
     

BUTIKSCHEFSPROGRAMMET 

Examensarbete 15hp (B-nivå), VT 2009 

 

 

BETYDELSEN AV PERSONLIG 

KUNDSERVICE 

Finns det skillnader i förhållande till butikschefens uppfattning om 

kundens förväntningar och vad kunden har för förväntningar av 

personlig kundservice? 

 Finns det skillnader mellan kundens förväntningar och den faktiska 

upplevelsen i butiken av personlig kundservice i jämförelse med vad 

butiken levererar? 

        

        

Författare: Anne Nyeng-Jansson 

         Anna Hopstadius Thor 

       Examinator: Mikael Hernant 

       Handledare: Margareta Boström 

 



 

 i  
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor   



 

 ii  
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor   

Förord 

Denna uppsats är vårt examensarbete på Butikschefsprogrammet, B- nivå vid Högskolan i 

Skövde.  

Det har varit mycket givande att få gå ut och undersöka betydelsen av personlig kundservice 

bland kunder och butikschefer. Teori till all ära men att få utnyttja den i verkligheten och se 

resultatet av vår undersökning har varit oerhört lärorikt och kunskapsgivande. Därför vill vi 

passa på att tacka de butikschefer och kunder som har tagit sig tid med att svara på vår enkät, 

så att vi kunde genomföra vår undersökning. 

Tack till vår handledare Margareta Boström som har gett oss en inblick och olika synpunkter 

på vår uppsats under arbetets gång. Hon har varit ett stort stöd och hjälpt oss så att vi har 

kunnat komma fram till denna slutliga uppsats, som ni nu har framför er.  

Tack till vår examinator Mikael Hernant som har hjälpt oss med material och synpunkter till 

vårt examensarbete.  

Vi vill också passa på att tacka alla de partnerbutiker och dess butikschefer som har ställt upp 

för oss under de två år vi har studerat på butikschefsprogrammet. Butikscheferna har hjälpt 

och berikat oss med deras erfarenheter och kunskaper de har av det praktiska arbetet i en 

butik.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort och varmt tack till våra familjer som har haft den 

förståelse och gett oss det stöd vi behövt, då vi har lagt mycket tid på skolan för våra studier. 

Med hjälp av de kunskaper vi fått under våra två år vid Högskolan i Skövde samt våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter går vi nu ut i arbetslivet som nya butikschefer. 

 

Charlottenberg, 2009-05-15  

 

Anne Nyeng-Jansson      Anna Hopstadius-Thor 
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Sammanfattning 

Vi kan alla läsa i media att det blir större utbud av butiker och varor på marknaden och det 

både pratas och skrivs om hur kraven ökar hos kunderna och att kunder kräver mer av 

personlig kundservice än förut, när de är i butikerna och ska handla. Därför måste varje butik 

med butikschef och anställda göra något utöver den dagliga försäljningen, för att locka till sig 

kunder men också för att försöka behålla de befintliga kunderna.  

I dagens läge då konkurrensen hårdnar i butikerna har vi valt att ta upp i denna uppsats, vikten 

av personlig kundservice i en butik. Vi har besökt de olika butikerna för att undersöka 

skillnader mellan kunders förväntningar och den faktiska upplevelsen i butiken, men även i 

förhållande till butikschefens uppfattning om kundens förväntningar och vad butiken levererar 

av personlig kundservice.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva sambandet mellan det som butikscheferna uppfattar 

som personlig kundservice i deras butik, och vilka förväntningar och faktiska upplevelser, 

kunderna har på personlig kundservice i butiken. Med hjälp av gapmodellen som har tagits 

fram av Berry, Parasuraman & Zeithaml har vi gjort den undersökning som krävdes för att 

kunna utläsa om det finns ett gap (skillnader) mellan butikschefen och kunderna. Gap -

modellen är en modell som tittar på det gap som kan uppstå utifrån kundens, men även en 

butiks perspektiv och dets skillnader. 

För att kunna se hur det är i verkligheten och uppnå syftet med uppsatsen, har vi undersökt 

tolv butiker och dess butikschefer i Charlottenbergs Shoppingcenter. Vi undersökte ett antal 

kunder i respektive butik för att se om det fanns ett gap mellan butikchefens uppfattning och 

dess kunders uppfattning. Vi valde att samla in data för vår undersökning med hjälp av 

enkäter som vi delade ut på plats i Charlottenbergs Shoppingcenter. 

Uppsatsen visar att det finns ett gap mellan det som butikschefen har som uppfattning att 

kunderna förväntar av butiken och vad kunden har som förväntningar och vad de upplever vid 

besöket i butiken. Vad kunder upplever i sanningens ögonblick påverkar butikens framtid. 

Nyckelord: Personlig kundservice, kunders förväntningar och upplevelser, sanningens 

ögonblick, Gapanalys, SERVQUAL. 
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1 Inledning  

Vi vill med denna uppsats belysa betydelsen av personlig kundservice. Personlig kundservice 

är ett intressant område att undersöka, då det handlar om kunders förväntningar och 

upplevelser av personlig kundservice i butiken. Det har också att göra med butikschefens 

uppfattningar om kundernas förväntningar. Uppsatsen kommer att handla om det eventuella 

gap som kan uppstå mellan butikens personliga kundservice till kunden och hur kunden 

uppfattar den personliga kundservicen butiken ger. Vi kommer att försöka ta reda på hur det 

förhåller sig, vad gäller personlig kundservice i tolv olika butiker och om det finns ett gap 

mellan butikschefernas uppfattning i dessa butiker och dess kunder. Uppsatsens undersökning 

har gjorts på Charlottenberg Shoppingcenter med hjälp av enkäter. Därefter använde vi oss 

av teorier som belyser personlig kundservice och analyserade materialet från vår 

undersökning och presenterade det i slutsatskapitlet. 

I denna kapitelinledning kommer vi att redovisa bakgrunden till vår uppsats. Vi kommer att 

beskriva vårt syfte med uppsatsen. Därefter kommer vi att ta fram en direkt 

problemformulering. Under perspektiv och avgränsningar har vi tagit fasta på vissa problem 

som gör att vi har gjort en avgränsning i vår uppsats. Det beskrivs även i kapitlet vilken typ 

av undersökning vi vill använda oss av. Sist i kapitlet är uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Vi lever i en tid då konkurrensen om kunden – köparen – är stenhård. Information om 

produkter, både varor och tjänster, flimrar ständigt förbi. Det ena löftet avlöser det andra; 

kunden kan bli häftigare, effektivare, vackrare, rikare, lyckligare och så vidare bara kunden 

använder rätt produkter. Idag märks ett tydligt trendbrott! De traditionella konkurrensmedlen 

börjar förlora sin slagkraft, och företag tvingas fundera i nya banor. Dagens säljare lyssnar till 

kundens behov och förmår finna kreativa lösningar. En varaktig relation byggs upp mellan 

säljare och kund, baserad på förtroende, kunnande omtanke och öppenhet.
1
   

Ett sätt för säljaren att möta kunden är att använda sig av relationsmarknadsföring. I dag är 

nämligen massmarknadsföring inte lika effektivt och lönsamt.
2
 Relationsmarknadsföring och 

                                                           

1
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 3. 

2
 Grönroos, C. (2008), s. 39. 
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insikten om vikten av att vårda sina kunder är inte någonting nytt.
3
 Allt fler marknader har 

mättats och utbudet är i många fall större än efterfrågan. Det blir allt svårare att hitta nya 

kunder.
4
 Butikschefens arbete består till stor del av att se till att butiken genererar den vinst 

den behöver för fortsatt överlevnad, på den allt tuffare marknaden. Butikerna kämpar mer och 

mer sida vid sida med sina konkurrenter både inom den egna branschen, men även utanför 

den, för att fånga upp kunder.
5
 Butikschefen måste ha något som lockar kunderna. Här 

handlar det inte i så stor utsträckning av priset längre. Det handlar om att ge kunderna den 

lilla extra upplevelsen och att få nöjda kunder som väljer att komma tillbaka till den egna 

butiken framför att handla hos konkurrenterna.  

