att handla mer (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 347). 

 

2.1.3 Kundönskemål 

En produkt har många egenskaper som bedöms och uppfattas av dess kunder och 

därför påverkar deras uppfattning av produkten. Egenskaperna ur kvalitetssynpunkt 

kallas kvalitetsdimensioner. En produkt ingår ofta som en del i ett större koncept, ett 

erbjudande, som kan innehålla andra varor upplevelser eller tjänster och kunden 

sammanfattar då dennes intryck i ett totalintryck av hela erbjudandet (Bergman & 

Klefsjö, 2014, s. 31).  

        Tjänster är ej lika konkreta som varor och det kan härmed vara svårt att förklara, 

mäta och specificera innehållet i en tjänst. Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa 

tjänsten. Tjänster konsumeras ofta samtidigt med att de skapas vilket även innebär att 

tjänsten ej kan transporteras eller lagras. Tjänster består av processer och aktiviteter 

och kan därför ej prövas eller testas av kunden innan köpet. Tjänster består ofta av ett 

system av deltjänster, kunden värderar dock ej de enskilda deltjänsterna utan helheten. 

Vi går vidare mot en trend där köp av varor byts mot funktion – vi köper ej kylskåp 

utan förvaring och ej heller bil utan transport. Flera storföretag har i sina beskrivningar 

av verksamheten en funktionsbeskrivning, exempelvis säger Texas Instrument ”we 

offer solutions, we don´t sell products”. Mc Donalds vill leverera ”a service and an 

experience”. Det är härmed viktigt att fokusera på förbättring och hantering av 

tjänstekvalitet. Fastän tjänster och varor skiljer sig åt på många sätt är det viktigt att 

framhålla att verktyg och arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling i stort sett är 

oberoende av om produkten är en tjänst, en vara eller en kombination av tjänster och 

varor. En stor del av kvaliteten i en tjänst bestäms i det ögonblick den som utför 
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tjänsten, leverantören av tjänsten, möter kunden. Detta moment kallas sanningens 

ögonblick och syftar på det avgörande mötet mellan tjuren och matadoren där en av 

dem ska dö. I sammanhanget med tjänster är det ett ögonblick av möjligheter på grund 

av de rika tillfällen leverantören har att övertyga kunden om tjänstens förträfflighet 

(Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 32-36).  

 

2.1.4 Ledarskapet 

Det finns en mängd olika definitioner av ledarskap och det har noterats att av samtliga 

definitioner som påvisats verkar de ha föga gemensamt förutom att det handlar om en 

påverkansprocess. Processen utspelar sig i ett ojämlikt förhållande där ledaren utövar 

inflytande över sina underordnade. Det som definieras som ledarskap kräver ej enbart 

en teoretisk definition utan även ett noggrant övervägande av vad en specifik grupp 

menar med ledarskap och hur de relaterar till ledarskap och ledare. Ledarskap har 

olika innebörd för olika grupper och begreppet värderas olika för grupperna. Den 

senaste tidens utveckling kan ha inneburit ett mindre maskulint ledarsätt då lagarbete, 

kunskap och nätverk blivit allt viktigare i våra nutida organisationer, ledaren som 

befälhavare har tonats ner (Alvesson, 2015, ss. 120-121). Flera forskare föreslår att det 

görs en skillnad på chefskap och ledarskap där chefskap är mer formellt och handlar 

om handfasta medel och saker, medan ledarskap mer innebär inflytande via individers 

hjärtan, huvuden och värderingar (Alvesson, 2015, s. 147). 

        I och med att det finns en mängd olika personer, inkluderat forskare, som talar 

om ledarskap finns det en tendens att inkludera i princip allt möjligt i begreppet och 

därmed finns risken att ledarskap kan uppfattas som att det kan röra sig i alla 

riktningar. Det är därför av vikt att flytta fokus från en standardiserad uppfattning av 

ämnet till en större uppmärksamhet på kulturella kontexter och innebörden av 

ledarskapssamverkan. Resultatet blir då en kombination av teoretiska idéer om 

ledarskap och sensitivt lyssnande på de som vill förstås. De punkter som det 

rekommenderas att fokus riktas på är följande: 

- Sociala relationer mellan ledare och medarbetare  

- Ledarens agerande  

- Hur medarbetarna förhåller sig till och tolkar ledarens agerande  

- Hur den organisationskulturella kontexten ter sig som ger scenen för 

ledarskapsrelationen 
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De flesta studier av ledarskap har som fokus hur en person som identifieras som ledare 

samarbetar med och uppför sig mot en grupp underordnade och även hur ledaren i 

grova drag leder organisationen (Alvesson, 2015, s. 123).  

        En ledare kan behöva agera på olika sätt beroende på situation och sammanhang. 

En skicklig ledare har förmågan att anpassa sitt beteende efter både vilken individ och 

grupp som denne leder och efter vilken situation individen eller gruppen befinner sig i 

(Jansson & Ljung, 2011, s. 250). Jansson och Ljung tar (Jansson & Ljung, 2011, ss. 

261-263) upp Golemans sex olika ledarstilar som är följande: 

 

• Visionär ledarstil – Ledaren målar upp en stark bild som är lockande av det 

långsiktiga målet som vill uppnås. Ledaren förklarar även varför målet är 

viktigt att nå fram till. Denna stil kan väcka liv i en grupp som behöver 

uppleva få energi för uppgiften.  

  

• Coachande ledarstil – Ledaren hjälper enskilda individer att hitta samband 

mellan sitt arbete i organisationen och sina egna personliga mål och drömmar. 

Denna stil får individerna att känna sig uppskattade och utvalda, genom att de 

ser en mening på personligt plan att bidra och delta till gruppens bästa.  

  

• Relationsskapande ledarstil – Ledaren visar att denne ser den enskilde 

individen i personens sammanhang och bidrar härmed till trygghet och 

harmoni i gruppen genom att utveckla känslomässiga band mellan och med 

deltagarna. Denna stil stärker deltagarnas gruppidentitet. 

  

• Demokratisk ledarstil – Ledaren tar åt sig av råd från deltagarna och 

diskuterar, lyssnar och låter dem aktivt delta i beslutsprocessen med syftet att 

besluten ska tas i samförstånd. Denna stil ger både ledaren och gruppen 

tillgång till fler perspektiv på de områden som besluten ska tas kring och det 

kan göras med ökad acceptans. 

 

 



10(57) 

 
• Pådrivande ledarstil – Ledaren sätter upp utmanande och svåra mål och driver 

på deltagarna. Ledaren manar på dem att ej nöja sig med normala prestationer, 

få dem att arbeta effektivare, snabbare och mer utan att ge upp. Denna stil kan 

fungera i en självmotiverad, kompetent och sammansvetsad grupp. 

 

• Auktoritär ledarstil – Ledaren ger tydliga order och kontrollerar att de utförs 

på det sätt som ledaren beordrat. Denna stil är nödvändig i krissituationer när 

det är viktigare att det ageras snabbt och tillsammans än att det väljs det sakligt 

sett mest optimala beslutet. Stilen fungerar även när organisationer är på väg 

mot ett misslyckande och hamnat i handlingsförlamning och apati.  

 

Goleman menar att skickliga ledare som klarar av att använda känslor på ett medvetet 

sätt i sitt ledarskap utövar sitt ledarskap i form av de sex olika ledarstilarna ovan. Fyra 

av ledarstilarna, de fyra första, förmedlar positiva känslor till de individer som leds. 

Dessa ledarstilar bidrar till ett känslomässigt klimat i gruppen som utgörs av samklang 

(Jansson & Ljung, 2011, s. 261). De två sistnämnda ledarstilarna leder enbart till goda 

resultat på kort sikt, för att lyckas på ett långsiktigt perspektiv måste ledaren först och 

främst växla mellan de fyra förstnämnda stilarna. Det som skiljer sämre ledare från de 

bästa är att de dels leder oftare genom de två sistnämnda stilarna och även att de 

allmänt har en smalare ledarstilsrepertoar (Jansson & Ljung, 2011, s. 263). De två 

sistnämnda ledarstilarna skapar ej samklang och bidrar ej till positiva känslor. 

 

2.1.5 Kommunikation 

En väsentlig del av ledarskapet består av att beskriva, förklara och argumentera och 

härigenom kommunicera olika frågeställningar för att skapa delaktighet, förståelse och 

övertygelse. Någon har till och med sagt att ”ledarskap är kommunikation” (Bergman 

& Klefsjö, 2014, s. 403).  

        Under de senaste årtiondena har det skett en revolutionerande utveckling av 

elektroniska hjälpmedel för effektivisering inom allt fler områden. Ett av dessa 

områden är marknadsföring (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 103).  
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I forskning om kommunikationskanaler är kanalens förmåga att förmedla rik 

information centralt. Generellt kan sägas att en kanal ger möjlighet att förmedla rik 

information när den har följande egenskaper: 

 

- kan överföra många signaler samtidigt 

- ger möjlighet till snabb återkoppling 

- ger möjlighet att utnyttja ”naturligt” (muntligt) språk 

- gör att sändare och mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till 

varandra 

 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262) 

 

Traditionellt har det varit vanligt att skilja mellan kanaler för skriftlig och muntlig 

kommunikation. Den största anledningen till detta är den stora skillnaden mellan dem 

när det gäller förmågan att förmedla rik information. Den största nackdelen med 

skriftlig kommunikation är att den ger relativt begränsat utrymme för förmedling av 

”rik information”, det finns alltså gränser för hur mycket information som går att 

överföra i ett budskap. Det brukar även ta lång tid innan sändaren får återkoppling från 

mottagaren när kommunikationen är skriftlig. Samtlig muntlig kommunikation ger 

däremot möjlighet till att både förmedla rik information och direkt få snabb 

återkoppling på budskapet. Flera studier av kommunikation i organisationer visar att 

de allra flesta om de fritt kan välja anser att muntlig kommunikation ansikte mot 

ansikte är effektivast. Detta gäller särskilt om de personer som ska kommunicera 

känner att de har ont om tid, flera ledarstudier som visar att ledare föredrar muntlig 

kommunikation framför skriftlig stödjer det här. Två saker är viktigast vid direkt 

interaktion:  

 

- Den icke verbala kommunikationen ger genom kroppsspråket viktig information om 

vad som tänks om varandra, vilket intresse som finns för den andre personen och hur 

statusen mellan sig själv och den som det interageras med uppfattas. 
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- Känslor som är viktiga för hur mottagaren tolkar det som menas, förmedlas 

effektivast genom social interaktion. Även om andra kommunikationskanaler, även 

elektroniska, kan vara känsloladdade visar dock forskning att möjligheterna för att 

förmedla känslor elektroniskt är begränsade.  

 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 263) 

 

Effektiv kommunikation förutsätter att valet av kommunikationskanal passar till det 

budskap som ska förmedlas då olika kanaler lämpar sig för olika typer av budskap. 

Forskning visar generellt att desto mer osäkerhet som är förknippat med budskapet – 

kan exempelvis finnas flera sätt att tolka det på, desto rikare kommunikationskanal bör 

användas (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 263).  

 

2.1.6 Benchmarking 

Benchmarking innebär processjämförelser vilket är ett viktigt arbetssätt för 

processförbättringar och som baseras på idén att noga jämföra sina egna processer 

med andra liknande eller identiska processer för att hitta förbättringsförslag. Det kan 

utföras benchmarking inom samma bransch hos andra organisationer för att se hur det 

arbetas med liknande tjänster. Genom att gå ut i andra verksamheter kan inspiration 

fås och hinder och möjligheter kan bollas och ses över för att kunna utveckla den egna 

tjänsten. Benchmarking kan med fördel utföras här för att få upp ögonen för, inblick i 

och vetskap om hur övriga företag och organisationer som är verksamma inom samma 

bransch arbetar med liknande tjänster. Benchmarking som är processjämförelser på 

svenska är ett viktigt arbetssätt för processförbättringar som grundas på idén att noga 

jämföra sina egna processer med andra identiska eller liknande processer för att hitta 

förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 456). Benchmarking kan ses som 

sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till överlägsna prestationer. På 

japanska talas det om ”dantotsu” som ungefär betyder strävan att vara den bäste av de 

bästa.  

        Lärandet och utbytet via processjämförelser bygger på förtroende mellan de 

deltagande parterna och det är av vikt att samtliga har samma syn på hur 

informationen ska hanteras. Organisationer som har använt sig av processjämförelser 

hävdar att det i allmänhet ej är svårt att skaffa sig tillräcklig kunskap och insikt. 
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Generellt är inget företag intresserat av att dölja något för ett annat företag som det ej 

konkurreras med, samarbetet kan underlättas om företaget själv är duktig i vissa frågor 

och kan dela med sig av denna kunskap till andra företag. Viktigt att påpeka är att 

processjämförelser ej handlar om att kopiera, det gäller att reflektera över varför 

lösningarna fungerar i deras sammanhang och hur detta kan översättas till den egna 

organisationen. Grundläggande för att lyckas med processjämförelser är att den egna 

organisationen har en väl utvecklad syn på processer. Då benchmarking i detta 

sammanhang innebär att processer studeras hos andra, exempelvis konkurrenter, 

innebär det ej att produkterna studeras (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 476-478). Det 

kan härmed utföras benchmarking på andra organisationer som ej har samma 

produkter som MQ. För att underlätta arbetet med processinnovation kan de olika 

stegen användas enligt följande: 

 

Planera: Förstå den egna processen och mät viktiga framgångsfaktorer →Planera  

Sök: Leta upp lämplig organisation att göra processjämförelser med → Gör  

Studera: Studera jämförelseprocessens förmåga och analysera gap → Gör 

Analysera: Bestäm orsaker till skillnaderna i de båda processerna →Gör 

Anpassa: Välj den bästa åtgärden och modifiera till den egna miljön →Studera 

Förbättra: Implementera åtgärden och mät den modifierade processen →Lär  

 

De olika stegen liknas vid de olika steg som ingår i PDSA – förbättringscykeln där de 

olika delarna planera, gör, studera, och illustrerar hur stegen är applicerbara på 

processinnovationens delar (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 478). 

      KappAhl lanserade i slutet på förra året ”Click & Collect” och ”Shop Online in 

Store” där de tog nästa stora steg i sin digitaliseringsresa. Motiveringen kring deras 

digitala satsning är att de anser att samtliga sätt att shoppa på KappAhl ska vara 

interagerade. De fysiska butikerna och online är ej olika kanaler utan är två delar av 

samma KappAhl. Det är kunden som väljer och företaget som levererar och i och med 

att online ständigt är påfyllt har KappAhl nu heller aldrig slut på varan i butik. De två 

satsningarna Click & Collect och Shop Online in Store lanseras på bred front och 

Sverige är första land ut där Norge och Finland var tätt efter. Direkt vid lanseringen i 

Sverige sågs positiva effekter i deras försäljning och kollegorna i butikerna är nöjda 

över att de nu kan ge bättre service och kunderna är nöjda med ett större utbud som 
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erbjuds i butik via tjänsten Shop Online in Store. De två tjänsterna är två viktiga 

pusselbitar på KappAhls digitaliseringsresa mot en sömnlös köupplevelse som har 

utgångspunkten i kunden och dennes behov – så kallad omni channel. Click & Collect 

innebär att Kappahls kunder nu kan handla på nätet och kostnadsfritt hämta ut sina 

varor i butik. Shop Online in Store innebär att butikspersonalen via kassasystemet kan 

hjälpa kunderna att beställa slutsålda varor eller sådant som butiken ej har i sitt 

ordinarie sortiment. Kunden kan genomföra köpet via kassan och betala direkt i sin 

mobiltelefon (Katz, 2017). 