Om kunderna upplever att de får lägre kvalitet, mindre värde eller sämre service än de tror sig 

kunna få hos en annan butik, och de upplever att de inte kan lita på sin butik, väljer troligtvis 

kunden en konkurrent istället. Ett lågpris kan hålla kvar kunderna en tid, men i det långa 

loppet är marknadsföringen som fokuserar på att intressera kunderna för ytterligare köp inte 

lika effektivt längre. I sådana fall tjänar butiken förmodligen på att koncentrera sig på 

vårdandet av hela kundrelationen, inklusive den kvalitet och det värde som butikens varor och 

tjänster tillhandahåller, och på den samlade service som butiken erbjuder kunden.
6
 En 

framgångsrik försäljning innebär att butiken, så långt möjligt, själv sätter sig in i kundens 

situation, kundens behov och kundens sätt att tänka.
7
  

Kundrelationer är en viktig del av det butiken erbjuder kunden. I många fall är kundens val 

resultatet av säljargumenten och kundrelationen. Därför är det viktigt att säljarbetet har den 

långsiktiga relationen som mål. Säljer butiken med överdrivna löften leder det ofelbart till 

missnöjda kunder och dåliga kundrelationer.
8
 När en relation väl etableras är kunderna kunder 

hela tiden – och de ska behandlas som sådana oavsett om de vid en given tidpunkt gör inköp 

eller inte. Butiker som förstår detta, och handlar därefter, behandlar sina kunder som 

relationskunder.
9
 Customer Relationship Management (CRM) innebär aktivt arbete med att 

                                                           

3Berry,(1995) i Grönroos, C. (2008), s. 38. 
4
 Grönroos, C. (2008), s. 39. 

5
 Normann, R.(1992), , s. 79. 

6
 Grönroos, C. (2008) s.39. 

7
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000) s. 3. 

8
 Erasmie, M & Philsgård, A (2000), s. 53. 

9
 Grönroos, C. (2008), s. 49. 
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hantera individuella kundrelationer i stor skala med långsiktig lönsamhet och överlevande 

som mål.10
  

Detta aktiva arbete i sanningens ögonblick representerar en social händelse, vilken dynamik 

och vilket resultat till stor del bestäms av skickligheten, sinnesstämningen och 

förväntningarna hos säljarna och kunder. Om kunderna är på gott humör när de kommer till 

butiken, kommer detta att ha en omedelbar inverkan på personalen, och på den service 

kunderna kommer att få under sitt besök i butiken.
11

 Den säljare som interagerar direkt med 

kunderna kallas för kundkontaktpersonal. Vem som helst kan vara säljare, oavsett uppgift 

eller position i hierarkin.
12

 Ett sätt att nå ut med sin marknadskommunikation är personlig 

försäljning, närkontakt med kunderna – öga mot öga, öra mot öra.
13

. Kunden är Kung och 

personalens främsta uppgift är att få kunden att komma tillbaka.
14

  

Hur ser det då ut i Charlottenbergs Shoppingcenter när det gäller personlig kundservice? 

Frågan väckte vår nyfikenhet och vi valde därför att undersöka hur personlig kundservice 

fungerar i realiteten. Förhåller det sig rent av så att kunden i Charlottenbergs Shoppingcenter 

redan är Kung? 

1.2 Problemformulering 

Finns det skillnader i förhållande till butikschefens uppfattning om kundens förväntningar och 

vad kunden har för förväntningar av personlig kundservice? Finns det skillnader mellan 

kundens förväntningar och den faktiska upplevelsen i butiken av personlig kundservice i 

jämförelse med vad butiken levererar? 

1.3 Uppsatsens syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva sambandet mellan det som butikscheferna uppfattar 

som personlig kundservice i deras butik, och vilka förväntningar och faktiska upplevelser som 

kunderna har på personlig kundservice i butiken. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi 

undersökt tolv butiker och dess butikschefer i Charlottenbergs Shoppingcenter. Vi frågade 

                                                           

10
 Gummesson, E. ( 2002 ), s. 53. 

11
 Normann, R. (1992), s. 175. 

12
Grönroos, C. (2008), s. 249. 

13
 Holmström, N. (2005), 178. 

14
 Nordfält, J. (2007), s. 273. 
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tolv kunder i respektive butik för att se om det fanns ett gap mellan butikchefen och dess 

kunder.  

1.4 Perspektiv och avgränsningar  

Den personliga kundservicen i butiken är ytterst viktig mot kunderna och den påverkar hur 

kunden upplever butiken. Trots det har shoppingupplevelsen i en butik många olika faktorer 

som spelar in, i den totala upplevelsen. Därför har vi valt att avgränsa vår undersökning i 

butikerna att enbart handla om den personliga kundservicen.  

1.5 Undersökning 

Undersökningen är uppdelad i flera delar i vår uppsats. Vi har intervjuat kunder och 

butikschefer när det gäller personlig kundservice. De olika undersökningar och metoder vi 

valde att genomföra grundar sig på bekvämlighetsurval. Vi väljer helt enkelt de 

intervjuobjekten som vi lättast får fatt i när det gäller kunder. Fördelen med 

bekvämlighetsurvalet är att vi slapp undan kostnader runt utskicken av frågeformulären. Vi 

hade valt att gå ut och objektivt göra vår undersökning i Charlottenbergs Shoppingcenter. 

Både butikscheferna och kunderna intervjuades med hjälp av en kvantitativ metod.  

Butikscheferna hade valts ut på förhand. Både butikscheferna och kunderna som var med i vår 

undersökning hade fått svara på en enkät. Detta för att få en uppfattning om hur det förhöll sig 

runt personlig kundservice. Vi valde att intervjua 12 butikschefer och 144 kunder i vår 

undersökning för att om möjligt se generella tendenser, men att detta egentligen inte är 

möjligt vid ett bekvämlighetsurval. I vår undersökning täcktes 25 procent av det totala antalet 

butiker i Charlottenbergs Shoppingcenter, som för tillfället var 48 butiker. På grund av 

anonymitet mellan de olika butikerna i Charlottenbergs Shoppingcenter kodade vi butikernas 

identitet. Vi använde oss av svensk näringsgrenindelning (SNI 2007) och de fem siffriga 

koderna.
15

 

I vår undersökning använde vi oss av SERVQUAL - metoden, som är ett instrument som 

mäter hur kunderna upplever kvaliteten på en tjänst. Skalan för metoden innehåller 

referenspunkter på förväntningar
16

 Berry, Parasurama och Zeithaml studerade 

                                                           

15
http://www.sni2007.scb.se/ 

16
 Zeithaml, V A. and Bitner, M J. (2003). s. 136. 

http://www.sni2007.scb.se/
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tjänstekvalitetens determinanter och hur kunder utvärderar tjänsters kvalitet utifrån begreppet 

upplevd tjänstekvalitet.
17

  

De olika teorier och metod vi använde oss av blir mer detaljerade och tydligare förklarade 

under de respektive kapitlen två och tre.  

1.6 Uppsatsens disposition  

Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel börjar med ett bakgrundsavsnitt och problemställning som 

ger läsaren en bild om varför uppsatsen är byggd på personlig kundservice. Därefter kommer 

syftet för uppgiften. Perspektiv och avgränsningar kommer före det avslutande avsnittet som 

tar upp undersökning och uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: Här redovisas vetenskapliga relevanta teorier som använts 

vid analysen av undersökningen. 

Kapitel 3 – Metod: I detta kapitel förklaras mer detaljerat vilken metod som har använts i 

undersökningen.  

Kapitel 4 – Resultat och Analys: I detta kapitel har det med hjälp av vetenskapliga relevanta 

teorierna från kapitel två, analyserats det som kommit fram i undersökningen. 

Undersökningen har sammanställts i appendix tre. 

Kapitel 5 – Slutsats: I detta kapitel svarar det på problemformuleringen och syftet med 

uppsatsen, som bygger på resultatet och analysen från kapitel fyra.  

Kapitel 6 – Diskussion, reflektioner och rekommendationer: I detta kapitel diskuteras det som 

har kommit fram i undersökningen. Utifrån diskussionen har det reflekterats över resultatet i 

analysen och som har fört fram till rekommendationer. 

Källförteckning – Här redovisas de källor som har använts i uppsatsen. 

Appendix 1 – I detta avsnitt presenteras intervjufrågorna från enkätformulären som kunderna 

har svarat på och som ligger till grund för uppsatsens undersökningsdel. 

                                                           

17
 Grönroos, C. (2008), s. 92. 
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Appendix 2 – I detta avsnitt presenteras intervjufrågorna från enkätformulär som 

butikscheferna har svarat på och som ligger till grund för uppsatsens undersökningsdel. 

Appendix 3 – I detta avsnitt presenteras undersökningen. Här sammanfattas det material som 

samlats ihop, utifrån de olika intervjugrupper som använts i undersökningen.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel redovisar vi de teorier och modeller som vi anser vara relevanta för vår 

undersökning. Dessa teorier och modeller bekräftar och grundar ett fundament för 

uppsatsens undersökningsdel. De teorier vi tar upp i referensramen är till vår hjälp när vi ska 

analysera undersökningsmaterialet. Detta för att kunna besvara vår problemformulering: 

Finns det skillnader i förhållande till butikschefens uppfattning om kundens förväntningar 

och vad kunden har för förväntningar av personlig kundservice? Finns det skillnader mellan 

kundens förväntningar och den faktiska upplevelsen i butiken av personlig kundservice i 

jämförelse med vad butiken levererar? 

Vi har valt teorier som belyser den personliga kundservicen och det så kallade sanningens 

ögonblick. Sanningens ögonblick är den tid som säljaren och kunden möts i olika 

sammanhang i butiken. I sanningens ögonblick kan ett gap uppstå mellan säljaren och dess 

kund. Kundens förväntningar på personlig kundservice stämmer inte överens med 

butikschefens uppfattning om vad kunden förväntar sig. Det är de här gap som 

undersökningen kommer att belysa. Vi har därför valt i vår undersökning att utgå från 

gapmodellen. Utifrån gapmodellen har vi också valt de rubriker och underrubriker vi 

använder oss av i vår teoretiska referensram. Detta för att det lättare ska finnas en röd tråd i 

undersökningen. De rubriker och underrubriker som innefattar vår teori i gapmodellen har 

följande rubriksättning: Förväntningar - personliga behov, tidigare upplevelser – image, 

förväntad tjänst – förväntningar, ”word of mouth” (WOM). Upplevd tjänst – sanningens 

ögonblick och butikens uppfattning om kundens förväntningar.  

Hur kan personlig service mätas, är den sista rubriksättningen där vi tar upp gapmodellen. 

SERVQUAL är grundmodellen som har hjälpts oss att ta fram den mätmetoden vi använder 

oss av för att kunna genomföra vår undersökning. 

2.1 Förväntningar 

Kunders förväntningar bygger på flera olika faktorer som kunders upplevda personliga behov, 

tidigare upplevelser – image och förväntad tjänst – förväntningar, ”word of mouth”.  Det är 

dessa förväntningar som hjälper kunden att avgöra om bland annat den personliga 

kundservicen är till belåtenhet i butiken. Efterföljande fyra underrubriker kommer därför att 
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belysa dessa teorier kortfattat för att möjliggöra en förståelse för hur kunder bygger upp sina 

förväntningar inför sina butiksbesök. 

2.1.1 Personliga behov  

Säljaren måste ta reda på mer om kundens behov, vilka värderingar kunden har och vad skälet 

är till att han/hon kommer till butiken just nu. Säljaren måste i många fall hjälpa kunden att 

komma på vad han/hon verkligen behöver, för det är inte alltid kunden har detta klart för sig. 

När säljaren känner att han/hon fått tillräcklig information, kan säljaren anpassa erbjudande 

till kundens behov. Butiksförsäljare har av naturliga skäl ingen möjlighet att skaffa 

information om kunden innan han/hon dyker upp. Därför måste säljaren ta reda på kundens 

behov i samband med säljsamtalet.
18

 

För säljaren är kundens personliga behov förhoppningsvis självklar, men det är förstås kunden 

som utgår från sina egna behov och de problem eller önskemål som han/hon vill att köpet ska 

lösa. För att kunna tala samma språk som kunden, måste säljaren därför förstå kunden och 

betrakta butikens och konkurrenternas produkter ur kundens perspektiv. Säljaren ska använda 

”kundglasögon” och lära sig att vara kundorienterad, inte produktorienterad.
19

  

En förutsättning för att en affär ska bli av är som sagt att kunden får förtroende för säljaren. 

Kunden måste känna att ett eventuellt köp i första hand ligger i hans/hennes intresse, inte 

säljarens. Det är då som kunden verkligen lyssnar helt objektivt på vad butiken har att 

erbjuda. Säljaren måste vinna kundens förtroende och detta gör han/hon på tre sätt: genom att 

vara kunnig om produkterna, nyfiken på kunden och kundens behov och genom att agera 

naturligt.
20

 

2.1.2 Tidigare upplevelser – Image 

För att kunden inte ska byta butik är det viktigt att butiken också har en positiv image i 

kundens ögon. Så låt oss börja med att undersöka dess innerbörd då image är ett mycket 

använt och missbrukat begrepp. I sin bok The image, använder Kenneth Boulding 

imagebegreppet som en mental representation av verkligheten, underbyggd av en individ eller 

en grupp. Med andra ord är image en modell ifrån början som betecknar människors 

                                                           

18
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 23. 

19
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s. 44. 

20
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 85. 
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uppfattningar om, och förståelse av en viss företeelse eller situation. Denna mentala modell 

som upprätthålles av en bestämd person eller grupp och kan vara en bra eller dålig 

representation av verkligheten. Men vad den än må vara, är den alltid signifikant, eftersom 

den styr beteendet. Sann eller falsk, användbar eller oanvändbar, klar eller oklar, så handlar 

kunden (eller väljer att inte handla) i enlighet med kundens egen uppfattning av verkligheten. 

Om imagen inte är en exakt motsvarighet till verkligheten, så är den åtminstone en ”social 

realitet”.
21

 

Image är i korthet den övergripande bild en person har av en produkt, en butik, en plats och så 

vidare. Image är ett sätt att kommunicera förväntningar. Tillsammans med externa 

marknadsföringskampanjer, personlig försäljning, ”word of mouth” och eventuell tidigare 

erfarenhet uppstår drömmar om positiva upplevelser och förväntningar skapas hos kunden.
22

 

Det är den funktionella, tekniska kvaliteten tillsammans med butikens image som bestämmer 

kundens uppfattning av butikens drift (tjänsten). Med funktionell kvalitet menas hur kunden 

får service och med teknisk kvalitet vad kunden får. Den funktionella kvaliteten kan bestå av 

trevlig, artig och motiverad personal. Interaktionerna mellan köpare och säljare i servicemötet 

bestämmer nivån på den funktionella kvaliteten. När kunder bygger upp förväntningar och 

sedan erfar verkligheten utvärderas den funktionella och tekniska kvaliteten och resultatet blir 

den uppfattade servicekvaliteten.
 