 

2.1.7 Marknadsföring via sociala medier  

I dagens läge ses webben och e-handeln med sin tillgänglighet dygnet runt som 

Webben 2.0. Som en marknadsplats för hela världen ses social teknologi som en given 

business i dagens samhälle. Många antar att sociala medier och en närvaro på sociala 

webben är måsten – att samhällen bildas och märken skapas på platser såsom 

exempelvis Facebook och Twitter. För många organisationer börjar användandet av 

sociala medier väldigt ofta med marknadsföring, publik kommunikation eller liknande 

plattform för direktkontakt med kunder och leverantörer. Detta är vettigt för att skapa 

medvetenhet på marknaden, särskilt till de kunder som mer och mer blir svårare att nå 

i de traditionella medierna. Information som tidigare enbart var tillgänglig för utvalda 

eller priviligierade personer är nu synlig för alla. Business på sociala medier tar de 

sociala aspekterna – delande, betyg, förbindelse, samarbeten, granskning och 

bedömning till alla delar av business. Sociala business handlar mer och mer om 

förändrings management än om marknadsföring. Marknadsföring via sociala medier 

strävar efter att engagera kunderna på de sociala platserna online där de naturligt 

förekommer och spenderar tid. Engagemang på sociala medier innebär att kunderna 

och leverantörerna blir deltagare istället för åskådare. Engagemang på sociala medier 

betyder att kunderna är lika villiga att lägga sin tid och energi att prata med dig som 

företag som om dig som företag i konversationer och processer som har inverkan på 

din business. Engagemanget är härav grundläggande för framgångsrik marknadsföring 

via sociala medier och för etablissemanget av framgångsrik social business (Evans, 

Bratton, & McKee, 2010, ss. 1-11).            
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2.1.8 Fiskbensdiagram 

När ett kvalitetsproblem, i det här fallet förbättringsområdet som rör tjänsten att 

shoppa online i butik, valts ut måste det försökas bena ut och tas reda på uppkomsten 

till problemet. Det gäller att försöka hitta orsakerna som ligger bakom problemet. 

Diagrammet innehåller sex stycken orsaker (huvudorsakerna) till problemet och sedan 

används frågeställningen ”fem varför?” för att hitta roten till varför problemet 

uppkommit, dessa belyses i figur 2. Diagrammet användes för att få djupare förståelse 

för de tre förbättringsområdena som valts ut vid granskningen av nulägesanalysen av 

den valda organisationen. Genom att ställa sig själv frågan ”varför?” fem gånger 

möjliggjordes det för att gå till botten med varför viss information behövdes och hur 

den skulle samlas in på bästa sätt och varför förbättringsområdet till slut valdes. Det 

skapades även ett djup och en förankring i intervjufrågor och enkätundersökning för 

att få en datainsamling med kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 243). För att få 

hjälp med att komma igång med ett orsaks-verkan-diagram kan det underlätta att utgå 

från att orsakerna till ett problem ofta kan hänföras till något av de sju stycken M:en 

och frågorna kring dessa som är följande: 

• Management – Ger företagsledningen tillräckligt med stöd och medel för 

verksamheten? 

• Människan – Har operatören tillräcklig utbildning, motivation och erfarenhet 

och förstår användaren hur produkten ska användas?  

• Metod – Finns det ordentliga verktyg och ritningsunderlag och är 

processparametrarna väl specificerade och styrbarheten tillräcklig?  

• Mätning – Är mätdonen kalibrerade ordentligt och finns det störande 

miljöfaktorer?  

• Maskin – Utförs ett lämpligt förebyggande underhåll och har maskinen 

förmåga att hålla variationen mellan de tillverkade enheterna tillräckligt liten? 

• Material – Hur är kvaliteten på det material som används i processen och är 

leverantörens kvalitetsaktiviteter tillräckliga? 

• Miljö – Påverkar miljön produktutfallet?  

(Bergman & Klefsjö, 2014, s. 244) 
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Figur 2 Orsaks-verkan-diagram (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 243) 

 

2.1.9 Kvalitetshus 

Ett verktyg som underlättar arbetet med kundcentrerad planering är kvalitetshuset och 

i huset beskrivs produktegenskaper och kundönskemål. På detta sätt kan önskemål 

som är viktiga för kunderna identifieras och lyftas fram. Betydelsefulla kundönskemål 

som konkurrenterna ej lyckats uppfylla så väl kan via kvalitetshuset bli föremål för 

produktutveckling. Arbetet med kundcentrerad planering pågår världen över i olika 

omfattning och varierande tillämpningar för att förbättra utveckling av produkter och 

processer. I Japan har det uppnåtts mycket goda effekter, bland annat vad gäller 

inkörningskostnader. Med en kundfokuserad produkt- och processutveckling kan det 

undvikas de många ändringar som ofta är resultat av missuppfattningar i samband med 

en utveckling som är ledningsstyrd. Exempel på områden där arbetssättet tillämpas är 

förbättring av tjänster. I kvalitetshuset visas produktegenskaper och kundönskemål 

och de logiska sambanden mellan dessa, se figur 3. Ett starkt samband visar hur pass 

väl en produktegenskap uppfyller ett kundönskemål och tvärtom. Kundönskemålen 

skrivs till vänster i diagrammet som har utformningen av ett hus och där en viktning 

av önskemålet ingår. Horisontellt skrivs produktegenskaperna och styrkan av 

sambanden visas i en sambandsmatris i utrymmet som befinner sig mellan 

kundönskemålen och produktegenskaperna (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 132-134).  

Kvalitetsproblem 
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2.1.10 Förbättringskunskap 

Ett viktigt tema i offensiv kvalitetsutveckling och som ej tydliggjorts tillräckligt är 

insikten att alla kan bli vinnare. I varje säljare-köpare-relation bör det vara så att båda 

parter känner sig belåtna. Båda parter ska uppleva att de har vunnit på affären. Detta 

kan ses som ett enkelt exempel på förhållningssättet som Deming kallar för vinna-

vinna. Alltför ofta skapas det ett vinna-förlora-förhållande vilket innebär att en part 

vinner och den andra förlorar. I det långa loppet blir då samtliga förlorare, de kulturer 

som kan skapa vinna-vinna-förhållande krävs att parterna litar på varandra. Japanen 

Ishikawa betonade att vi gör människor opålitliga genom att ej visa dem tillräckligt 

förtroende. Baseras samarbete på förtroende är det möjligt att skapa relationer och 

utföra affärer som är till nytta för samtliga parter. Deming understryker att det ständigt 

lönar sig att vidga det system som betraktas. Från att tidigare enbart ha betraktat den 

egna organisationen ses idag en tydligare tendens att även se kunderna och 

leverantörerna som viktiga delar av systemet. Genom att tillsammans effektivisera och 

Figur 3 I huset beskrivs produktegenskaper och kundönskemål 
hämtad från (Bergman och Klefsjö, 2014, s.133) 
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förbättra hela systemet kan alla vinna. Utvecklingen i denna form beror dels på en 

ökad insikt om ett vinna-vinna-perspektiv och även på den tydliga tendensen att 

överlåta ansvar för förädlingsvärde på leverantörerna (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 

51-52). 

 

2.1.11 Organisatoriskt lärande 

Att kunna ta sitt ansvar i praktiken och för att förstå ett uppdrag och ansvaret det 

innehåller krävs det en handlingsförmåga eller kompetens hos de professionella. 

Yrkeskompetensen som krävs är i ständig förändring och kan gestaltas som en 

lärprocess som formar ansvars- och uppdragsförståelse som i sin tur strävar mot ett 

aktivt ansvarstagande. Begreppet kompetens används i olika sammanhang med 

skiftande betydelse och kopplas ofta till begreppen förmåga, kunskap och utveckling. 

Uppdragsförståelsen kan ses som en del av dessa kompetenser, som en kunskap som 

skapar grund för handlingsförmågan i relation till en specifik uppgift. 

Uppdragsförståelsen kan även ses som kännedom och kunskaper om uppdragets yttre 

ramar i en yrkesspecifik kontext.  

        Kompetensen kan även betraktas som kollektivt och individuellt fenomen – 

aktören konstruerar sin kompetens både individuellt och tillsammans med andra. 

Kompetensen kan ses som utvecklandet av den process där aktörerna införskaffar 

kunskap om uppdraget och dess ramar. Kompetens är ett dynamiskt begrepp som 

förändras och utvecklas över tid. I denna bemärkelse kan ansvarsförståelse ses som 

den innersta kärnan av samtliga kompetenser som visar aktörerna uppdragets inre 

ramar vad gäller uppdraget och dess ansvarsfrågor (Oxenswärdh2, 2018, ss. 59-60).  

        Förändring av kompetensen sker ständigt och kontinuerligt och kan därför liknas 

vid ett tillstånd i den meningen att den fortlöper hela tiden. Förändingar orsakar ofta 

ett visst motstånd då både grupper och individer upplever förändringar olika och 

mottar och bearbetar dessa på olika sätt utifrån sin kompetens och förståelse. För att 

kunna ta till sig det nya vid förändringen (den nya kunskapen) måste individerna vara 

beredda på att omstrukturera sina kompetenser och dess olika delar. 

Omstruktureringen innebär att den professionelle måste lämna det trygga och invanda 

bakom sig och våga skapa något nytt, ett nytt meningssammanhang. Den gamla 

förtrogenhetskunskapen ska revideras och nya strukturer och rutiner ska skapas utifrån 

den nya kunskapen. Den nya kunskapen visar sig genom olika kunskapsformer och 
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kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad som vill uppnås, den befintliga 

kunskapen och erfarenheter som görs. Färdighetskunskap behövs för att kunna utföra 

en uppgift eller ett uppdrag. Färdighet kan härmed ses som den praktiska 

motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Att bearbeta den nya kunskapen och att 

lära sig sker genom olika processer, både kollektivt och individuellt. Individuellt då 

individen konstruerar kunskapen med hjälp av de kognitiva processerna och kollektivt 

då kunskapen relateras i ett socialt sammanhang och inbegriver även individers 

handlingar som kan bedömas och värderas. 

        När lärandet sker i ett sammanhang där individ eller grupp samspelar med en 

organisation och dess uppdrag kan det talas om lärandet i en organisationspedagogisk 

belysning. Det kollektiva lärandet innebär att människor tillsammans skapar 

synergieffekter som i sin tur ökar lärandet. För att kunna forma den gemensamma 

förståelsen krävs det att de enskilda medlemmarna delar med sig av sina enskilda 

tankar och erfarenheter till de övriga i gruppen. I denna relation blir kommunikationen 

mellan gruppen och individer en central del och ett viktigt redskap i lärandet är 

reflekterandet (Oxenswärdh2, 2018, ss. 61-63).           

2.2 Tidigare forskning 

Att söka efter produktinformation och köpa produkter online blir mer och mer 

populära aktiviteter som verkar ha effekt på shoppingturer. Dock finns det lite 

empiriska bevis om relationen mellan e-handeln och shopping i butik tillgänglig. En 

undersökning har gjorts där frågor har ställts för att försöka se samband och hur de 

påverkar varandra, data från 826 respondenter samlades in där det visade sig att 

sökandet online har påverkan på frekvensen av shoppingturer vilket i sin tur har 

positiva influenser på shoppingen online. En indirekt positiv effekt på tidspress på 

onlineshopping hittades och en indirekt negativ effekt på onlinesökandet och längden 

på shoppingen. Utifrån studiens resultat föreslås att för vissa personer handlar 

användandet av e-handeln om en tidssparande strategi och för andra kan det handla om 

fritidsaktiviteter. Undersökningen visade även att stadsbor oftare shoppar online än de 

som bor på landsbygden, detta då stadsborna tenderar att ha en snabbare 

internetuppkoppling. Ju mer shoppingmöjligheter som kan nås inom tio minuter med 

cykel, desto mer sällan söks det online. Internet erbjuder snabb och enkel jämförelse 

av många olika typer av produkter. Å ena sidan kan e-handeln vara ett substitut för 
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shoppingturer, å andra sidan kan onlineshoppingen generera resor som annars inte 

skulle bli gjorda. Modifikation sker då e-handeln alternerar vissa shoppingturers 

karaktärer såsom timing, medan neutralitet sägs infinna sig när e-handeln ej har någon 

effekt på att göra resor.  

        En hybrid form mellan e-handeln och shopping i butik är under utveckling. 

Empirisk undersökning visar idag att många personer tenderar att starta sina 

shoppingprocesser med en informationssökning på Internet innan de väljer att besöka 

butiken. En annan mix som involverar onlineshopping och shopping i butik är att det 

söks efter produkten online, produkten kollas ut i butik och slutligen köps produkten 

online (Farag, Schwanen, Dijst, & Faber, 2006).  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras de olika metoder och verktyg som det utgåtts ifrån och 

som använts då data har samlats in och analyserats. Även de etiska förhållningssätten 

belyses och visar hur de har tagits i åtagande i denna studie.   

3.1 Design av studien 

I insamlandet av informationen och den data som denna uppsats bygger på har det 

använts både kvantitativa och kvalitativa data. Det är hur problemet som ska 

undersökas är formulerat som avgör om det är fråga om kvantitativt eller kvalitativt 

inriktad forskning som gäller. Är det fråga om att förstå och tolka människors 

upplevelser och vilka som är de underliggande mönstren är det metoder inom det 

kvalitativa tillvägagångssättet som gäller (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Kvalitativa 

intervjuer har nästan alltid en låg grad av strukturering där intervjufrågorna som ställs 

av intervjuaren lämnar utrymme för personen som intervjuas att svara med egna ord 

(Patel & Davidson, 2011, s. 81). Den kvantitativa metoden innebär den kvantifierbara 

där statistiska resultat vill uppnås och utgångspunkten är att det existerar en objektiv 

verklighet där det går att utföra olika mätningar med användning av variabelbara 

begrepp. Den kvantitativa metoden är evidensbaserad och innefattar det observerbara 

medan den kvalitativa metoden är tolkande och går ej att verifieras då det ej är möjligt 

att vägas och mätas (Oxenswärdh, 2018). Under studien och vid framställandet av 

detta examensarbete har det via intervjuerna använts den kvalitativa metoden då det ej 

gick att väga och mäta intervjuerna med butikschefen och övrig personal utan det var 

fråga om att tolka intervjusvaren via de relativt öppna intervjufrågorna. Det användes 

dock även den kvantitativa metoden då det gick att mäta vissa delar av den 

information som tillhandahölls av den valda organisationen, såsom exempelvis vissa 

delar i tjänsten inom förbättringsområdet – exempelvis en uppskattning hur ofta 

tjänsten används.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Grunden i studien är intervjuer med butikschef och personal för att kartlägga hur 

tjänsten att shoppa online i butik ser ut idag och hur det arbetas med den från MQ:s 

sida, se bilaga 1 och 4. Det utfördes intervjuer med butikschef och tre personer av 

övriga personalen. De personer som valdes ut är personal som både arbetat länge och 

några som är i princip helt nya. Urvalet gjordes för att dels få med 

ledarskapsperspektivet och sedan att få med både ny och gammal personal för att se 

deras olika synpunkter och upplevelser kring tjänsten. Varför en person valdes bort 

helt var på grund av att denne ej var på plats, de som arbetar mest valdes ut för att få 

perspektivet utifrån en daglig basis. För att även få in kundernas perspektiv har 

enkätundersökning utförts där kunder hos MQ butiken i Motala mottagit en 

kundundersökning via mejl där de fått svara på frågor kring hur de handlar hos 

företaget där tjänsten att shoppa online var i fokus, se bilaga 2 och 3.  