Om den uppfattade kvaliteten är lika med uppfattningen om 

butiken och dess image kommer bilden att kvarstå eller förstärkas, annars uppstår det 

motsatta. 
23

 

Det motsatta kan bero på att många butiker startar kampanjer för att övertyga kunderna om 

hur framstående deras personal är eller att de ”bryr sig om” kunderna när de faktiskt inte är 

bättre än andra butiker i detta hänseende och inte har gjort någonting för att försäkra sig om 

att det kommer att bli så. Då är risken uppenbar att en falsk image skapas, vilket tenderar att 

medföra bakslag både bland personal och kunder.
24

 

                                                           

21
Normann, R.(1992), s. 130.  

22
 Mossberg, L (2003), s,167-168. 

23
 Mossberg, L (2003), s,168-169. 

24
Normann, R.(1992), s. 132.  
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2.1.3 Förväntad tjänst – Förväntningar  

Upplevelsen av kvaliteten i köptillfället skapar förväntningar och en bild – eller image- av 

butiken hos kunden, och dessa påverkar upplevelsen av efterföljande situationer i 

köpupplevelsen.
25

  

Alla kunder har olika förväntningar på besöket i butiken. Kunden som förra gången fick en 

enastående service i butiken kanske blir besviken nästa gång om servicen uteblir, medan den 

kund som inte fick uppmärksamhet alls vid förra besöket blir positivt överraskad vid nästa 

besök.
26

 

Denna faktor har stor betydelse för kunden och visar på den relation som han/hon har med 

butiken och med säljaren. Därför måste säljaren lägga stor vikt vid att sköta butikens 

kundrelationer. Det är butiken som ska bygga upp kundens förtroende och skapa en långsiktig 

relation. Förtroendet är många gånger det avgörande skälet för att kunden köper av en viss 

säljare.
27

 

Det viktigaste sättet att skapa en god kundrelation är att kunden verkligen får vad han/hon 

förväntar sig. Att sälja med överdrivna löften är en säker väg till dåliga kundrelationer. I 

praktiken ingår alltså både produkten och kundrelationen i det butiken erbjuder kunden. 

Skapar säljaren förtroende vänder sig kunden till butiken även i fortsättningen. Misslyckas 

säljaren, förlorar butiken kunden.
28

 

Därför uppstår en avgörande konkurrensmässig fördel om butiken levererar bättre service än 

konkurrenten. Om butiken ska överleva som servicebutik, bör butiken möta målgruppens 

förväntningar till servicen eller ge mer service än målgruppen förväntar sig. Förväntningar 

skapas på bakgrund av erfarenheter, uttalande från andra kunder och butikens annonsering. 

Kunden jämför helt enkelt den levererade servicen med den förväntade servicen.
29

 

Det har visat sig att kunder faktiskt är så styrda av vanor att de inte lägger märke till god och 

effektiv service. Däremot lägger kunder märke till bristen på god service, eller service som 

                                                           

25
 Grönroos, C. (2008), s.101. 

26
Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. (2004), s. 122. 

27
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 51. 

28
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 51. 

29
  Zigler Oxholm, C og Paulsen Skaug, B. (2006), s. 144. 
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inte lever upp till deras förväntningar, i mycket högre grad än de lägger märke till normal, 

tillfredställande service.
30

 

2.1.4 ”Word of mouth”  

 Upplevelsesamtal människor emellan omnämns i marknadsföringslitteraturen som ”word-of-

mouth” (WOM).
31

 En person som rekommenderar och som berättar inlevelsefullt om miljön 

och beskriver sina känslor i samband med till exempel ett butiksbesök, kan ofta vara 

avgörande för valet, då hans ord väger tyngre än annan form av kommunikation, som 

företagets annonser i dagspressen. De som söker information till exempel om en butik, gör 

dessutom ofta det hos personer med mer kunskap och erfarenhet än de själva har.
32

 Personer 

med ett starkt engagemang brukar också styra konversationer mot sina specifika intressen.
33

 

Om butiken kan överträffa kundens förväntningar har butiken tagit ett stort steg framåt i 

arbetet med att få lojala kunder och därmed har butiken fått en fantastisk 

marknadsföringskanal. Överträffade förväntningar är helt enkelt oslagbar reklam.
34

 

Flera forskare inom service management hänvisar till detta citat: ”Någon (jag är inte säker på 

vem) har sagt – och exakt slagit huvudet på spiken – psykologiskt ”krävs det tolv plus för att 

gottgöra ett enda minus”.
35

 

2.2 Upplevd tjänst  

Kunden blir påverkad av det som den upplever just i det ögonblicket som kunden är i butiken. 

Det handlar mycket om att kunden har en bild av hur butikens besök kommer att arta sig och 

hur det är, just i sanningens ögonblick. Beroende på kundens upplevelse i sanningens 

ögonblick, så fattar han/hon sitt tycke eller ej för butiken. Här bör butiken göra det som är 

möjligt för att ge kunden en positiv känsla och upplevelse av den personliga kundservicen i 

butiken.  

                                                           

30
 Söderlund, M. (2000), s 70. 

31
 Mossberg, L. (2003), s 148. 

32
 Mossberg, L. (2003), s 149. 

33
 Solomon m.fl. 1999 i Mossberg, L. (2003), s 149. 

34
Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. (2004), s. 123. 

35
 Normann, R.(1992), s. 70. Söderlund, M. (2000), s 72. Grönroos, C. (2008), s. 296. 
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2.2.1 Sanningens ögonblick 

Varor och tjänster i en butik säljs ofta med hjälp av referenser och rekommendationer från 

gamla kunder. När kunden sedan möter säljaren prövar han/hon denna rekommendation mot 

sin egen upplevelse. Kundens upplevelser blir till stor del ett resultat av de relationer som 

skapas med säljaren och den personal som utför arbetet. Därför gäller det att det säljande 

butik lever upp till sitt rykte på alla plan, dvs. motsvarar eller, ännu heller, överträffar 

kundens förväntningar.
36

 

De flesta tjänster i en butik är resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av 

direktkontakt mellan kunden och säljaren för butiken. För att använda en metafor från 

tjurfäktning, kan beskriva hur kvaliteten upplevs, detta bestäms då i sanningens ögonblick, 

när butiken och kunden möter varandra på arenan och i det ögonblicket är de i högsta grad 

utelämnade åt sig själva. Det som då händer kan inte längre direkt påverkas av butiken. Det är 

skickligheten, motivationen, de instrument som används av butikens säljare och 

förväntningarna samt beteendet hos kunden, som tillsammans kommer att skapa 

serviceleveransprocessen.
37

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Sanningens ögonblick; där serviceverksamhetens kvalitet skapas.
38

 

Servicebutiker tenderar att vara personlighetsintensiva i denna särskilda bemärkelse – den 

vardagliga produktionen av kvalitet. Negativa eller positiva individuella prestationer kan ha 

avsevärd och omedelbar effekt på hur den enskilde kunden uppfattar kvaliteten på det den 

erhållit.
39

 

                                                           

36
Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 46. 

37
Normann, R.(1992), s. 32-33.  

38
 Normann, R.(1992), s. 33. 
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 Normann, R.(1992), s. 34. 
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En stor servicebutik kan mycket väl möta tiotusentals ”sanningsögonblick” varje dag. Detta 

speciella drag hos servicetjänster utgör också grundvalen för många andra typiska 

karakteristika som måste tas med i beräkningen då det gäller att utforma effektiva 

serviceleveranssystem.
40

  

Återigen bör det betonas att varje analys av serviceaktiviteter måste ta sin början i sanningens 

ögonblick, i gränssnittet mellan butik och kund där den kvalitet som kunden upplever skapas. 

Ett viktigt mål för alla serviceorganisationer där det finns någon sorts interaktion person till 

person, måste vara att uppnå en positiv social dynamik i mötet med kunden, så att tjänsten 

som tillhandahålles och kunden tillsammans, utgör ett ömsesidigt förstärkande system. En 

god indikator på att det existerar en god cirkel (figur 3) i sanningens ögonblick är faktiskt att 

både den tjänst som tillhandahålles (butikens kontaktperson, som kan vara en anställd) och 

kunden känner sig ”upplyfta” av interaktionen på något sätt (stärkt, begeistrad eller bara 

allmänt medveten om en positiv upplevelse). Sådana känslor kommer förstärka båda 

deltagarnas ansträngningar att prestera en god personlig kundservice.
41

 

Det handlar om relationsmarknadsföring och är ett sätt att skapa upplevelser för kunden. 

Butiksbesöket ska leva upp till kundens förväntningar eller till och med att överträffa dem. 

Det gör att kunden kommer tillbaka till butiken. Vissa studier indikerar att det intryck säljaren 

gör på kundupplevelsen är den enskilt viktigaste faktorn för kundens totala utvärdering av 

butiken. En variant är att skapa en positiv upplevelse för kunden så att kunden kommer 

tillbaka av fri vilja. Att kunderna kommer tillbaka är en konsekvens av att de är nöjda. Det 

innebär att motivationsfaktorn överträffar kundens förväntningar och butiken blir då kundens 

första alternativ.
42

 

Självklart måste säljaren också behandla varje kund som unik. Det innebär att säljaren måste 

klara av att bedöma vilken typ av människa hans/hennes kund är och sedan anpassa sig 

därefter. För en erfaren säljare är det vanligtvis inte så svårt. Säljaren måste också kunna leda 

säljsamtalet framåt, oavsett vilken personlighet kunden har. Förmågan att hantera olika 

kundpersonligheter kan ibland vara avgörande för säljresultatet. Med ökande erfarenhet blir 
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 Normann, R.(1992), s. 32-33. 

41
 Normann, R.(1992), s. 190. 

42
 Nordfält, J. (2007), s. 271-272. 
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säljaren allt bättre på det, men till en början kan det kännas tryggt att utgå från någon modell 

som förklarar olika typer och beteenden.
43

 

Här är det viktigt med det personliga bemötande kunden får i butik och den personliga 

försäljningen, det vill säga de metoder säljaren använder för att möta kundens behov och sälja 

varor. Personlig kundservice är ogripbar, tillfällig, instabil och relationsbunden.
44

 En bra 

säljare lyssnar på kunden och säljer det kunden behöver och är nöjd med, vilket gör att 

kunden kommer tillbaka. En bra säljare ser kunderna och är intresserade av de samma.
45

 

Det enda sättet att uppnå hög kvalitet i varje enskild kontakt är genom att upprätthålla en 

genomgripande kultur och se till att varje säljare inte bara besitter den nödvändiga 

kompetensen utan också styrs av de rätta etiska normerna.
46

 

Personlig försäljning måste helt enkelt vara kundorienterad och att säljaren utgår ifrån 

kundens behov och problem och försöker att finna en lösning. För att lyckas med detta som 

säljare måste säljaren själv vara övertygad om meningen med sitt arbete. Dessutom måste 

säljaren tycka om butiken och dess produkter. Slutligen måste säljaren ta ett ansvar för att 

sälja säljandet internt, så att alla i butiken känner ansvar för butikens säljarbete.  

För att kunna arbeta kundorienterat måste säljaren också vara en god lyssnare mer än en god 

talare.
 47

  

 De flesta affärer görs mellan människor som känner förtroende för varandra. I många 

branscher är faktiskt relationen mellan säljare och kund viktigare än produktens pris eller 

andra faktorer. Det tar förstås lång tid att bygga upp ett djupare förtroende. Men det är början 

på det första mötet som avgör hur lång tid detta ska ta.
48

 

När säljaren träffar en person för första gången händer det mycket i kundens medvetande på 

extremt kort tid.
49

 Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att vara medveten om första 

intryckets betydelse för det fortsatta säljarbetet. Det brukar talas om 20-sekundersprovet. 

Under cirka 20 sekunder har säljaren möjlighet att ge det uttryck säljaren vill förmedla till 
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 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s. 24. 

44
 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. (2004), s. 93-95. 

45
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kunden. Efter dessa första 20 sekunder har kunden redan skapat sig en bild. Kunden kommer 

därefter omedvetet att söka bekräftelse på sitt första intryck av säljaren eller omvärdera det. 

Detta tar ytterligare att antal minuter och kallas allmänt för 4-minuters gränsen. Efter att 

denna gräns har passerat kan säljaren räkna med att det kommer att bli väldigt svårt att 

förändra kundens bild av säljaren.
50

 

 

 

20 sekunder     4 minuter 

Första   Bekräfta eller   Svårt att ändra 

Intrycket  omvärdera      uppfattning 

Figur 2 Första intrycket. 
51

 

Det finns en strävan hos alla att få ”rätt”, det vill säga få sina uppfattningar bekräftade. Därför 

tar det lång tid att ändra på det första intrycket – för kunden lägger inte märke till sådant som 

motsäger det. Kunder och säljare har säkert varit med om att träffa någon som han/hon direkt 

tyckt illa om, för att sedan först efter en längre tid – helt fått ändra uppfattning om och börjat 

gilla.
52

 Dessutom verkar fysisk attraktivitet hos säljaren skapa en haloeffekt som gör att 

kunden får ett mer positivt intryck även av andra positiva egenskaper, som talang, vänlighet 

och intelligens.
53

 

Därför är det alltid viktigt med det första intrycket. Butiken bör tänka på att säljarna är rena, 

hela och snygga. Då många kunder som sagt lägger märke till sådana detaljer. Här handlar det 

om att vara välvårdad med tanke på hygienen och klädsel. För säljaren handlar det om att vara 

diskret och anpassa sig efter de anvisningar som säkert finns på arbetsplatsen. 
54

 

Då kontakten väl är etablerad, gäller det att försöka ta reda på så mycket som möjligt om 

kunden. Säljaren ska analysera kunden och kundens behov. Denna analys ska hjälpa säljaren 

att: 
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51
Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s. 80.  

52
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s. 81. 

53
 Cialdini. R. B. (2007), s. 194. 

54
 Bokstad, L. och  Eriksson, S. (1992), s. 4. 



 

Sida 18 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

 ta reda på faktiska kundförhållanden 

 ta reda på kundens värderingar 

 ta reda på speciella köpmotiv 

 göra kunden medveten om sin situation 

 visa intresse 

 kunna anpassa erbjudandet till kundens behov
55

 

Felet många säljare gör är att de helt enkelt har för bråttom. En blick på kunden och säljaren 

tror sig veta exakt vad kunden vill ha. Resultatet blir ofta att kunden gör en massa 

invändningar och tycker att säljaren är framfusig, därför bör säljaren aldrig ta något för 

givet.
56

 

Hur viktigt det personliga bemötandet är blir ännu tydligare om butiken analyserar vad 

orsaken är till att kunder väljer bort en butik/kedja och börjar handla hos en annan. Många 

olika undersökningar visar att den vanligaste orsaken till att en kund upphör med att vara 

kund i en butik eller i en kedja är – missnöje med bemötandet. Enligt Paco Underhill, 

amerikansk beteendevetare, visar det sig att ju fler kontaktillfällen det är mellan personal och 

kund, desto mer handlar kunderna för. Dessutom bidrar varje samtal till att kunden får en 

starkare relation till butiken.
57

 

De flesta kunder blir nöjda om de får förväntad uppmärksamhet och möjlighet till hjälp eller 

råd. De flesta kunder blir nöjda om säljaren ger dem råd och hjälp under hela säljprocessen. 

Säljarens roll är förstås att förvandla butikens besökare till kunder.
58

 

Det är viktigt att komma ihåg att det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever.
59

 

Marknadsföringens idé har populariserats i en slogan som hörs allt oftare: Kunden i centrum! 