Enkätundersökningen skickades ut till 13 personer som varit kunder hos MQ butiken i 

Motala under varierad längd och de är även av olika ålder för att få ett bredare spann 

på åsikterna. Urvalet kring kunderna skedde på så sätt att lojala kunder (stamkunder) 

valdes ut och kontaktupgifter till dessa gavs åtkomst till via butikschefen. Eftersom att 

studenten befann sig i Kanada större delen av examensarbetets utförande valdes att 

kontakt togs via butikschefen för att både spara tid och göra utförandet så smidigt som 

möjligt. Varför stamkunder valdes ut beror på att det var lättast att nå dessa och det 

upplevdes som att responsen skulle vara mer påtaglig då de är kända för butikschefen 

som tagit första kontakten med dem. Av de 13 personer som mottog enkäten och som 

valdes ut som deltagare i enkätundersökningen var det 7 stycken som inkom med svar. 

Även påläsning av företaget och hur de arbetar med kvalitet och teori kring relevanta 

områden och kopplingar har gjorts och även granskning av tidigare forskning och 

information i ämnet har genomförts. Utifrån ämnet kvalitetsteknik har det utgåtts från 

hörnstensmodellen när valet av tillvägagångssätt kring datainsamlingsmetod valdes. 

Modellen har kunden i centrum i mitten och då detta är största fokus i studien var det 

passande att använda hörnstensmodellen då även förbättringar ingår i form av 

hörnstenen – arbeta ständigt med förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 40). 

        Faktaunderlaget som fås via insamling av data är ett av de viktigaste stegen i 

program för kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag 

som belyser den aktuella frågan som är i fokus. Samlas det in data som är missvisande 
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eller felaktiga hjälper det ej ens med de mest sofistikerade analysmetoder. Samlas det 

in datamaterial som det ej vet vad det ska användas till och hur det ska analyseras är 

det ej meningsfullt utan slöseri med resurser. Syftet med datainsamlingen måste vara 

klart från början och inför datainsamlingen ställdes följande frågor: 

 

• Vilket är kvalitetsproblemet? 

• Vilka fakta behövs för att belysa problemet? 

(Bergman & Klefsjö, 2014, s. 235) 

 

För att kartlägga förbättringsområdet användes delar i verktyget släktskapsdiagrammet 

för att sammanställa och hantera ostrukturerade verbala data och information. 

Insamlingen av informationen skedde utifrån de tre följande faserna: 

 

• En divergerande fas: Denna fas är kollektivt kreativ där alla möjliga åsikter 

om den överordnade problemställningen togs upp. I denna fas skedde 

brainstorming i form av nedskrivande av tänkbara frågor och viktiga områden 

inför intervjuer och enkätundersökning. Det bollades idéer med handledare och 

ämnesgranskare under styrgruppsmöte och därefter sållades det ut bland de 

tänkbara förslagen. 

 

• En bearbetande fas: Här ordnas och struktureras de framtagna påståendena och 

åsikterna. Efter utsållning och stöttning av handledare och ämnesgranskare 

utformades en enkätundersökning som skulle skickas ut till ett tiotal kunder 

hos MQ butiken i Motala. Frågornas fokus är tjänsten att shoppa online i butik 

och hur deras kundbeteende ser ut hos organisationen. Även intervjufrågor 

utformades och där det gjordes särskilda frågor riktade till butikschefen och ett 

formulär med frågor för övrig personal.  

 

• En beslutsfattande fas: I denna fas bestäms det vad som är viktigast och vilka 

problemställningar som det i första hand ska arbetas vidare med. Efter att 

samtliga intervjuer genomförts och deadline för enkätundersökningen ut mot 

kund passerat påbörjades granskningen av det material och den data som 
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inkommit för att sortera och välja vilken information som var mest relevant 

och som ska ingå i denna studie och uppsats.  

 

(Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 486-489) 

 

De metoder som användes för att samla in data passar denna studie då utgångspunkten 

i kvalitetsutvecklingen är hörnstensmodellen där kunderna är i fokus i form av 

mitthörnstenen – ”att sätta kunderna i centrum” och härav att en kundundersökning 

valdes att utföras för att få in kundernas egna perspektiv. Intervjuer med butikschef 

valdes på grund av att ledarskap är ett perspektiv som denna studie tar upp och detta 

var även anledningen till varför separata frågor ställdes till butikschef och övrig 

personal för att se hur även kollegorna ser på ledarskapet från deras positioner 

(Bergman & Klefsjö, 2014, s. 40). Intervjuerna valdes att utföras på plats så gott det 

gick i MQ butiken Motala för att få med helhetsperspektivet i form av tonläge på röst, 

kroppsspråk och andra mimiker som spelar in och enbart kan uppfattas live. 

Intervjufrågorna mejlades ut till MQ butiken i förväg för att ge intervjupersonerna en 

chans att kika igenom dem och kunna börja spåna på svar och väsentlig information 

om de hade tid och önskade. Varför detta valdes att göras var på grund av att ge dem 

en chans att förbereda sig och förhoppningsvis känna sig mer bekväma vid 

intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in för att förenkla sammanfattningen och 

ihågkommandet av det som sades. Att enbart förlita sig på tekniken kan vara förenat 

med en risk att det som spelats in kan försvinna eller att ljudupptagningen ej fungerar 

tillfredsställande, detta kan leda till att viktiga delar uteblir och viktig information kan 

gå förlorad. Används ett instrument som är tillförlitligt minskas antalet felvärden och 

resultatet blir närmare det sanna värdet som exempelvis personen som intervjuas och 

intervjusvaren som denne avger (Patel & Davidson, 2011, s. 103). För att undvika att 

hamna i denna situation valdes att göra stödanteckningar under intervjuernas gång för 

att ha dessa att luta sig mot om något oväntat med tekniken skulle uppstå. Nackdelen 

med att skicka ut intervjufrågorna i förväg är att det kan stoppa inspirationen och den 

spontana reaktionen och svaren vid själva intervjutillfället. Intervjupersonerna kan bli 

vinklade då periferiseende på andra aspekter kan gå förlorade då intervjufrågorna 

redan är blottade.  
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        Enkätundersökningen som genomfördes och skickades ut till totalt 13 stycken 

kunder hos MQ butiken i Motala valdes ut då de är kända kunder hos företaget. 

Anledningen till att dessa kunder valdes ut var dels för strukturen kring 

genomförandet av enkätundersökningen från första kontakt till slut. Första kontakt 

togs av butikschefen som är bekant med kunderna och känner till dem och härav att 

deras mejladresser fanns att tillhandahålla för denna studie. Enkäten utformades via 

Google Drive och innehöll frågor fokuserade på tjänsten att shoppa online i butik och 

deras köpbeteende. Formuläret skickades sedan ut via mejl till kunderna där det gavs 

information om studien och syftet. En deadline gavs för sista svarsdag och även ett 

påminnelsemejl skickades ut efter att ungefär halva tiden gått, detta för att möjliggöra 

för att samtliga svaranden skulle inkomma med svar. Ej samtliga svar inkom, sju svar 

skickades in, och bortfallen kan bero på att de ej fick en helhetsbild av studien då de ej 

fick direktkontakten med studenten eller formuläret i hand - detta kan också haft 

inverkan i form av att det ej sågs varandra på bild utan endast hörde rösten och egna 

tolkningar kan härav ha utförts (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Nackdelen kan ha 

varit att ej haft den personliga kontakten med kunderna och även att ej välja icke  

kända kunder – svaren kan ha blivit vinklade då det finns en relation mellan dem och 

butikschefen då de känner till varandra. 

 

3.2.1 Dokumentstudie 

För att få nödvändig och relevant teori att bygga detta examensarbete på utfördes en 

dokumentstudie. Det finns olika sätt att samla in information på och få våra 

frågeställningar besvarade. Vi kan använda oss av exempelvis befintliga dokument, 

intervjuer och enkäter. Ingen av dessa tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än 

någon annan, vilken teknik som väljs beror på vad som verkar ge bäst svar på 

frågeställningen i förhållande till tid och de medel som finns till förfogande. Beroende 

på vilken problemställning som valts får de vändas till olika instanser för att sökas 

efter de dokument som behövs. Valet av dokument bör göras på så sätt att det fås en så 

pass fullständig bild som möjligt, att det som vill undersökas belyses ur fler än en 

synvinkel. Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska 

skeenden och faktiska förhållanden. Det måste försöka fastställas att de fakta som 

presenteras är sannolika och dokument kan även användas för att besvara 

frågeställningar kring individers upplevelser av något skeende eller förhållande. Även 
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i detta fall måste presentationen av individers upplevelser göras sannolik, alltså så nära 

individens faktiska upplevelse som möjligt. För att det ska kunna göras en bedömning 

om upplevelser eller fakta är sannolika måste det förhålla sig kritisk till dokumenten. 

Den inledande källkritiken går ut på att det måste tas reda på när och var dokumenten 

tillkommit. Det måste även tas ställning till varför ett dokument tillkommit, vilket 

syfte som upphovsmannen hade med dokumentet. Slutligen måste det även tas 

ställning till upphovsmannen själv, vem denne var och vilken relation denne hade till 

händelsen. Hur mycket material som måste samlas in genom dokumenten beror dels 

på problemställningen och även på hur lång tid som finns till förfogande att samla in 

och analysera materialet (Patel & Davidson, 2011, ss. 67-69).  

 

3.2.2 Intervjuguide 

Både intervjuer och enkät (frågeformulär) är tekniker för att samla in information som 

bygger på frågor, detta innebär att teknikerna har en hel del gemensamt. Med 

intervjuer menas vanligtvis sådana som är personliga i bemärkelsen att intervjuaren 

träffar intervjupersonen och genomför intervjun, dock kan intervjuer även genomföras 

via ett telefonsamtal. Enkäter förknippas oftast med formulär som skickas per post. 

Det är viktigt att utföra noggranna förberedelser, oavsett om det ska arbetas med 

intervjuer eller enkäter. Den första förberedelsen gäller innehållet i intervjun och 

enkäten - har alla aspekter täckts i frågeställningen? Har samtliga 

variabler/delområden blivit behandlade och är sekvensen lämplig? Det gäller att även 

ställa sig frågan om alla frågor behövs och det gäller att styrka samtliga frågor. 

Enkäter och intervjuer har en tendens att innehålla för många frågor som gör det 

tröttsamt för personerna som ska besvara dem. Detta gäller särskilt vid enkäter där det 

ej går att motivera personerna under själva besvarandet, för många frågor kan leda till 

att personerna ej bryr sig om att svara på enkäten överhuvudtaget.  

        Det måste kritiskt granskas frågorna som om vi ej besitter den kunskap som det 

görs, detta då när frågorna formuleras är vi så väl insatta i problemområdet att det i 

mångt och mycket förefaller självklart, fastän det ej är det för den som ska besvara 

frågorna. Det gäller även att säkerställa så långt det går att frågorna ej går att 

missuppfatta (Patel & Davidson, 2011, ss. 85-86).  

        Gällande registreringen av intervjusvaren finns det i princip två olika sätt: att föra 

anteckningar eller att göra en ljudinspelning. Att föra anteckningar under intervjun 
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fordrar träning. För att få utföra ljudinspelning under intervjun krävs 

intervjupersonernas tillstånd. Fördelen med att spela in intervjun är att 

intervjupersonernas svar registreras exakt (Patel & Davidson, 2011, ss. 85-87).  

3.3 Dataanalys 

3.3.1 PDSA 

En av de analysmetoder som använts är PDSA och valdes då förbättringscykeln är 

symbolen för ständig förbättring, symbolen illustreras i figur 4. Arbetet med ständiga 

förbättringar är väl motiverat även utan det externa trycket då uppmätta kostnader för 

brister i kvaliteten idag är tämligen stora. Det är ej ovanligt att kvalitetsbristkostnader 

uppgår mellan 10% och 30% av omsättningen och i det flesta fall medför 

kvalitetsbristkostnader även andra kostnader. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är 

att det ständigt finns ett sätt att åstadkomma bättre output i form av bättre produkter 

med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång. Det går alltså att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Det gäller att åstadkomma ett vinna-

vinna arbete som är till för att gagna för både den egna organisationen och kunden. I 

många fall kan mycket enkla åtgärder åstadkomma dramatiska effekter i både förhöjd 

kvalitet som i minskade totalkostnader. Den stora utmaningen ligger i att finna dessa 

åtgärder. Kvalitetsutvecklingens grundregel är att det alltid finns ett sätt att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 46-47). 

        PDSA valdes då att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten inom 

offensiv kvalitetsutveckling. Denna studie har sin utgångspunkt i Hörnstensmodellen 

och då förbättringscykeln är symbolen för ständig förbättring upplevdes den given att 

använda för att även åstadkomma förbättring i detta arbete (Bergman & Klefsjö, 2014, 

s. 46). Genom att utgå från förbättringscykeln vid analysen av den data som insamlats 

och använts i studien kunde det egna lärandet och arbetsprocessen med framställandet 

av denna uppsats förbättras. Vid allt arbete med att förbättra kvaliteten är det viktigt 

att problemen angrips systematiskt och noggrant. Det finns ofta många problem och 

det gäller då att först angripa det problem som är mest lönsamt – alltså det som har 

störst besparingspotential (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 228).  
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Plan – När problem upptäcks gäller det att först fastställa den väsentligaste orsaken till 

problemet. Större problem måste brytas ned i mindre hanterbara problem. Beslut som 

gäller förändringar ska baseras på fakta. Det gäller att exempelvis med hjälp av de sju 

förbättringsverktygen systematiskt tänka igenom tänkbara anledningar till problemet. 