Tyvärr är den förstådd av alltför få av dem som uttalar den.
60
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Feargel Quinn har skrivit boken Kunden är Kung och han menar att personalens främsta 

uppgift är att få kunden att komma tillbaka. Det är viktigare än alla andra uppgifter personalen 

hade. Feargel Quinn benämner det som en princip som kallas bumerangprincipen.
61

 

2.3 Butikschefens uppfattning om kundens förväntningar  

För att framkalla ett lämpligt beteende hos kunden och ur butikens perspektiv, väcka 

önskvärda preferenser hos kunden, är det nödvändigt att kommunicera med kunden och att 

påverka kundens verklighetsuppfattning på ett sätt som är mer sofistikerat än att visa 

honom/henne produkten.
62

 Då det är säljarnas attityd och framtoning som är viktigare för 

upplevelsen av en butik än exponering och inredning.
63

 

Butikschefen och säljarna i butiken ska komplettera varandra och tillsammans ha den 

kompetens som krävs för att butiken ska fungera på ett bra sätt. Viktigt är förstås också att 

butikschefen och säljarna trivs tillsammans och tycker om både arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna. Det blir då naturligt för säljarna att tillsammans bära upp tankarna i 

butikskonceptet och därigenom förstärka helheten gentemot kunderna. Att ha ett tydligt 

koncept är också till hjälp när en ny säljare ska rekryteras till butiken, eftersom ålder, 

personlighet, språkkunskaper och etnisk bakgrund kan ha betydelse för hur kunden upplever 

butiken.
64

 

Kundservice är dessutom den del av butikskonceptet som butikschefen kan påverka och 

förbättra utan stora investeringar. Butikschefen kan alltid utveckla den personliga servicen, 

oavsett om butikschefen arbetar i ett befintligt butikskoncept eller om butikschefen ska bygga 

något nytt.
65

 

Som butikschef är det viktigt att tänka på att försöka hålla en generell servicenivå som alla i 

butiken kan leva upp till och kan bidra till. Konsekvent bra service svarar upp mot de flesta 

förväntningar.
66
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Det finns dock fem fallgropar när en butik ska koppla den levererade servicen med den 

förväntade servicen.
 67

 

 Åsikterna stämmer inte alltid överens med kundernas förväntningar och butikschefens 

uppfattning av vad kunden förväntar sig. Butiken kan ta fel när de tar ställning till vad 

kunden förväntar. 

 Åsikterna stämmer inte alltid överens med butikschefens uppfattning av kundernas 

förväntningar och butikens policy vad gäller service kvalitet. Butikens uppfattning av 

vilken service kunden vill ha, måste omvandlas (transformeras) och specificeras med 

den service kvalitet som ska passa med kundens förväntningar.  

 Åsikterna stämmer inte alltid överens med butikens policy och den levererade 

servicekvaliteten. Säljarna har kanske inte förmågan att leverera den servicen som 

butiken önskar att leverera. Det kan bero på att säljarna är dåligt tränade, brist på tid, 

underbemanning och så vidare. 

 Åsikterna stämmer inte alltid överens med den levererade servicen och den 

marknadsföring som butiken gör. Det kan bero på att åsikterna inte alltid stämmer 

överens med den servicenivån butiken påstår att den har och den servicenivån den 

faktiskt har i verkligheten. 

 Åsikterna stämmer inte alltid överens med den uppfattade servicen och den förväntade 

servicen. Ibland kan butikens servicekvalitet uppfattas negativt, om säljaren är för 

påstridig mot kunden.
 
 

Om dagens butiker vill fortsätta med att få en lämplig avkastning på sina resurser, sina 

avsevärt större kapitalinvesteringar och sin kundbas, kan den inte längre betrakta utveckling 

av strategiska mänskliga resurser efter eget godtycke. En kompetent och hängiven säljkår är 

en nyckelresurs.
68

  

En av de bästa och viktigaste, egenskaperna hos den idealiserade modellen av japansk 

managementfilosofi, är att säljaren lär sig att betrakta kunden, och inte butiken, som den som 

betalar hans lön. Problem ses därför inte bara i termer av hur de påverkar butiken och säljarna, 
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utan också, och särskilt, hur de påverkar kunden. En del av idén med de berömda 

”kvalitetscirklarna” är att få säljaren att känna inlevelse för kundens behov och finna sätt att 

anpassa sig enligt detta.
69

 

En lämplig och konsistent kvalitetsnivå kommer att sörja för en tillfredställelse och effektiv 

serviceleverans, och sålunda nöjda kunder. Detta bör bidra till en minskad kundomsättning 

och förbättra möjligheterna till återkommande försäljning – ett av de effektivaste sätten för 

nästan alla butiker att öka sin lönsamhet.
70

  

 

Figur 3 Kvalitet: en ond eller en god cirkel.
71

  

När en butik möter någon form av ekonomiskt tryck, får de ofta sig självt att hamna i en ond 

cirkel som den beskrivs i den vänstra delen av (figur 3), Det börjar skära ned lite på sin 

service nivå, särskilt sina kringtjänster. Detta kan leda till små marginella besparingar, men 

kundens uppfattning om den kvalitet han/hon erhåller kan förändras dramatiskt som en följd 

av sådana, till synes, små förändringar. Kunderna är inte längre så nöjda som de skulle vara, 
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vilket påverkar det sociala klimatet, vilket i sin tur minskar säljarens entusiasm och 

motivation.
72

 

Många butiker begår också misstaget att anse det tillräckligt om den primära tjänsten är god.
73

 

Ändå är det möjligt för en stark butiksledning med goda och dugliga idéer, att övertyga en 

ledande grupp på toppen, att förändring och en ny filosofi behövs. Och även om det kräver 

ansträngning, kan det också vara förvånansvärt lätt att övertyga säljarna att bete sig på nya 

sätt. Särskilt om de nya verktyg som kommer att väcka positivt gensvar hos kunderna också 

banar väg för en ”god mikrocirkel”. Det är emellertid ofta mycket svårare att skapa samma 

engagemang på organisationens mellannivåer och sålunda kännetecknas butiken under en 

period av större förändring ofta av tvetydighet och inkonsistent beteende.
74

 

Här kan sägas att ”tolv plus behövs för att upphäva ett enda minus”, och detta skulle då 

förklarar varför butiker ofta verkar hamna i onda cirklar, till exempel när viktig personal 

slutar eller andra radikala administrativa förändringar görs. I sådana situationer kan 

detaljkunskap som förvärvats under loppet av en lång inlärningsprocess, vilken gör det 

möjligt att tilldela varje del av servicepaketet sitt särskilda värde, lätt gå förlorad.
75

 

Kunder är olika, de är både individer och tillhör grupperingar som de själva valt, och 

slutresultatet är det enda som räknas. Kunderna är källor till intäkter och skall sättas i 

centrum, och leverantörens uppgift är att skapa värde för kunderna.
76

 

Det är också viktigt att butiken är medveten om betydelsen av rekommendationer från kunder 

och att många butiker kämpar med att utveckla strategier för att utveckla och stimulera ett 

”word of mouth” beteende.
77

 

Eftersom kvalitet är något subjektivt upplevt, måste dock butiker tänka sig noga för innan 

man lägger till kringservice eller höjer kvalitetsnivån längs en eller flera dimensioner i 

servicepaketet. Det är lätt att skapa förväntningar men det är svårt att minska dem igen. 

Likaså är det farligt att skapa förväntningar som det sedan visar sig omöjligt att leva upp till. 

Ett av de vanligaste misstag som butikerna gör är att påbörja imagekampanjer utan att 
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försäkra sig om att organisationen kan leva upp till imagen och tillhandahålla service i 

enlighet med de förväntningar som skapas. Det oundvikliga resultatet är förlust av 

trovärdighet, kundfrustration och cynism bland personalen.
78

 

Kvalitetsutveckling får aldrig betraktas som ett program, eller än värre, som en kampanj, utan 

måste vara en ständig pågående process. Varje individ i butiken måste ständigt vara medveten 

om kvalitetens betydelse och förstå hur individen bidrar till god personlig kundservice, och 

denna medvetenhet och insikt måste hela tiden få stöd och kraft från butiksledningen.
79

 

2.4 Hur kan personlig service mätas 

För att förstå hur personlig kundservice kan mätas finns det modeller att använda sig av . En 

modell kallas för gapmodellen och tittar på utifrån det gap som kan uppstå utifrån en kunds 

perspektiv och ur en butiks perspektiv. I gapmodellen finns olika boxar som har olika 

betydelse. Vi har valt att endast titta på gap ett och fem, då det är relevant för vår 

problemformulering. Ett mätinstrument som används för att se ett eventuellt gap i butiken är 

SERVQUAL, ett mätinstrument som mäter service och kvalitet i en butik. Med hjälp av den 

akademiska forsknings metoden SERVQUALs frågeställningar, dels till kunderna dels till 

butikscheferna kan det utläsas ett eventuellt gap. 

2.4.1 Gap analys 

Berry, Parasuraman & Zeithaml, (1985) har utvecklat en modell som de kallar för gapanalys. 

Modellen är ämnad för analys av källor till kvalitetsproblem och som ett instrument som 

hjälper chefer att förstå hur man kan förbättra tjänstekvalitet.
80

  

Modellen (figur 4) visar hur tjänstekvalitet uppstår. Den del som är över den streckade linjen 

visar fenomen som är kopplade till kunden. Den del som är under den streckade linjen tar upp 

de fenomen som kopplas till tjänsteleverantören. 
81

 

Förväntad service är en funktion av kundens tidigare erfarenheter och personliga behov samt 

kommunikationen av den typ som brukar kallas för ”word of mouth”. Den påverkas också av 

butikens marknadskommunikation. Den erfarenhet kunden gör av butikens service och som i 
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denna modell kallas upplevd service, är resultatet av ett antal interna beslut och aktiviteter. 

Butikens uppfattningar om kundernas förväntningar är vägledande beslut om vilka 

tjänstekvalitetsspecifikationer organisationen ska följa i samband med tjänsteleveransen (det 

vill säga i genomförandet av serviceprocessen).
82

 

 

Figur 4: Modell för tjänstekvalitet: Gapanalys.
83

  

Figuren visar fem diskrepanser, så kallade kvalitets Gap, mellan den grundläggande 

strukturens olika delar. Dessa kvalitetsgap är resultatet av inkonsistenser i 

kvalitetsstyrningsprocessen. Det slutgiltiga gapet, det vill säga det mellan förväntad och 

upplevd service, är naturligtvis en funktion av de andra gap som kan ha uppstått i processen.
84

 

                                                           

82
 Grönroos, C. (2008), s. 117. 

83
 Grönroos, C. (2008), s. 117. 

84
 Grönroos, C. (2008), s. 118. 



 

Sida 25 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

2.4.2 Gap 1- Ledningens uppfattningar om kundens förväntningar 

Det här gapet handlar om att ledningens, alltså butikschefens uppfattningar om kundernas 

kvalitetsförväntningar är missvisande. Gapet uppstår till följd av: 

 Felaktig information från marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser 

 Felaktigt tolkad information om förväntningar 

 Obefintlig efterfrågeanalys 

 Dålig eller obefintlig informationsförmedling mellan företagets kontaktyta med 

kunderna och högre ledningsnivåer 

 För många organisatoriska nivåer vilka förhindrar eller förvränger den information 

som borde förmedlas mellan den personal som hand har kundkontakter och övre 

nivåer 

Det finns flera möjliga lösningar på dessa problem. Om problemet är dålig ledning, är det 

uppenbart att det krävs antingen ett ledningsbyte eller en förbättrad kunskap om 

tjänstekonkurrensens kännetecken hos ledningen. Bättre marknadsundersökningar, som 

skapar en bättre förståelse för kundernas behov och önskemål, ingår som ett led i nästan alla 

lösningar. 
85

 

2.4.3 Gap 2- Kvalitetsspecifikationer 

Detta gap handlar om att det inte finns någon överensstämmelse mellan specifikationerna av 

tjänstekvaliteten och ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar.
86

 

2.4.4 Gap 3 - Tjänsteleverans 

Detta gap handlar om att den specificerade kvaliteten inte uppfylls i tjänstens produktions- 

och leveransprocess.
87

  

2.4.5 Gap 4 – Marknadskommunikation 

Detta gap handlar om att de löften som ges i marknadskommunikationen inte överensstämmer 

med den tjänst som levereras.
88
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2.4.6 Gap 5 – Upplevd tjänstekvalitet 

Detta gap handlar om att kunders erfarenhet av tjänsten inte överensstämmer med kundens 

förväntningar. Gapet resulterar i: 

 Negativt bekräftad kvalitet (dålig kvalitet) och kvalitetsproblem 

 Dåligt rykte och oönskad ”word of mouth” kommunikation 

 Negativa effekter på företagets image 

 Uteblivna affärer 

Det femte gap kan naturligtvis också vara positivt, vilket leder till antingen en positivt 

bekräftad kvalitet eller en kvalitet som överstiger förväntningarna. Anledningen till att det 

uppstår ett gap i upplevd tjänstekvalitet kan ha sitt ursprung i alla de anledningar som 

diskuteras i detta avsnitt eller i en kombination av dem. Men det kan naturligtvis även finnas 

andra anledningar än de som diskuteras här.
89

  

2.4.7 SERVQUAL  

Inom såväl akademisk forskning som praktisk affärsverksamhet är attributbaserade modeller 

de mätinstrument som fått störst spridning.
90

 Ett av dessa instrument är SERVQUAL – skalan 

blev först publicerad 1988 och har genomgått ett flertal förbättringar och revideringar efter 

det. Den första skalan bestod av 21 attribut som fördelades under de fem 

servicekvalitetsdimensionerna. Skalan innehåller också referenspunkter på förväntningar 
91

 

Berry, Parasurama och Zeithaml studerade tjänstekvalitetens determinanter och hur kunder 

utvärderar tjänsters kvalitet utifrån begreppet upplevd tjänstekvalitet.
92

  

SERVQUAL är ett instrument som mäter hur kunderna upplever kvaliteten på butikens drift 

(tjänst). Instrumentet var först uppbyggd på tio determinanter men blev reducerad ner till 

följande fem determinanter:
93
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1. Materiella ting. Denna determinant hör samman med hur tilltalande kunderna upplever att 

butikens lokaler, utrustning och bruksmaterial är, samt med personalens fysiska 

uppenbarelse.
94

 

2. Tillförlitlighet. Detta innebär att butiken tillhandahåller en korrekt tjänst vid första 

försäljningstillfället, att inga misstag sker och att butiken levererar det som utlovas vid den 

tidpunkt man kommit överens om.
95

 

3. Tjänstevillighet. Detta innebär att butikens personal visar sig villiga att hjälpa kunderna, är 

mottagliga för kundernas önskemål, informerar kunderna om när tjänsten kommer att utföras 

och ger snabb service.
96

 

4. Försäkran. Detta innebär att personalen agerar på ett betryggande sätt som får kunderna att 

känna att de kan lita på butiken. Det innebär också att personalen är tillmötesgående och har 

den kunskap som krävs för att kunna besvara kundernas frågor.
97

 

5. Empati. Detta innebär att butiken förstår kundernas problem och handlar med deras bästa 

för ögonen, att man behandlar alla kunder som individer och ger personlig service samt att 

man har bekväma öppettider.
98

 

Dessa fem determinanter bygger på en jämförelse mellan kundernas förväntningar på hur 

tjänsten bör utföras och deras erfarenheter av hur tjänsten faktiskt utförs. Det handlar om 

avvikelser från eller bekräftelse av förväntningar. Vanligtvis använder man sig av 22 attribut 

för att beskriva de fem determinanterna, och respondenterna får svara på en sjugradig skala 

om de ”samtycker helt och hållet” till ”samtycker inte alls”, vad de förväntade sig av tjänsten 

och hur de upplevde tjänsten. Utifrån diskrepanserna mellan kundens förväntningar och 

erfarenhet i fråga om de 22 attributen går det att räkna fram en total kvalitetspoäng. Ju mer 

poängen visar att erfarenheten inte når upp till förväntningarna, desto lägre är den upplevda 

kvaliteten. 
99
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Ur butikens synvinkel kan instrumentets fem determinanter och även de ursprungliga tio, 

fungera som en utgångspunkt när undersökaren vill förstå vad en given tjänst består av 

eftersom de ger en uppfattning om vilka egenskaper som kännetecknar tjänsten.
100

  

Oavsett vad undersökaren vill veta om en given tjänst finns det olika sorters förväntningar 

som kan mätas. Om undersökaren vill veta hur bra en given tjänst betraktas vara i förhållande 

till den bästa tjänsten i kategorin är det förväntningarna på den bästa tjänsten som ska mätas. 