Ett orsaks-verkan-diagram kan många gånger ge en fingervisning om orsaker. En 

brainstorming där idéerna och fantasin får flöda utan kritik är ofta fruktbart (Bergman 

& Klefsjö, 2014, ss. 228-229). Det utfördes först en enskild brainstorming vid 

påbörjandet av denna studie med hjälp av post-it-lappar, därefter utfördes 

brainstorming med ämnesgranskare och sedan även med handledaren. Detta utfördes 

även när samtliga data samlats in för att planera och få överblick över vilken data som 

skulle användas i denna uppsats. Genom att planera hur den data som samlades in 

skulle analyseras gick granskningen av den sedan smidigare då enbart data som var av 

relevans och som var väsentlig insamlades. När sedan all data analyserades användes 

återigen post-it-lappar för att strukturera upp och utföra notiser kring insamlade data.   

   

Do – När en viktig orsak till problemet funnits bör det utses en arbetsgrupp som får 

ansvaret för att de föreslagna åtgärderna genomförs. Hur åtgärderna genomförs kan 

variera, det kan handla om att genomföra åtgärderna i mindre omfattning som ett 

mindre test, eller att genomföra förändringar i full omfattning. Det är viktigt att se till 

att samtliga inblandade är helt införstådda med problemet och det beslutade 

åtgärdsprogrammet (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 229). Studenten gick igenom den 

utvalda data för att se att de passade in i studien och att de hade relevant koppling till 

ämnet, frågeställningarna. Tänkbar teori gicks igenom för att säkerställa att den 

fortfarande var passande.   

 

Study – När åtgärder har vidtagits måste effekterna studeras och se om de genomförda 

åtgärderna ledde till avsedd förbättring. Här kan återigen de sju förbättringsverktygen 

användas och när det är övertygat om att åtgärden fått effekt och kvalitetsnivån har 

förbättrats gäller det att se till att den nya bättre nivån bibehålls (Bergman & Klefsjö, 

2014, s. 229). Studenten gick igenom all data återigen för att se att det som valts ut 

verkligen har effekt för studien.  
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Act – Det gäller att ständigt ta lärdom av förbättringsarbetet så att det undviks att 

samma typ av problem uppstår igen nästa gång. Visar sig åtgärderna vara lyckade ska 

den nya förbättrade nivån permanentas och förbättringen spridas. Visar sig åtgärderna 

ej vara lyckade måste det läras av detta och sedan utföra förbättringscykeln ytterligare 

ett varv. Det är också av vikt att analysera hur arbetet med problemlösningen 

fungerade så att även sättet att lösa problem förbättras. Här fortsätts sedan med att gå 

vidare till nästa problem i samma process eller att övergå till nästa process och 

upprepa förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 229-230). 

 

 
Figur 4 PDSA (Plan, do, study, act) även kallad förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 228) 

 

3.3.2 Släktskapsdiagrammet 

För att få en bra överblick användes brainstorming som är att likna vid en del av 

släktskapsdiagrammet där post-it lappar användes och alla tänkbara områden skrevs 

ned och delar som den insamlade data tillhörde (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 486-

490). Med post-it lapparna som grund kartlades samtliga data och tillsammans med 

handledare och ämnesgranskare har data strukturerats och det mest väsentliga har 

sorterats och samlats ihop beroende på samband och samhörighet. Inför insamlandet 

av data genom intervjuerna ställdes frågan vad för information som behövdes samlas 

in och varför – vad var ändamålet? Denna fråga ställdes även vid analysen av data för 

att säkerställa att rätt saker analyserades och togs med. Med hjälp av verktyg inom 

kvalitetstekniken för insamlandet av data utformades grunden för hur datainsamlingen 

skulle ske.  
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3.4 Validitet och Reliabilitet 

3.4.1 Validitet 

För att uppnå validitet i hög grad gäller det att rätt saker studeras och undersöks och 

det ska vara noggrann mätning, bra mätinstrument och en bra teoriutformning. 

Validiteten för en undersökning är gällande för hela forskningsprocessens och dess 

ingående delar, det gäller ej enbart datainsamlingen och dess tillvägagångssätt. 

Gällande de intervjuer som genomförts via Skype och som spelats in och sedan 

skrivits ner i denna uppsats kan det finnas risk för att feltolkning har skett då skrift och 

tal ej är samma språk och i och med att vi ej såg varandra kan ej gester, kroppsspråk 

och mimik läsas av då de försvinner under transkriptionen via Skype. Intervjuaren kan 

också omedvetet ha satt sin egen prägel på intervjuerna och dess innehåll vid 

exempelvis lite mer öppna svar och intervjuaren bildar då sin egen uppfattning om vad 

som menas (Patel & Davidson, 2011, ss. 105-107).     

 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten - hur väl ett instrument står emot 

slumpinflytanden av olika slag. Används ett instrument som är tillförlitligt minskas 

antalet felvärden och resultatet blir närmare det sanna värdet som exempelvis personen 

som intervjuas och intervjusvaren som denne avger (Patel & Davidson, 2011, s. 103). 

Då det fanns en viss relation till intervjupersonerna vid organisationen kan detta ha 

givit en intervjuareffekt och påverkan vid ställandet av intervjufrågorna och vid svaren 

av dessa. Vid forskning önskas objektivitet och för att bibehålla detta valdes att före 

intervjuerna mejla ut de övergripande frågorna så att intervjupersonerna fick möjlighet 

att själv bilda sig en uppfattning och se över aktuell information. För att kunna bena ut 

och få en bra överblick över processen och de delar som ingår i de valda 

förbättringsområden var det tillfällen under intervjuerna där kompletterande frågor 

ställdes som var mer specifika och här kan hända att detta också givit påverkan i form 

av intervjuareffekt då frågorna kan ha uppfattats mer ledande än de generellt öppna 

frågorna. Det var enbart butikschefen och tre av de anställda som intervjuades vilket 

kan ha bidragit till en ensidig tolkning och beskrivning av områdena. Varför enbart 

dessa valdes berodde på att de är de anställda vid butiken som har övergripande koll 

och ansvar över områdena och då de är de anställda som arbetar mest. Vissa av 

intervjuerna genomfördes via Skype då handledaren och studenten befann sig i olika 
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länder, studenten i Kanada och handledaren i Sverige, och detta kan också haft 

inverkan i form av att vi ej såg varandra på bild utan endast hörde rösten och egna 

tolkningar kan härav ha utförts (Patel & Davidson, 2011, s. 105).  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Studien och examensarbetet har framställts med hänsyn till de fyra etiska reglerna 

kring de forskningsetiska aspekterna vilka är följande: 

 

• Informationskravet: Den som utför undersökningen ska informera berörda 

parter om vad syftet med uppgiften är. Information gavs till berörda parter och 

intervjufrågorna sändes i förväg.   

• Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen har själva rätt att bestämma 

över sin medverkan, de väljer själva om de vill deltaga eller ej. Frågan ställdes 

till organisationen och den valda delen i form av Motalabutiken för att få 

godkänt. Även de kunder som medverkat i form av en kundundersökning har 

säkerställts att de godkänt medverkan.   

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla deltagarna i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ej 

obehöriga kan ta del av dem. Det frågades om sekretess och hur informationen 

som tillhandahölls fick distribueras. Vid utförandet av enkätundersökningen 

gavs information att samtlig information de gav är konfidentiell och ingen 

kommer att få veta vem som sa vad.     

• Nyttjandekravet: Uppgifter som har samlats in om enskilda personer får enbart 

användas för undersökningens ändamål. Kontrakt har skrivits under av bägge 

parter – MQ i form av handledaren och Uppsala Universitet i form av 

studenten. I kontraktet står hur information om organisationen får nyttjas. Det 

säkerställdes och informerades även till medverkande kunder att informationen 

de lämnar enbart kommer nyttjas för denna studie och där deras identitet ej 

kommer att röjas.   

 

Det måste finnas en balans mellan den allmänna nyttan och skydd mot otillbörlig 

insyn av exempelvis individers livsförhållanden. De flesta undersökningar innebär att 

vi tillhandahåller information från individer i någon form och vare sig vi hämtar 
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informationen själva eller någon lämnar den till oss måste det värnas om de enskilda 

individernas integritet (Patel & Davidson, 2011, ss. 62-63). Vid datainsamlingen till 

denna studie värnades det om MQ som organisation och butikschefen och övrig 

personal specifikt i form av att det ej ställdes personliga frågor utan det fokuserades på 

arbetsrollen och organisationens roll. Det frågades vid påbörjandet av examensarbetet 

med delaktighet av ämnesgranskaren om det var något som var sekretessbelagt eller 

konfidentiellt och samtlig information som använts har beaktat de etiska 

förhållningssätten i form av de etiska reglerna. Den information som varit 

konfidentiell i sammanhanget utifrån MQ som organisation har uteslutits och ej 

tillhandahållits.    

3.6 Metoddiskussion 

Studien har framställts genom nära samarbete med handledare och dennes personal för 

att få MQ butikens perspektiv på hur arbetet med tjänsten att shoppa online i butik ser 

ut. Då butikspersonalen var fokusgruppen då de är de som arbetar med tjänsten 

praktiskt och på daglig basis valdes endast de ut som intervjupersoner, det valdes bort 

att kontakta personer högre upp i hierarkin inom MQ. Via ständig kontakt med 

ämnesgranskare har det även säkerställts att studien uppfyller de forskningsrelaterade 

aspekterna för att nå upp till kraven som ställs på ett examensarbete. Med hänsyn till 

MQ butiken i Motala och deras vardagliga arbetsuppgifter har det i mesta möjliga mån 

försökts att sammanlägga intervjuer som utförts för att ej störa och komma i vägen för 

mycket med denna studie. Då studenten befunnit sig i Kanada på utbytesstudier i ett 

läsår har kontakt och intervjuer under förstudien (som grundlade hela denna studie) 

och uppstarten och en bra bit in på examensarbetet skett på distans och via kontakt på 

Skype. När både handledare och student slutligen befann sig i samma land och i 

samma stad utfördes de kvarstående intervjuerna på plats i MQ butiken. Intervjuernas 

tidpunkter valdes då ut med hänsyn till arbetet och tillgängligheten på personal hos 

butiken.  

        Enkätundersökningen utfördes online då det ansågs smidigast för både student 

och de personer som valdes ut som deltagare till kundundersökningen. Tidsaspekten 

var också en bidragande faktor till varför valet föll på att utföra enkätundersökningen 

online – hade den utförts via personlig kontakt hade logistik varit tidskrävande med 

tanke på att få ihop tid och plats för kontakt med de utvalda kunderna. Genom att de 
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fick utföra undersökningen och fylla i formuläret var de själva ville gavs det en 

flexibilitet och frihet till de utvalda kunderna. Integritet och bibehållande av sekretess 

var även en stor bidragande faktor till att undersökningen utfördes online. De enda 

kontaktuppgifterna till kunderna som tillhandahölls var deras mejladresser och dessa 

gavs ut via butikschefen. Att direktkontakt med kunderna uteslöts kan ha haft 

bidragande faktor till resultatet i form av de inkomna svaren. Bortfallen i form av ej 

inkomna svar kan hända ha varit färre om direktkontakt tagits då de kan ha fått en 

bättre bild av och information om vad enkäten och studien handlar om. 

        Det som har undersökts i denna studie är tjänsten att shoppa online i butik och 

vilka möjligheter och hinder som finns med detta. Resultat som denna studie har 

bidragit med är att kartlägga hur butikspersonal som arbetar med tjänsten i praktiken 

upplever hela processen och hur de ser på de olika delar som ingår i arbetet ut mot 

kund. Även kunders uppfattning och synpunkter kring tjänsten har undersökts för att 

få med båda perspektiven – både framför och bakom tjänsten. Kundbeteenden har 

granskats för att se vilka vanor som finns kring tjänsten och hur kunderna agerar och 

hur de vanligtvis använder tjänsten. Resultatet i genomförd forskning som redovisas i 

denna studie hänger samman med hur förändringar i kundbeteenden kring hur de 

handlar har visat sig vilket framkommit i resultat från annan forskning. Resultatet från 

utförd studie hänger samman med teorier kring hur beteendet hos kunder som befinner 

sig på olika geografiska platser agerar kring sitt köpbeteende. Motala där studien har 

utförts är en småstad där de i bred utsträckning har närmre till butiker än i större städer 

och härmed är mer benägna att fysiskt besöka butiker än om de exempelvis befunnit 

sig på landsbygden långt ut i en storstad, något som tidigare forskning studerat. 

Problem som lösts i denna studie är av praktisk art då förbättringsförslagen som ges 

och den kartläggning som utförts berör hur det praktiskt arbetas med tjänsten. Det som 

har lösts är hur en nulägesanalys ser ut och hur en utvald kundgrupp uppfattar tjänsten 

och hur befintlig butikspersonal ser på och arbetar med tjänsten för att möjliggöra 

förbättringsförslag och fokusområden där förbättring bör ske. Kvaliteten på 

förbättringsförslagen och en eventuell implementering skulle se ut har ej lösts.               
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer den empiri som inkommit från datainsamlingen via 

intervjuerna med butikschef och butikspersonalen vid MQ butiken i Motala och 

enkätundersökningen som utfördes hos utvalda kunder vid butiken. 

Förbättringsområdet ”Att shoppa online i butik” presenteras och hinder och 

möjligheter med tjänsten sammanställs.   

4.1 Att shoppa online i butik 

Sedan butikschefens MQ resa startade år 2006 har köpbeteendet ändrats med tiden, de 

har tappats en hel del besökare medan de som kommer in handlar för en större andel 

pengar för varje köp. Det är mindre folk som rör sig ute i handeln och e-handeln är 

säkerligen en bidragande faktor till detta. Julmånaden är den absolut största 

försäljningsmånaden men även sommaren är stor försäljningsmässigt då de har en stor 

rea som skapar trafik (besökare i butiken) och ökad försäljning. Vid augusti och 

skolstart finns även en relativt stor försäljning och även april och maj – studenter, 

bröllop och liknande lockar till att spendera pengar.  

        Gällande e-handeln har butiken samma sida som kunden kan se hemma på sin 

dator eller telefon i sina kassadatorer – MQ:s hemsida. När butikens anställda går in 

och gör försäljning via hemsidan i deras kassa tillfaller försäljningen den gällande 

butiken. Är kunden hemma och beställer kan kunden beställa varan till Motalabutiken 

men försäljningen tillfaller då ej den valda butiken. För MQ butiken är det viktigt att 

kunden handlar varan inne hos dem online via deras kassa för att försäljningen ska 

tillfalla den aktuella butiken. Då Motala är en liten stad känner butikens anställda till 

många av sina kunder och härav att flera väljer att komma in till butiken och beställer 

online via dem för att försäljningen ska tillfalla butiken. De anställda pratar mycket 

med sina kunder och har försökt att ”fostra” dem så att deras köpbeteende går ut på 

kontakt med butiken och beställningen via dem för att försäljningen ska tillfalla 

Motalabutiken. Då kunderna får information om att försäljningen via butik är av 

största vikt för MQ butikens försäljningssiffror är de lojala och kommer in och handlar 

via dem. Har kunden sett något via hemsidan hemma kommer de i många fall in till 

butiken ändå och ber dem beställa åt dem. I vissa fall då kunden är väl känd kan även 

beställning via telefon göras, butiken behöver då kundens personuppgifter vilket 

innebär att det inte är vilken kund som helst som gör det (främst stamkunderna) då 
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tillit verkligen krävs från bägge parter. 

        MQ:s butik i Motala har även en stor pekskärm i butiken där kunderna kan se 

plaggen mycket varan kan ses på storbild och bättre sätt, detta är ej deras hemsida utan 

en app. Vill kunden handla en vara som setts via skärmen kan den länkas och skickas 

då till kundens telefon via mejl. Momentet på skärmen sker i två steg där kunden 

klickar i den önskade varan så den läggs i varukorgen och fyller därefter i 

personuppgifter i form av namn och telefonnummer och länken för att slutföra köpet 

skickas sedan till telefonen. Kunden har 20 minuter på sig från att länken skickats att 

slutföra köpet innan länken försvinner. Görs köpet via skärmen och appen via den 

skickade länken tillfaller försäljningen Motalabutiken. Skärmen är placerad in mot 

provrummen (ingången från herrsortimentets sida) i nära anslutning till kassan. 

Skärmen har funnits i ett par år i butiken och totalt finns en likadan skärm i cirka tio 

av MQ:s butiker. Motalabutiken var en av de första butikerna som började med 

skärmen ”shoppa-online i butik” och anledningen till detta var att de var den butiken 

som låg i topp försäljningsmässigt i Sverige och härav att organisationen vågade satsa 

på att installera en skärm i butiken och köra igång detta koncept hos dem. Främst är 

det storstäderna som har skärmen så Motalabutiken som småstad är unik. Tanken är att 

du som kund ska kunna gå och bläddra själv på skärmen och komma in och beställa 

via skärmen på egen hand om du önskar utan butiksmedarbetarnas hjälp. Oftast sker 

ändå att kunderna vid skärmen ber om hjälp då köpprocessen börjar där om 

exempelvis en anställd visar en kund en särskild vara på skärmen och är med och 

vägleder tills köpet är genomfört. Motalabutiken valdes ut då de ligger i framkant och 

varit duktiga i sin försäljning och skärmen används främst på initiativ av de anställda 

då kunderna kommer fram till dem i kassan om de hittat något särskilt plagg. Främst 

är det i försäljningsprocessen som skärmen används exempelvis vid fall då en vara är 

slut i butik eller önskad storlek ej finns kvar, då kan skärmen användas för att beställa 

denna åt kunden. Vissa plagg och kollektioner finns enbart bara till försäljning online 

och ej i butik, exempelvis ett 60-tal externa varumärken, och dessa varor ges då 

tillfälle att ses i butik i form av bilderna via skärmen. Har kunden ej klart för sig exakt 

vad det är för plagg som önskas utan enbart ger beskrivning till exempel i form av – 

”Jag är ute efter en blå skjorta”, då kan den butiksanställda visa kunden blå skjortor 

via skärmen. Oftast används skärmen då de ej kan erbjuda en vara i butiken utan då får 

vända sig till skärmen för att kika online. 
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        Butikspersonalen kan även hjälpa kunden att skicka en länk från deras två 

kassadatorer och kunden har då 5 minuter på sig att slutföra köpet. Tidigare hade även 

butikspersonalen tillgång till en surfplatta där de på liknande sätt kunde hjälpa kunden 

att komma åt länken och slutföra köpet i sin telefon via den skickade länken. 

Upplevelsen finns att MQ är branschledande inom sin tjänst att shoppa online i butik 

som de erbjuder och ingen av de anställda vid MQ butiken känner till någon annan 

organisation som erbjuder exakt samma tjänst på samma sätt via skärmen. 

4.2 Utdrag från intervjuer med MQ butikens personal 

Utifrån intervjuerna med både butikschef och tre medarbetare av butikspersonalen 

framkom att butikschefen använder sig av ett praktiskt lärande vid introduceringen av 

tjänsten att shoppa online i butik. Istället för att ha en teoretisk genomgång fullt ut 

efter att butikschefen varit iväg på introduktionsinformation om tjänsten valdes att 

utföra en praktisk genomgång där butikschefen visade övrig butikspersonal hur 

skärmen fungerar ute i butiken. Det är en liten personalstyrka vid MQ butiken i Motala 

där butikschefens vardagliga arbete sker i nära samarbete med personalen, 

butikschefen hjälper till i butiken och utför samma arbete med tjänsten att shoppa 

online i butik såsom övriga. Butikschefen belyser att hon använder sig av praktisk 

utlärning till sina kollegor i arbetet med tjänsten då hon tror på att de lär sig bäst 

genom att få genomgång på plats och instruktioner sker under utförandet. Genom att 

butikspersonalen var med butikschefen då hon hjälpte kunder att genomföra köp fick 

medarbetarna se hur tjänsten fungerar ”in action”, istället för att få teorigenomgång i 

personalrummet och sedan memorera utförandet.  

        Innan skärmen infördes i butiken använde personalen surfplattor (tablets) som de 

kunde ha fäst i ett bälte runt midjan för att kunna använda den ute i butiken hos kund. 

Idag ligger dock surfplattorna bokstavligen på hyllan och används ej, de upplevdes ej 

så smidiga och användes ej överdrivet mycket. Försäljningen via tjänsten kan ibland 

tvingas väljas bort då det är få personal i butiken, då prioriteras försäljning via kassan 

av befintliga varor i butiken. I snitt genomförs ett köp via skärmen om dagen och då är 

det i princip alla gånger på initiativ från personalen. Det är sällan eller aldrig som 

någon kund på eget initiativ använder sig av skärmen på egen hand. Främst är det 

storlekar som är slut i butiken på befintliga varor som beställs. Även de online 

exklusiva produkter som enbart finns till försäljning via e-handeln är de som säljs mest 
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via tjänsten. Det är flest kvinnor som vågar sig på att använda skärmen, män upplevs 

vara lite mer avvaktande i sin inställning till skärmen.  

        Den marknadsföring som skett kring skärmen och tjänsten att shoppa online i 

butik har skötts av högre led i MQ hierarkin och butiken har ej marknadsfört något på 

egen hand. Marknadsföringen som sker på plats i butiken är informationstavlor som 

sitter runt om i butiken – en i skyltfönstret och en ovanför skärmen. Det är även 

placerat små stickers på speglarna i provrummen där kunden upplyses om tjänsten.  

        Personalen upplever att tjänsten fungerar bra i dagsläget, dock finns det 

förbättringspunkter kring det tekniska via skärmen. Färg på produkter som visas på 

skärmen är ej alltid helt överensstämmande med verkligheten. I sökfunktionen då det 

söks på ett specifikt plagg eller en kategori är heller ej helt tillfredsställande – söks det 

exempelvis på vita klänningar kanske ej alla träffar visas utan sållas bort. Skärmen är 

en app och det upplevs att det kan vara problem med uppkopplingen och att sidan står 

och laddar och tuggar och är seg.  

        Placeringen av skärmen valdes då det var viktigt att personalen ska kunna ha nära 

och möjlighet att assistera kunderna och samtidigt ha uppsikt över kassan. Ledningen 

ville först placera skärmen vid en pelare som är placerad på tjejsidan – där 

damsortimentet finns. Butikschefen fick pusha på för att få sin vilja igenom och 

slutligen placerades skärmen vid herrsidan på killsortimentets sida vid kassan på väg 

in till provrummen. Att ha skärmen vid kassan är smidigt för att ha nära till och hjälpa 

kunden med tjänsten, dock upplevs det att personen som använder sig av skärmen kan 

känna sig i vägen för övriga kunder och personal som trafikerar in via gången till 

provrummen och kassan. Att känna sig i vägen kan upplevas som ett stressmoment 

och vissa kunder som redan innan känner sig osäkra att använda sig av tjänsten kan 

härmed avstå.  

        Varför kunder väljer att avstå från att använda sig av tjänsten är oftast för att de ej 

vet eller förstår varför de ska använda sig av den. Den vanligaste frågan 

butikspersonalen får då de informerar om tjänsten är ”varför ska jag använda mig av 

den?”, kunderna kan kommentera att de lika gärna kan gå hem och beställa produkten 

online. Vissa kunder, särskilt äldre, kan också uppleva att de känner sig lite osäkra på 

att använda tekniken och lämna ut uppgifter och genomföra köp via sin telefon. Det 

finns även kunder som ej har en smartphone eller en mejladress och de kan då ej 

utföra ett köp via tjänsten.              
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4.3 Sammanställning av enkätundersökning hos kunder vid MQ butiken 

Utifrån de svar som inkom via kundundersökningen som utfördes var det enbart 

kvinnor som svarade. Åldrarna varierade där samtliga åldersspann fanns 

representerade bland respondenterna – från under 25 år till 71 år och äldre. Kunderna 

som svarade är kunder vid MQ butiken i Motala sedan lång tid – ingen har varit kund 

hos dem mindre än fem år. Anledningen till att de väljer att handla i butiken är på 

grund av att de nästan enstämmigt upplever att det är bra service och tilltalande utbud 

på sortimentet. Av de sju respondenterna har fem av dem använt tjänsten att shoppa 

online i butik och två av dem har ej använt den. Ingen har här svarat att de ej känner 

till tjänsten. Sex av de sju kunderna köper enbart de varor som finns att köpa online 

via tjänsten och den sista personen handlar andra varor online. På frågan om de 

handlar andra varor online är ett svar lite oklart men en svarar att den handlar varor 

som ej finns fysiskt i butik och en annan respondent säger att denne ej behöver shoppa 

online – utbudet som finns i butik räcker gott och väl. Varför de utvalda kunderna 

väljer att använda sig av tjänsten att shoppa online i butik är på grund av att de främst 

vill gynna butiken och personalen och att fysiska butiker önskas vara kvar. Två 

respondenter vill även ha den personliga servicen med delaktighet i sina val och för att 

hitta en speciell vara som kunden tänkt sig. En kund shoppar enbart online, alltså ej i 

butik eller tjänsten att shoppa online i butik. På frågan vilka förbättringar kunderna 

anser att onlinetjänsten i butiken är enda förbättringen som nämns att det önskas att 

det ska gå att handla med presentkort och bonuscheckar. I övrigt har ”vet ej”, ”inget 

just nu” och enbart ett streck nämnts och en kund har gjort symbolen en tumme upp. 

På följdfrågan varför detta anses behövs förbättras är att en kund önskar slippa göra 

returer i butiken för att sedan köpa om varan igen för att kunna utnyttja sina 

bonuscheckar. En kund önskar ett vidare utbud av större storlekar än XL. Angående 

hur nöjda kunderna är över onlinetjänsten i butik mellan 0 – 5 där 0 är inte alls nöjd 

och 5 är mycket nöjd har en kund svarat 0 och två stycken har gett en 4 och 4 stycken 

gav betyget 5. Under den avslutande frågan övrigt har en kund skrivit att denne tycker 

att det är trevligast att handla i butik då det upplevs att det alltid fås trevligt bemötande 

och mycket bra hjälp. 
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4.4 Hinder med tjänsten att shoppa online i butik 

Det största hindret som tjänsten att shoppa online i butik kan leda till är att fler och fler 

kan tänkas omvändas till att handla online vilket kan leda till att butikerna i slutändan 

kan försvinna och därmed även butikchefsarbetet och butiksbiträdena. En av 

respondenterna som själv är en van internetshoppare och som uppskattar smidigheten 

väljer många gånger onlineshopping framför att shoppa i butik. Respondenten bor 

själv i stan och har nära till butiker men föredrar smidigheten som e-handeln uppfattas 

ge, framför att går runt och leta i butik. Det största hindret som framkommit är dock 

vetskapen kring tjänsten – större andelen kunder verkar ej veta om att tjänsten 

existerar. I snitt utförs ett köp om dagen via tjänsten och skärmen i butiken och det är 

då nästan alltid på initiativ från butikspersonalen. Främst är det storlekar som är slut i 

butik som beställs, eller de produkter som enbart säljs online – online exclusive. Finns 

ej en viss produkt som kunden önskar – exempelvis en viss typ av ett par vita byxor, 

och butikspersonalen vet att det finns ett par sådana i sortimentet men ej just i befintlig 

butik sker även beställning via tjänsten att shoppa online i butik. Det är ytterst sällan, 

nästintill aldrig, som en kund på eget initiativ går fram och använder sig av tv-

skärmen. Ibland går det fram kunder som tittar och trycker på skärmen av mest ren 

nyfikenhet, de fullföljer ej något köp. 

4.5 Möjligheter med tjänsten att shoppa online i butik 

Via skärmen ges möjlighet att se klädesplaggen och övriga produkter i större format 

och det går att zooma in då det är pekskärm. Genom att kunderna själva ges möjlighet 

att utföra ett köp helt utan assistans av någon butiksanställd erbjuds kunderna en frihet 

i sitt shoppande via tjänsten att handla online i butik. Kunden kan utföra ett köp helt 

utan att behöva kontakta någon anställd i butiken vilket möjliggör shopping helt i 

kundens egna tempo. Önskar kunden assistans av butikspersonalen är de på plats i 

butiken för att kunna assistera vid köpet. Skärmen erbjuder kunden att ha den 

personliga servicen valbar där kunden kan välja att helt på egen hand genomföra köpet 

eller ta hjälp av butikspersonalen. Genom att både erbjuda det fysiska sortimentet av 

produkterna i butik och onlineutbudet via skärmen når MQ butiken i Motala ut till 

båda kundgrupper – de som shoppar online och de som handlar fysiskt i butik. Via 

tjänsten att shoppa online i butik ges det möjlighet att fånga ett bredare kundsegment 

då butiken riktar sig mot fler målgrupper. Då det har skett förändringar i kundernas 
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köpbeteenden och trafiken har minskat i butiken då handlandet mer och mer har 

övergått till onlineshopping ges möjligheten att följa efter de förändrade 

kundbeteendena via skärmen. Då MQ är ledande med tjänsten att shoppa online i butik 

har de även ett försprång på marknaden och får möjlighet att vara konkurrenskraftiga. 

I och med att MQ butiken i Motala har en stor kundgrupp som är lojala kunder i form 

av stamkunder ges det möjlighet att behålla denna kundgrupp där deras köpbeteende i 

form av att fysiskt komma in i butiken och handla ej behöver påverkas då skärmen 

existerar. Via skärmen kan de lojala kunderna komma åt hela MQ:s sortiment som 

erbjuds online och går därmed ej miste om något om de väljer att handla fysiskt i 

butiken. Butiken får en ny kanal för de e-handelsexklusiva erbjudandena. 

Butikspersonalen får via skärmen ett säljhjälpmedel som både kan öka 

merförsäljningen och inspirera konsumenten. Då kunden i butik får tillgång till MQ:s 

fulla sortiment ökar varumärkeskännedomen. Genomförs köp via skärmen tillfaller 

försäljningen butiken vilket gynnar dem i försäljningssiffror. Leveranstiden som fås 

via beställningen från skärmen och tjänsten att shoppa online i butik är 1–2 dagar 

vilket är snabbare än om kunderna beställer själva via nätet då de shoppar online på 

egen hand via e-handeln. Genom att försäljning sker via tjänsten att shoppa online i 

butik och försäljningssiffrorna ökar då kunden väljer att handla fysiskt i butiken 

istället för att shoppa online hemma är det ett positivt steg för butikens överlevnad och 

i sin mån att behålla sina kunder.  

        Den övergripande reaktionen på tjänsten och skärmen är överlag positiv från 

kunderna upplever personalen, det är ingen som reagerar negativt på den eller 

ifrågasätter den på ett nedvärderande sätt. Ibland kan de gå fram kunder och vara 

nyfikna på skärmen och klicka runt lite, men de slutför sällan eller i princip aldrig 

köpet.                    
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5. Analys 

I analysen görs en helhetsanalys av studien där hela examensarbetet ses på från en 

helikoptersyn och där de olika delarna granskas. Frågeställningarna analyseras och 

även de förbättringsförslag som framkommit från kartläggningen av tjänsten ”Att 

shoppa online i butik” presenteras och prioriteras. Innebörden av de uppnådda 

resultaten och lösningsförslagen förklaras.     

5.1 Kvalitetsutveckling 

Inför teoriinsamlingen utgicks det ifrån synvinkeln som gäller vid arbete med 

förbättring och kvalitet som handlar om att resurseffektivt och systematiskt ta reda på 

organisationens kunder och deras behov och förväntningar för att möjliggöra för 

organisationen att uppfylla och helst överträffa dessa (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 

30). Även hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling utgjorde grunden inför 

insamlingen av information kring nulägesanalysen. Utgås det ifrån ett engagerat 

ledarskap för kvalitet som grund kan ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling 

byggas upp – detta ska förankras i hörnstenarna: sätta kunderna i centrum, basera 

beslut på fakta, arbeta med processer, ständigt arbeta med förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 39). 

5.2 Förbättringsförslag  

5.2.1 Kvalitetshus 

Ett verktyg som underlättar arbetet med kundcentrerad planering är kvalitetshuset och 

i huset beskrivs produktegenskaper och kundönskemål. På detta sätt kan önskemål 

som är viktiga för kunderna identifieras och lyftas fram. Betydelsefulla kundönskemål 

som konkurrenterna ej lyckats uppfylla så väl kan via kvalitetshuset bli föremål för 

produktutveckling. Arbetet med kundcentrerad planering pågår världen över i olika 

omfattning och varierande tillämpningar för att förbättra utveckling av produkter och 

processer. I Japan har det uppnåtts mycket goda effekter, bland annat vad gäller 

inkörningskostnader. Med en kundfokuserad produkt- och processutveckling kan det 

undvikas de många ändringar som ofta är resultat av missuppfattningar i samband med 

en utveckling som är ledningsstyrd. Exempel på områden där arbetssättet tillämpas är 

förbättring av tjänster (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 132-134). 
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5.2.2 Coachande ledarskap 

Som ännu ett utvecklande steg i tjänsten ”Att shoppa online i butik” kan ledarskapet 

utvecklas än mer och innefatta en coachning. Läroprocessen kan se olika ut från coach 

till coach och från fokusperson till fokusperson då människor har olika lust att 

engagera sig i olika delar av denna lärocykel. En modell kring lärostilar är David 

Kolbs inlärningsteori där det ingår fyra stycken olika lärostilar som finns inom 

läroprocessen. Vissa är inriktade på konkret erfarenhet och är ofta bra på att 

improvisera, är intuitiva och utprövande och tycker om att ta itu med det som är för 

handen. Andra personer är mer inriktade på den reflekterande observationen och är 

mer grubblande. Dessa personer är ofta intresserade av att förstå vad som sker och vill 

se saker från flera olika håll. En tredje typ av lärostil präglas av en abstrakt 

konceptualisering. Dessa personer föredrar att lära sig på ett systematiskt och 

vetenskapligt sätt. En fjärde lärostil som modellen tar upp är aktiv experimentering. 

Tillhör du denna lärostil är du intresserad av det som fungerar och mindre intresserad 

av vilken teori det tillhör (Gjerde, 2014, ss. 214-215). 

        När en coach vill underlätta fokuspersonens lärande präglas vi av vår egen 

läropreferens, dvs den metodiska infallsvinkel som vi är skolade i och den 

läropreferens som fokuspersonen har. Det är bra om coachen själv är medveten om sin 

egen preferens samtidigt som denne får inblick i fokuspersonens – på detta sätt kan 

läroprocessen tillrättaläggas för bägge parter. Coachen kan behöva känna sig bekväm 

och trygg för att driva läroprocessen framåt då fokuspersonen kan ha behov av att 

reflektera i överensstämmelse med sina preferenser. Coach i detta fall är butikschefen 

och fokuspersonerna är dennes personal och kollegor (Gjerde, 2014, s. 215).  
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5.2.3 Tydliga mål 

Otydliga uppdragsbeskrivningar och oklara mål leder gärna till slitningar på en 

arbetsplats (Axelson & Thylefors, 2013, ss. 20-21). Varför människor hamnar i 

kollisionskurs beror bland annat på att de har olika information och olika roller samt 

även på att de tolkar den tillgängliga informationen utifrån sina personliga 

tolkningsfilter (Axelson & Thylefors, 2013, s. 153). För att MQ butiken i Motala ska 

uppnå sina mål och kunna matcha och helst överträffa budgeten och försäljningen via 

tjänsten ”Att shoppa online i butik” kan de utforma mål utifrån SMARTE – modellen: 

Specifika 

Motiverande 

Ambitiösa 

Relevanta 

Tidsbestämda 

Enkla (flera delmål) 

(Gjerde, 2014, s. 227).  

Vi presterar mer när vi satt upp mål då de ger oss en känsla av kontroll över vårt liv 

och en upplevelse av mening. Mål ger oss struktur i livet och kan hjälpa oss att bli 

medvetna om hur vi använder vår tid. Mål hjälper oss att peka ut en riktning så att vi 

vet vart vi ska och vi blir uppmärksamma på hur vi vill utnyttja vår insats. Det kan 

vara lättare att välja om vi har mål att navigera efter. Att sträva mot ett mål som vi 

upplever som utmanande och värdefullt kan vara lika viktigt för vårt välbefinnande 

som att uppnå målet i sig (Gjerde, 2014, s. 226).  

 

5.2.4 Kommunikation och marknadsföring, ex via marknadsgruppen 

Inom kvalitetsteknik finns en tanke om att visualisera förbättringsprocesser för att alla 

medarbetare ska ha en möjlighet att förstå och ta del av de förändringar som 

genomförts. En vanlig metod är att använda förbättringstavlor där olika 

förbättringsprocesser illustreras och de personer som är ansvariga för förbättringen 

definieras (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 230). Möten är kommunikation som sker 

genom direktsamtal vilket är en kommunikationskanal som har en hög förmåga att 

förmedla rik information. Val av kommunikationskanal medger både överföring av 

informativa budskap såsom delning av kommunikation i syfte att skapa tillsammans 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, ss. 296-299). 



44(57) 

 
        MQ:s butiker är indelade i regioner där det är cirka 25–30 butiker inom varje 

region. Kontakten sinsemellan går ut på att till exempel butikscheferna har 

telefonmöten varje vecka där de pratar försäljning för att samtliga ska veta hur det går 

för alla butiker. Kontakt sker även med huvudkontoret för uppföljning av butikens 

arbete och de har även ett intranät där det dagligen utförs kommunikation och 

information sprids från huvudkontoret. Personalmöten i butiken sker ungefär var tredje 

månad och Ebba har även möten i butiken efter att hon varit på ett större butikschefs 

möte. Det sker två stora möten årligen – kickoffer och uppstart inför nya säsonger 

(Eriksson, 2018).  

All marknadsföring i butiken och MQ som företag ut mot kund sker uppifrån 

huvudkontoret. Butiken följer de regler och kampanjer och liknande riktlinjer som de 

får från huvudkontoret gällande hur de ska sköta sin marknadsföring. Det måste vara 

precis på det sättet som de får information om från huvudkontoret – exempelvis 

placeringen av varor i skyltfönstret och vilka plagg som ska vara på kampanjer och 

placeras på första borden vid ingången av butiken och liknande. MQ:s butik i Motala 

ligger i en galleria som heter Gallerian och där är butiken tillsammans med cirka sex 

stycken övriga butiker med i en marknadsgrupp som träffas och pratar om olika 

evenemang och gemensamma aktiviteter för gallerian, möten sker cirka fyra gånger 

per år. Marknadsgruppen arbetar för att få igenom olika evenemang och event som de 

sedan delger övriga huset – de butiker som är placerade i Gallerian. I 

marknadsgruppen har de fria händer, dock har de en tendens att köra liknande 

aktiviteter som de gjort föregående år. De har olika datum och perioder på året som de 

kör evenemang – exempelvis vår och höst och under sommarens stora event i Motala 

som är Vätternrundan. Kommer någon i marknadsgruppen på något förslag utöver de 

aktiviteter som ligger nästintill löpande kan detta tas upp och måste då kollas av med 

övriga butiker i huset om det är okej, detta då de har en budget för Gallerian (Eriksson, 

2, 2018).  

        Det finns även en marknadsföringsbudget i Gallerian då det runt de olika 

evenemangen under året ofta görs en annons i tidningen där alla butiker i Gallerian 

gratis får en egen ruta i tidningen med just deras butiks erbjudande under det gällande 

evenemanget. Det är då Gallerian som bjuder på den marknadsföringen. Vill Ebba och 

Motalabutiken köra en kampanj under något event som ingår i Gallerians 

marknadsgrupps projekt, exempelvis 20% rabatt på en valfri vara – då måste detta 
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”okejas” från MQ:s huvudkontor. Är det ej okej med 20% rabatt på en valfri vara från 

huvudkontorets sida kan butiken få ett förslag på någon annan kampanj. Under 

eventen som arrangeras via Gallerians marknadsgrupp är det oftast gällande en 

kampanj på cirka två timmar och det brukar vara okej för huvudkontoret. Samtliga av 

de kampanjer MQ butiken vill erbjuda under de event som Gallerians marknadsgrupp 

anordnar måste säkerställas från Ebbas chef på huvudkontoret. Dessa kampanjer är 

lokala och gäller då endast för MQ butiken i Motala, ej övriga MQ butiker. Vill 

butiken då köpa godis och bjuda på, köpa ballonger och sätta upp och köpa in snittar 

och bjuda på går det bra och då är det på butikens egna initiativ men täcks av budgeten 

för marknadsföringsgruppen i Gallerian (Eriksson, 2018). 

        Genom att använda marknadsgruppen som en kommunikationskanal kan det via 

dem spridas ut att tjänsten att shoppa online i butik existerar – MQ kan exempelvis 

välja att sprida via annonsbladet som Gallerianbutikerna syns i. Finns möjlighet är ett 

förslag att locka kunderna till att komma och pröva på onlineshoppingen i butik via 

eventkvällar som MQ ordnar under året. Förslagsvis kan de ha ett erbjudande som 

följer: ”prova på vår tjänst att shoppa online i butik via vår tv-skärm och få 10% på 

hela ditt köp”.      

  

5.2.5 Mäta kundtillfredsställelse 

Under senare år har mätning av kundtillfredsställelse i ett nationellt perspektiv fått allt 

större intresse. Sverige har varit ett föregångsland och genom sådana mätningar vill 

det dras uppmärksamheten till kvalitetsfrågorna och göra landets industri 

konkurrenskraftigare. Sverige var det första landet som skapade ett nationellt 

kundtillfredsställelseindex och årliga mätningar har genomförts sedan 1989 där 

namnet idag har Svenskt kvalitetsindex (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 375). Det är 

väsentligt att ha nöjda medarbetare för att nå en hög extern kundtillfredsställelse. De 

faktorer som har störst inverkan på medarbetarnöjdheten är möjligheten att påverka 

arbetsuppgifterna och att personerna upplever att den egna kompetensen tas tillvara i 

arbetsuppgifterna (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 391-393). 

        Det är viktigt att snabbt veta när en kund ej är nöjd och att ödmjukt och effektivt 

rätta till problem som uppstått. Vikten av att ej lova för mycket betonas och hellre då 

att agera utefter – ”underpromise and overdeliver” (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 338). 

Detta kan vara bra att vara medveten om och agera utefter i användandet med skärmen 
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och tjänsten att shoppa online i butik.  

        Det är viktigt att fånga upp kundupplevelser på enskilda egenskaper och 

dimensioner. Om det enbart existerar vetskap kring att en kund har ett dåligt 

totalintryck är det svårt att åstadkomma förbättringar. När kundundersökningar 

genomförs är det viktigt att även fånga upp att rätt dimensioner mäts genom att fråga 

om de faktorer som mäts är viktiga för kunden. I förbättringsarbetet är det viktigt att 

först och främst arbeta med de faktorer som ger bäst effekt, här kan tänkas utifrån 

Jurans princip om ”the vital few and useful many” (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 341-

342).  

 

 
Figur 5 Modell för kundens syn på vad som är viktigt kontra synen på vad som leder till nöjdhet hämtad 

från (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 342) 
 

5.2.6 Placering av tv-skärmen 

Skärmen står i dagsläget placerad till vänster om kassan (sett utifrån kundens 

perspektiv) och precis vid ingången till provrummen från herrarnas sortiment i 

butiken. Placeringen valdes för att ha närheten till kassan så att personalen smidigt ska 

kunna hjälpa kunderna med assistering vid skärmen om det behövs. Placeringen som 

MQ:s huvudkontor tänkte sig först var vid en pelare som står i butiken mitt i damernas 

sortiment. I dagsläget är det speglar placerade på pelaren och Ebba fick kämpa för att 

få skärmen placerad vid kassan där den står idag. Tanken med att ha skärmen ute i 

butiken var för att skapa tillgängligheten för kunderna att själva gå fram och klicka på 
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den medan de kikar runt på butiksutbudet (Eriksson, 2, 2018). 

        Önskemål finns att få fler skärmar för att kunna möjliggöra att hjälpa och 

assistera flera kunder samtidigt för att ej behöva ha väntande kunder som riskerar att 

tappa tålamodet och ej kanske ha tid och möjlighet att vänta till sin tur. Även 

placeringen av skärmen har förbättringspotential då den i nuläget ej uppfattas rikta sig 

mot samtliga kunder. Skärmen är placerad på herrsidan vid deras ingång till 

provrummen vilket kan innebära att de kunder som enbart handlar från 

damkollektionen och går in från den sidan till provrummen ej ser tv-skärmen. 

Respondenten var själv i London för några år sedan och var inne i en Zara butik där de 

hade som ett öppet ”showroom” i butiken. Skärmar var utplacerade där kunderna 

kunde sitta ner vid en soffgrupp och i lugn och ro kika på utbudet och vilka produkter 

som företaget erbjuder (Respondent1, 2018). 

        Förslagsvis kan MQ butiken i Motala inrätta en soffgrupp och placera skärmen 

framför kassan för att synliggöra den för samtliga kunder – både de som handlar av 

tjejsortimentet och killsortimentet. Placeringen möjliggör även för butikspersonalen att 

ha uppsikt över både tv-skärmen och kunder som använder tjänsten för att kunna 

assistera dem. Närheten till kassan gör att de även har uppsikt på övriga kunder och 

flödet vid kassan och även trafiken in till provrummen på bägge sidor – både herr och 

damsidan. Placeringen ger kunderna möjlighet att i lugn och ro sitta ner och använda 

tjänsten att shoppa online i butik, de behöver ej känna sig stressade och i vägen för 

övriga kunder och personal som går in och ut till provrummen på herrsidan och 

rörelsen vid kassan på den sidan. 

 

5.2.7 Benchmarking 

För att kunna förbättra och utveckla tjänsten ”Att shoppa online i butik” 

rekommenderas att det utförs benchmarking inom samma bransch hos andra 

organisationer för att se hur det arbetas med liknande tjänster. Genom att gå ut i andra 

verksamheter kan inspiration fås och hinder och möjligheter kan bollas och ses över 

för att kunna utveckla den egna tjänsten. Upplevelsen finns att MQ är branschledande 

inom sin tjänst att shoppa online i butik som de erbjuder och ingen av de anställda vid 

MQ butiken känner till någon annan organisation som erbjuder exakt samma tjänst på 

samma sätt via tv-skärmen. Benchmarking kan med fördel utföras här för att få upp 

ögonen för, inblick i och vetskap om hur övriga företag och organisationer som är 
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verksamma inom samma bransch arbetar med liknande tjänster. Benchmarking som är 

processjämförelser på svenska är ett viktigt arbetssätt för processförbättringar som 

grundas på idén att noga jämföra sina egna processer med andra identiska eller 

liknande processer för att hitta förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 456). 

Benchmarking kan ses som sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till 

överlägsna prestationer. På japanska talas det om ”dantotsu” som ungefär betyder 

strävan att vara den bäste av de bästa.  

        Lärandet och utbytet via processjämförelser bygger på förtroende mellan de 

deltagande parterna och det är av vikt att samtliga har samma syn på hur 

informationen ska hanteras. Organisationer som har använt sig av processjämförelser 

hävdar att det i allmänhet ej är svårt att skaffa sig tillräcklig kunskap och insikt. 

Generellt är inget företag intresserat av att dölja något för ett annat företag som det ej 

konkurreras med, samarbetet kan underlättas om företaget själv är duktig i vissa frågor 

och kan dela med sig av denna kunskap till andra företag. Viktigt att påpeka är att 

processjämförelser ej handlar om att kopiera, det gäller att reflektera över varför 

lösningarna fungerar i deras sammanhang och hur detta kan översättas till den egna 

organisationen. Grundläggande för att lyckas med processjämförelser är att den egna 

organisationen har en väl utvecklad syn på processer. Då benchmarking i detta 

sammanhang innebär att processer studeras hos andra, exempelvis konkurrenter, 

innebär det ej att produkterna studeras (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 476-478). Det 

kan härmed utföras benchmarking på andra organisationer som ej har samma 

produkter som MQ. Då KappAhl har infört liknande tjänst som MQ:s ”Att shoppa 

online i butik” kan förslagsvis utföras processjämförelser hos dem. De båda företagen 

verkar inom samma bransch och detta kan vara till stor fördel då de har liknande 

produkter som de erbjuder via tjänsten och benchmarkingen kan härmed ha 

förutsättningar att ge mesta möjliga utfall och resultat.  
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5.2.8 Tydlighet och varför använda tjänsten 

Då det finns frågetecken hos kunderna som är målgruppen för skärmen och tjänsten att 

shoppa online i butik kring varför de ska använda tjänsten behövs förtydligande 

(Respondent1, 2018). Kunden måste få information om vad som gäller kring tjänsten 

och genom att skapa en vinna-vinna situation ser kunden meningen med användandet 

av tjänsten och de går därifrån förhoppningsvis med en känsla av att de gjorde rätt i att 

använda tjänsten. Kvaliteten av tjänsten bestäms i många fall i det ögonblick kunden 

använder den – sanningens ögonblick. Inträffar ett fel eller har ett fel uppstått i 

tjänsteförloppet är det i regel för sent att göra något åt det när kunden har gått och 

”lämnat arenan”. Det mest perfekta system för utformning och utförande av tjänster är 

ej mycket värt om det inte fungerar just vid sanningens ögonblick. Kvalitet på en tjänst 

är därför i minst lika hög grad som för varor att betrakta som en relation mellan 

tjänsten och dess leverantör och även kunden som upplever tjänsten (Bergman & 

Klefsjö, 2014, s. 34).  

        Det gäller att med tydlighet informera, upplysa och instruera kunderna om varför 

och hur de ska använda tjänsten att shoppa online i butik. Förslagsvis kan MQ butiken 

gå ut med information digitalt via nyhetsbrev till sina kunder för att möjliggöra att 

kunderna själva kan välja att ta till sig av informationen när de själva har tid och 

befinna sig på valfri plats. I butiken kan de sätta upp fler informationstavlor och en 

tydlig instruktion med steg för steg hur de går tillväga och även samtlig information de 

bör känna till kring tjänsten. Exempelvis kan instruktioner sättas upp i samtliga 

provrum då kunden ifred kan kika på dem medan kläder provas. För att 

informationstavlorna ska synas bättre kan det sättas upp en vid ingången för att 

synliggöra den för samtliga kunder och fånga deras uppmärksamhet direkt de äntrar 

butiken. För att guida dem till rätt plats i butiken där de kan använda sig av tjänsten att 

shoppa online i butik kan det även placeras ut exempelvis klistermärken i form av 

fotsteg. Genom att med jämna mellanrum utföra en utvärdering av hur kunderna 

upplever tjänsten kan MQ butiken låta kunder som använder sig av tjänsten fylla i ett 

formulär där de får svara på hur de upplever tjänsten och vilka förbättringsmöjligheter 

de ser. Förslagsvis kan denna utvärdering väljas att utföras av befintliga kunder – detta 

då åtskilliga företag idag fokuserar på att påverka kunder så att deras 

återköpsbenägenhet ökar och så att de talar väl om företaget. Företag anstränger sig 

för att skapa trogna och lojala kunder. Ett sätt att göra detta genom att visa kunderna 
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förtroende och samtidigt dra nytta av kunders erfarenheter och synpunkter är att 

involvera dem i utvecklingsarbetet på olika sätt. Det har idag börjats inse att det ofta är 

mycket dyrare att skaffa en ny kund än att behålla någon som redan är kund och som 

är nöjd med de produkter och erbjudanden och den totalupplevelse denne har sedan 

tidigare från företaget. En tumregel är att det kostar ungefär fem gånger så mycket att 

skaffa en ny kund som att behålla en tidigare kund. Graden av kundtillfredsställelse är 

starkt knuten till hur väl kundernas behov och förväntningar uppfylls (Bergman & 

Klefsjö, 2014, ss. 329-331). 

5.3 Frågeställning 1 – Hinder och möjligheter 

Hinder - Det största hindret som intervjuerna och kundundersökningen identifierade 

med tjänsten att shoppa online i butik är att vetskapen kring tjänstens existerande är 

bristfällig. Det är för få personer som vet om att tjänsten finns och härmed att det ej är 

så stort användande av den. I snitt är det en kund om dagen som väljer att genomföra 

ett köp via skärmen och det är då i princip alltid på påbud och initiativ av 

butikspersonalen. Det sker i princip aldrig att det är en kund som på eget initiativ 

väljer att använda sig av skärmen. Med de synpunkter och uppfattningar kring tjänsten 

som insamlats har den gemensamma nämnaren även varit frågan ”varför?”. När 

kunderna som saknar vetskap om tjänsten och skärmen får information om den har en 

vanlig fråga som uppkommit varit varför de ska använda sig av tjänsten (Eriksson, 2, 

2018).  

Möjligheter - Att kunna shoppa online direkt i butik är en viktig del av MQ:s strategi 

för att kunna höja och förenkla upplevelsen för kunden. Genom skärmen som är en 

butikslösning som företaget Touchtech utformat öppnas butikerna upp för hela det 

webbexklusiva sortimentet – MQ har cirka 60 stycken varumärken som enbart säljs 

via deras e-handel. Genom tjänsten ”Att shoppa online i butik” öppnas dörrarna till 

hela företaget MQ via Motalabutiken. Genom att erbjuda tjänsten ”Att shoppa online i 

butik” attraherar butiken även de som väljer att shoppa online och där den personliga 

assistansen från butikspersonalen finns och är valbar. Då det har märkts en minskad 

trafik i form av besökande kunder och detta tros ha att göra med den ökande e-handeln 

är tjänsten med och bidrar till att det ej behövs shoppas online hemma. De kunder som 

kommer in i butiken har via tjänsten tillgång till samtliga produkter som 

onlinebesökarna har via e-handeln. Skärmen ger möjlighet till merförsäljning för 
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personalen då de har hela MQ:s sortiment att erbjuda och kunna sälja till kund. 

Merförsäljningen och samtlig försäljning via skärmen bidrar i sin tur till butikens 

överlevnad då allt som säljs via skärmen tillfaller butiken, dvs de får 

försäljningssiffrorna (Eriksson, 2, 2018).       

5.4 Frågeställning 2 – Förbättringar  

Den största förbättringsmöjligheten som framkom genom den utförda studien är 

behovet av att nå ut med information för att öka vetskapen hos kunder och allmänhet 

om varför de ska använda sig av tjänsten att shoppa online i butik. För att gå till roten 

med och bena ut varför tjänsten ska användas är orsaks-verkan diagrammet 

(fiskbensdiagrammet) lämpligt att använda för att få utrett varför kunderna ska shoppa 

online i butik. Kvalitetshuset är ett användbart och passande verktyg för att identifiera 

och kartlägga både de interna och externa kundönskemålen. Kundcentrerad planering 

definieras som ett system för att översätta kundens önskemål till relevanta 

specifikationer i varje steg av produktframtagningsprocessen. Genom att underlätta 

arbetet med kundcentrerad planering och utföra ett kvalitetshus kartläggs de behov 

som interna kunder i form av butikspersonalen har på tjänsten. Utifrån en mätning av 

kundtillfredsställelse och de svar som inkommer kan dessa sedan utformas i ett 

kvalitetshus för att kartlägga behoven som de externa kunderna har på tjänsten. Att 

förstå kundernas förväntningar och behov är centralt i kvalitetsutveckling och det är 

därför viktigt att utnyttja flera olika arbetssätt för att skapa denna förståelse (Bergman 

& Klefsjö, 2014, s. 112). 

        Butikschefen anses utifrån intervjuerna ha ett relationsskapande och visionärt 

ledarskap som baseras på praktisk utlärning (Jansson & Ljung, 2011, ss. 261-263). 

Den praktiska utlärningen kan liknas vid aktiv experimentering och tillhör en person 

denna lärostil är denne intresserad av det som fungerar och mindre intresserad av 

vilken teori det tillhör (Gjerde, 2014, ss. 214-215). I arbetet med och i introduceringen 

av tjänsten att shoppa online i butik har ledarskapet präglats av att lära ut i praktiken 

framför ett teoretiskt perspektiv. Då personalstyrkan är liten och de arbetar tätt och där 

butikschefen är delaktig i samtliga moment som utförs i tjänsten ”Att shoppa online i 

butik” och arbetet med skärmen är ett coachande ledarskap ett förslag på att införa för 

att tillsammans utvecklas både som grupp och individ i förbättringsarbetet. Genom att 

som ledare och butikschef använda sig av de redskap och moment inom coachning kan 
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en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare utföras och följas upp med 

utvecklingshjulet (Gjerde, 2014, ss. 214-215). Genom att utgå från utvecklingshjulet 

kan både butikschefens och butikspersonalens utveckling följas och förbättring kan 

förhoppningsvis åstadkommas på bästa sätt som genererar utveckling för både 

gruppen, butiken och kunderna i förlängningen. Utvecklas personalen i sitt arbete med 

tjänsten kan de sedan även utvecklas i bemötandet och försäljningen ut mot kund 

vilket hoppas kunna bidra till att kunderna behålls via shoppingen online i butik. Sker 

det individuell utveckling gynnas även det organisatoriska lärandet då individerna 

tillför mer till gruppen, organisationen och förbättringsarbetet i långa loppet 

(Oxenswärdh2, 2018, ss. 59-63).  

        För att fortsätta det relativt småskaliga förbättringsarbete som utförts i denna 

studie kan mätningar av kundtillfredsställelse hjälpa till i butikens arbete med att 

utvecklas och följa med i kundernas beteenden och önskemål. I förbättringsarbetet är 

det viktigt att först och främst arbeta med de faktorer som ger bäst effekt. Genom att 

utgå ifrån Jurans princip om ”the vital few and useful many” i förhållande till 

förbättringsförslagen gäller det att kontinuerligt få kartlagt vad kunden har för 

kundönskemål. Delar kunderna med sig av de saker de anser är positiva och punkter 

de önskar förbättras kan arbetet med tjänsten att shoppa online i butik utvecklas och 

anpassas efter vad kunderna önskar (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 341-342). 

        Marknadsföringen är den största förbättringspunkten och förslaget är att gå ut 

med information om tjänsten och marknadsföra lokalt. Förslagsvis kan MQ butiken i 

Motala använda sig av ledarskapet i form av butikschefen och dennes medverkan och 

roll i marknadsgruppen för Galleriangruppen. Genom annonsering i Centrum och 

Galleriantidningen kan information om tjänsten ”Att shoppa online i butik” nås ut till 

både Motala som stad och befintliga kunder och förhoppningsvis nya och blivande 

kunder. På detta sätt hoppas problemet och bakgrunden till denna studie undvikas – att 

butiken förlorar sina kunder. Nås kunderna av informationen om att tjänsten existerar 

och de får förklarat för sig varför de ska använda sig av den hoppas målet som butiken 

har att uppnås – att behålla sina kunder och härav att butiken får vara kvar. För att 

locka kunder att fysiskt komma in i butiken och använda sig av tjänsten 

rekommenderas att även via exempelvis ett Instagramkonto visa produkter för att få 

kunderna att besöka dem. Via sociala medier nås kunderna dygnet runt och kan ta del 

av informationen närhelst det passar dem (Evans, Bratton, & McKee, 2010).       
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6. Diskussion 

I diskussionskapitlet sätts olika synpunkter, moment, argument, orsaker och faktorer 

mot varandra och de bedöms och tas ställning till.   

 

Genom att butikschefen arbetar nära sina kollegor och det är en så pass liten 

personalstyrka har införandet av tjänsten att shoppa online fungerat smidigt. 

Instruktioner kring tjänsten har givits av butikschefen på ett praktiskt sätt där 

genomgång har skett med butikspersonalen ute i butiken vid skärmen för att 

synliggöra de olika momenten vid genomförande av köp mot kund. Den praktiska 

utlärningen upplevs varit tillfredsställande för både personal som arbetat länge och de 

som är lite nyare vid sin tjänst (Gjerde, 2014, ss. 214-215). Då känslan fås att det är en 

sammansvetsad personalstyrka som arbetar vid MQ butiken i Motala anses att det är 

tillfredsställande att använda sig av ett praktiskt ledarskap då det är tidssparande att 

visa direkt då köp genomförs istället för att först gå igenom teori och sedan utföra det i 

praktiken.    

    Då det är fem gånger så dyrt att skaffa en ny kund än att satsa på de redan befintliga 

anses det klokt att MQ butiken i Motala värnar om sina stamkunder i form av lojala 

kunder (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 347). Butiken ligger i Motala som är en småstad 

och att de är måna om sina stamkunder är av vikt då det kan tänkas svårare att locka 

nya kunder till en liten stad jämfört med en stor stad.  

          Genom att arbeta utifrån SMARTE-modellen när mål sätts upp fås även en 

tydlighet i strategin för att nå dem. Med utgångspunkt i målmodellen ges en start- och 

ett målperspektiv och det blir tydligare att följa utvecklingen. Att ha en plan med och 

en översikt över de mål som ges gör även att det ur förbättringssynpunkt är lättare att 

se hur strävan efter målen gått för att kunna utveckla för framtiden (Gjerde, 2014, s. 

227).        
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7. Slutsatser 

I det sista kapitlet har det slutligen blivit dags att knyta ihop säcken och sammanfatta 

resultaten och där de viktigaste läggs under luppen och redovisas här.   

7.1 Slutsatser 

Organisationens önskan är att behålla sina kunder och bakgrunden till denna studie var 

att det har noterats en minskad trafik i form av kunder som fysiskt besöker butiken. 

MQ butiken i Motala är en av cirka tio MQ butiker som har en skärm placerad vid 

kassan där tjänsten att shoppa online i butik erbjuds. Tjänsten finns även till 

förfogande via de två kassadatorer som personalen använder men används tjänsten på 

detta sker det via personalens hjälp. Assistans vid köp via skärmen är valbart, här kan 

kunden välja att helt på egen hand utföra köpet. Den stora fördelen med användningen 

av tjänsten är att produkterna kan ses i större skala på skärmen och momentet för att 

utföra köp sker i två enkla steg och slutförs sedan via länken som skickas till kundens 

telefon. Via tjänsten erbjuds MQ:s fullskaliga sortiment – de cirka 60 varumärken som 

enbart säljs via e-handeln är via skärmen köpbara i butiken (Eriksson, 2, 2018). Den 

största förbättringspunkten som framkom genom denna studie är att vetskapen om 

tjänsten har ett behov av att spridas för att härmed öka användandet av tjänsten att 

shoppa online i butik. I dagsläget sker försäljning via tjänsten i princip uteslutande på 

initiativ av butikspersonalen. Kommuniceras och marknadsförs tjänsten mer och 

kunderna får svarat på frågan varför de ska shoppa online i butik och ej hemma i 

soffan kan förhoppningsvis kunderna i butiken behållas. Sprids informationen om 

tjänsten och dess fördelar och de lojala kunderna är nöjda kan de i sin tur sprida ringar 

på vattnet och locka fler kunder – även de som väljer att shoppa online på annat håll. 

På så sätt breddar MQ butiken sin målgrupp och når ut till fler kundgrupper och följer 

kundbeteendena och e-handelns utbredning som sker med utvecklingen. Nås 

informationen ut och kunder vet om hur tjänsten ska användas ges chans till att de 

vågar sig på att använda tjänsten även utan assistans. Av de kunder som medverkade 

och inkom med svar på enkätundersökningen var det 0% av dem som använder 

tjänsten på egen hand, samtliga som använder den gör det med assistans av 

personalen. Ökar användandet av tjänsten att shoppa online i butik där kunderna själva 

utför köp kan butikspersonalen lägga mer tid på de som väljer att handla i butiken och 

av de produkter som finns där. På detta sätt tillgodoses bägge kundgruppers behov och 
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MQ butiken i Motala möjliggör försäljning på bägge sina kanaler. Genom att 

marknadsföra via sociala medier, exempelvis starta ett Instagramkonto för MQ butiken 

i Motala kan kunderna (både de lojala, övriga och eventuellt blivande kunder) ta del av 

information om tjänsten ”Att shoppa online i butik” dygnet runt. Då nätet aldrig sover 

och har åtkomst 24/7 kan kunderna ta del av informationen och erbjudanden i butiken 

närhelst de önskar och då det passar dem. Väljer butiken att även använda sig av att 

marknadsföra lokalt i exempelvis Galleriantidningen når de ut till lojala kunder och 

även de kunder som befinner sig i närområdet vilket kan locka dem att komma in i 

Motalabutiken och handla.  

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Då denna studie ej innefattar en implementering av förbättringsförslaget och detta är 

nästa steg i ett fortsatt arbete med studien är det implementeringen som är förslaget på 

fortsatt forskning i ämnet. Implementeringsarbetet bör utföras för att möjliggöra en 

ordentlig utvärdering av tjänsten att shoppa online i butik. Här gäller det att ha rätt 

kompetens och medel för att kunna utföra de förbättringar som föreslagits. När 

implementering har skett bör även arbetet följas upp för att kartlägga kvaliteten av 

denna studie och de resultat som visat sig genom denna och förbättringarna.  

        Ledarskapet är även ett förslag på fortsatt forskning för att följa upp hur det 

coachande ledarskapet fungerar och följa upp med utvecklingshjulet för att säkerställa 

att utveckling sker (Gjerde, 2014, s. 52).   
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I 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Butikschefen 

1. Hur ser arbetet med onlineshoppingen ut i butiken i dagsläget? 

2. Vilka är involverade i processen? 

3. Hur vanligt är det att kunderna använder tjänsten att shoppa online i butik? 

4. Vilka är det som använder sig av tjänsten att shoppa online i butik? 

5. Hur tycker du att tjänsten fungerar i dagsläget? 

6. Vilka förbättringar ser du med tjänsten? 

7. Hur skulle du vilja utveckla tjänsten? 

8. Hur är ditt ledarskap i samband med arbetet i tjänsten – gentemot kollegor och 

kunder? 

9. Vad köper kunderna mest via tjänsten? Är det enbart de kläder som finns 

online? Annars vilka? 

10. Verkar kunderna veta om att tjänsten finns? 

11. Har ni marknadsfört tjänsten någonting? 

12. Hur har introduceringen av tjänsten sett ut? Utbildning till kollegor? Info till 

kunder? 

13. Vad vet ni om övrig bransch och liknande tjänster? Hur vanligt är det? Och hur 

jobbar andra med det? 

14. Hur valdes placeringen av skärmen ut? Varför placerades den där den är 

placerad? 

15. Hur har bemötandet av tjänsten sett ut? Hur reagerar kunderna på skärmen? 

16. Vilka hinder ser du med tjänsten? Vilka möjligheter? 

17. Om du fick bestämma hur onlineförsäljningen ska se ut – hur? 

18. Finns det några ”flaskhalsar” (stopp och problem) i processen idag? 

19. Hur skulle du vilja marknadsföra tjänsten att shoppa online i butik? 

20. Hur tror du att ni på bästa sätt ska behålla era kunder? 

21. Övrigt att tillägga? 

  



II 

 
Intervjufrågor till övrig personal 

1. Hur ser arbetet med onlineshoppingen ut i butiken i dagsläget? 

2. Vilka är involverade i processen? 

3. Hur vanligt är det att kunderna använder tjänsten att shoppa online i butik? 

4. Vilka är det som använder sig av tjänsten att shoppa online i butik? 

5. Hur tycker du att tjänsten fungerar i dagsläget? 

6. Vilka förbättringar ser du med tjänsten? 

7. Hur skulle du vilja utveckla tjänsten? 

8. Hur ser ledarskapet ut i samband med arbetet i tjänsten – gentemot kollegor 

och kunder? 

9. Vad köper kunderna mest via tjänsten? Är det enbart de kläder som finns 

online? Annars vilka? 

10. Verkar kunderna veta om att tjänsten finns? 

11. Har ni marknadsfört tjänsten någonting? 

12. Hur har introduceringen av tjänsten sett ut? Utbildning till er kollegor? Info till 

kunder? 

13. Vad vet ni om övrig bransch och liknande tjänster? Hur vanligt är det? Och hur 

jobbar andra med det? 

14. Vilka hinder ser du med tjänsten? Vilka möjligheter? 

15. Hur har bemötandet av tjänsten sett ut? Hur reagerar kunderna på skärmen? 

16. Övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning till kunder vid MQ butiken i Motala 
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Bilaga 3 

Svar på enkätundersökning till kunder vid MQ butiken i Motala 
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Bilaga 4 

 

Transkribering och sammanställning av genomförda intervjuer med butikschef och 

personal vid MQ butiken i Motala 

 

 

1. ”Vi försöker att arbeta med den i alla situationer där kunden ej hittar vad denne 

söker – framförallt storlekar är det lätt att beställa via skärmen”. ”Det har blivit 

naturligt att vi hela tiden tänket på tjänsten och skärmen, vi har onlinetänket 

implementerat i vårt dagliga arbete”. 

2. ”Samtliga i butiken och de högre upp inom MQ skickar varje vecka 

försäljningssiffror på hur vi ligger till i onlineförsäljningen – då vi har en budget 

även på den försäljningen – både tjänsten att shoppa online i butik i kassan och 

skärmen”. ”Vi har även tablets (surfplattor) som vi använde innan vi fick tjänsten i 

kassan och skärmen, nu använder vi aldrig dessa plattor”. 

3. ”Spontant att kunden kommer in och handlar via skärmen helt på egen hand tror 

jag knappast aldrig har hänt”. ”Vi hjälper alltid kunderna med köpet och föreslår 

tjänsten och skärmen till dem”. ”Vi får kanske ett köp om dagen via onlinetjänsten 

i butiken”. 

4. ”Väldigt blandat, alla egentligen”. 

5. ”Bra, men har alltid saker som skulle kunna fungera bättre”. 

6. ”Stort argument är de som arbetar med online sidan, den fungerar ej som den ska. 

Produktbeskrivning är ej ständigt fullständig och färg och sökfunktion är ej 

tillfredsställande”. 

7. ”I nuläget länkas det till kundens telefon, förut kunde vi göra hela köpet åt kunden 

på surfplattorna och i tjänsten i kassan”. ”Övergången och nya 

personuppgiftslagen har nog bidragit till detta, att vi ej får skriva in kunders 

personnummer längre”. ”Idag väljer kunden om denne vill ha faktura och där kan 

väljas att göra betalningen inom 14 dagar vilket blir ett bra säljargument där det 

ses som öppet köp, kunden kan få hem varan och välja om den ska skickas tillbaka 

eller ej och sedan utföra betalningen när denne bestämt sig”. ”Att hela tekniska 

biten fungerar som den ska – så vi kan göra säljprocessen så smidig som möjlig”. 



XVI 

 
8. ”Vi är ju väldigt intresserade av onlineförsäljningen i butiken, alla har blivit bra på 

det och vi är förebilder och jobbar så mycket med det – då blir det också lättare för 

ny personal också”. ”Jag har gett tips på om hur de kan säga och de har fått vara 

med och lyssna när jag säljer”. ”Det ska gå snabbt och smidigt – ej något krångligt 

utan du får bestämma åt kunden, säga att vi tar hem den till dig och så får du öppet 

köp i två veckor på den”. 

9. ”Mest storlekar!”. ”Och det vi har på oss – vi köper mycket själva online och 

främst de onlineexklusiva kläderna”. 

10. ”Vi har mycket återkommande kunder som handlar genom skärmen och som vet 

om den. Annars finns det självklart många kunder som ej vet om att tjänsten 

finns”. ”Det är inte jättemånga som går fram och pillar och kikar på skärmen”. 

11.  ”Inte lokalt”. ”Det sköts mycket från huvudkontoret”. ”Den information som ges i 

butiken är infotavlor och lite stickers runt om i butiken”.  

12. ”Jag var iväg på en utbildning när hela det här började, cirka för fyra-fem år sedan. 

Skärmen har vi haft i cirka tre år och tjänsten i cirka fyra-fem år. Utbildningen var 

på plattor och det var cirka 10 butiker som började med detta och sedan togs 

kunskapen hem och pratade med mina kollegor här”. ”Det gäller ju att man tycker 

att det är kul att använda sig av tjänsten, det har ju med ledarskapet att göra – vissa 

butiker som ej säljer så mycket via tjänsten beror på att ledaren ej förmedlat och 

pushar för användningen och då blir det ju ej någon försäljning”. ”Mot kunder är 

det att vi pratar om det och erbjuder det, och de pratar ju med varandra”. ”I butiken 

skedde ingen teoretisk genomgång utan vi gick ut i butiken och jag visade direkt, 

vi bara körde”. ”I och med att vi ligger så himla högt i försäljningssiffror har även 

personal från övriga butiker kommit till MQ butiken i Motala och där jag har visat 

dem hur vi arbetar med tjänsten”.  

13. ”Egentligen så har jag inte jättestor koll på hur det funkar”. ”Jag vet några företag 

som kan beställa via kassan, men de har ej någon skärm - jag har ingen inblick i 

exakt hur det fungerar”. 

14. ”De ville placera skärmen ute i butiken på en pelare på tjejsidan först, så jag fick 

kämpa för att få den där den står nu – placeringen vid kassan är smidigt att vi kan 

visa och kunderna ser den vid kassan”. ”Närheten till provrummen är också 

attraktiv för det är ofta där du kommer på att en vara kan beställas via skärmen när 

du assisterar kunderna när de provar”. 



XVII 

 
15. ”Positivt – de tycker att den är väldigt fin, bara positivt”. 

16. ”Det kan vara svårt att hinna med skärmen och tjänsten då det är mycket i butiken, 

exempelvis en lördag”. ”Då kanske den försäljningen väljs bort”. 

17. ”Positivt att erbjuda kunden att beställa en vara direkt i butiken online, istället för 

att de ska tvingas göra det hemma. Då tillfaller försäljningen butiken och vi får 

positiva försäljningssiffror”. ”Mer försäljning – vi har så mycket mer varor än som 

finns i butiken – vi får större butik”. 

18. ”Den är ju bra, kanske köpprocessen att den ska vara så enkel som möjligt och att 

all teknik ska fungera som den ska. Det är en app som är via skärmen, via kassan 

är det vår hemsida – härav att de uppdateringar som görs på vår hemsida ej synkas 

helt med skärmen. Vissa saker ligger kvar i appen som ej ska vara där”. ”Vårt 

arbete skulle underlättas om allt där var hundra”. ”Touchtech är företaget som 

sköter skärmen och gör uppdateringarna på den”. 

19. ”Kan väl vara om ej varorna kommer så snabbt – varorna kommer på en till två 

dagar, får alltid ha en reservation till kunderna och säga det. Synkar det ej är det ju 

DHL eller de som plockar varorna på lagret som förseningen kan bero på”. ”Och 

det tekniska – att det ej möjliggör den snabba service som vi vill ge”. 

20.  ”Skulle kunna va att vi går ut lokalt också, vi har ju vår centrumsida – skulle 

kunna använda det material som vi har och lägga ut bilder på centrumsidan och 

Galleriansidan”. 

21. ”Personlig service, även med onlinetjänsten”.  

 