Om undersökaren däremot vill veta hur kunderna upplever kvaliteten hos en given tjänst, är 

både förväntningarna på och erfarenheterna av just denna tjänst som ska mätas. Det finns 

dock vissa validitetsproblem med mätinstrumentet SERVQUAL. 

1. Om undersökaren mäter förväntningar efter det kunden skaffat sig erfarenhet av 

tjänsten eller samtidigt som erfarenheten uppstår, är det som mäts. Inte kundens 

egentliga förväntningar, utan något som påverkat och snedvridits av kundens 

erfarenhet. 

2. De är inte säkert alltid rätt att jämföra kundens förväntningar innan kunden skaffat 

erfarenhet av tjänsten. Eftersom det inte är säkert att kunden jämför med de 

förväntningar innan den konsumeras med säkerhet är de förväntningar som kunden 

kommer att jämföra erfarenheterna med. Serviceprocessen hos kunden kanske innebär 

att förväntningarna förändras, då det är dessa förändringar som undersökaren bör 

jämföra erfarenheten, för att avgöra kundens verkliga upplevelse av kvaliteten. 

3. Att mäta förväntningar är i vilket fall inte en framkomlig väg, eftersom erfarenheter är 

tolkningar av verkligheten och i dessa tolkningar finns tidigare förväntningar 

inbyggda. Följaktligen är det så att om undersökaren först på ett eller annat vis mäter 

förväntningar och sedan erfarenheter, så har undersökaren mätt förväntningarna två 

gånger.
101
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3 METOD  

Detta kapitel visar hur vi har gått tillväga när det gäller insamling av information, det för att 

kunna besvara den problemformulering som uppsatsen grundar sig på. Det ges en förklaring 

till varför vi valde att göra som vi har gjort och vad vi grundar våra beslut på. Den 

information vi har fått är insamlad med hjälp av de enkäter som butikschefer och kunder fått 

besvara. Vi har även använt oss av referenser från utvalda teorier som är relevant inom 

ämnet för denna uppsats. 

3.1 Utveckling av problemställning 

I vår uppsats valde vi att ta upp ämnets betydelse av personlig kundservice. Finns det 

skillnader i förhållande till butikschefens uppfattning om kundens förväntningar och vad 

kunden har för förväntningar av personlig kundservice? Finns det skillnader mellan kundens 

förväntningar och den faktiska upplevelsen i butiken av personlig kundservice i jämförelse 

med vad butiken levererar? 

Vi utgick från vår problemformulering som en fråga och den följdes upp utav spekulationer 

och var utgångspunkten för vår undersökning. Därför utformade vi vår problemformulering så 

att den kunde undersökas. Problemställningen har gjorts på en operativ nivå och har därför 

både konkretiseras och arbetats fram utifrån teorier och modeller. Det var viktigt att inte 

slarva på den här punkten, då det var den tyngsta och mest tidskrävande delen av arbetet.
102

 

Vi valde att avgränsa oss i antalet butiker som skulle undersökas. Vår undersökning handlade 

enbart om butiker i Charlottenbergs Shoppingcenter. Då undersökningen innebar viss tidsbrist 

valde vi att koncentrera oss på enbart vissa butiker och dess butikschefer, samt deras kunder.  

Avgränsningar kan göras explicit eller implicit. Explicit innebär i klartext vad forskaren 

fokuserar på och vad forskaren inte fokuserar på. Implicita innebär en avgränsning som är 

omedveten. Trots att människor har fördomar och gör antaganden om hur världen ser ut, bör 

så långt som möjligt avgränsningarna göras explicita.
103

 Vår undersökning är explicit då vi 

klart säger vad vi har undersökt och vad vi inte har undersökt. Vi kunde dock inte helt bortse 
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från den implicita undersökningens fenomen eftersom vissa avgränsningar möjligtvis har 

gjorts omedvetet och det kan berott på vilka fördomar vi hade och inte hade som människor.  

Problemställningen avgjorde vilket slags undersökningsuppläggning vi använde oss av och 

avgjorde valet av metod vid insamlingen av undersökningen. Det finns klar eller oklar, 

förklarande eller beskrivande och till sist generaliserande eller ej generaliserad vad gäller 

problemställning.
104

 Då det fanns teoretiska modeller som grund för vår undersökning är 

problemställningen klar. Problemställningen kommer också att vara beskrivande, då vår 

undersökning var avgränsad i tiden och där med ofta begränsad till att säga något om ett 

tillstånd vid en given tidpunkt. 
105

 

3.2 Undersökningsutformning 

När det gäller val av undersökningsutformning kan den göras på bredden eller djupet. 

Undersökningsutformning som går på djupet – intensivundersökning, handlar om 

intervjuenheter och de här enheterna handlar om människor. När det gäller en bred – extensiv  

undersökning så kallas den ofta för urvalsundersökning, eftersom det vid detta tillfälle arbetas 

med ett stort urval av enheter, ofta flera tusen individer. Dessa undersökningsformer kan vara 

beskrivande eller förklarande.
106

 

Vår uppsats bygger på två undersökningsgrupper, den ena gruppen är kunder och den andra 

gruppen är butikschefer. De enkäter som kunderna fick besvara var en bred undersökning då 

det var många kunder som besvarade enkäterna Med hjälp av kundenkäterna kunde vi sedan 

utläsa ett resultat. Detta resultat kunde senare diskuteras och om möjligtvis generaliseras. De 

första fjorton frågorna som ställdes till butikscheferna var de samma frågorna som kunderna 

fick i sina enkäter. Butikscheferna fick därför svara på sina enkäter på samma vis som 

kunderna gjorde.
107

 

3.3 Undersökningen 

Det finns två olika metoder att samla in information på när det gäller undersökningar. Dessa 

två metoder har skilda egenskaper både vad gäller för- och nackdelar, men det menas inte att 
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någon av dem behöver uteslutas, utan både kvantitativa och kvalitativa data kan samlas in i 

samma undersökning.
108

 Kvantitativa data bör användas när vi har god kunskap om det 

studerade fenomenet. Det handlar om att pröva teorier och hypoteser. Vi ville ha möjligheten 

att generalisera (veta lite om många enheter) och veta hur ofta ett fenomen uppträder. 

Kvantitativa data är det som kan beskrivas i tal, mängd och storlek.  

3.3.1 Undersökningsmetod 

Vi använde oss endast av den kvantitativa metoden då vi valde att utforma frågorna som en 

enkät. Både när det gällde insamling av data från kunderna och butikscheferna som var med i 

vår undersökning. 

Undersökningen handlade om en distans mellan vad kunden förväntar och det kunden 

upplevde. Det kan även uttryckas som att kunden hade förväntningar och butiken levererade 

något annat. Det blir då ett gap. Den första som hade detta i forskningen var Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1985). Gapanalysen syftar till att hjälpa butiksledningen att identifiera var 

orsaken eller orsakerna till ett kvalitetsproblem ligger och att hitta lämpliga sätt att sluta 

gapet. 
109

  

För att undersöka personlig kundservice har vi att använt oss av Gapmodellen. Gapmodellen 

är en enkel och användbar metod för att identifiera skillnader mellan tjänsteföretagets och 

kundernas upplevelser av tjänsten. 
110

 Med hjälp av Gapmodellen har vi analyserat den 

information som kom fram vid vår undersökning. Vi valde att fokusera oss på gap ett och fem 

då det tar upp ledningens uppfattningar om kundernas förväntningar och kunders 

förväntningar av tjänsten och upplevd tjänst. Gapmodellens gap två, tre och fyra har vi endast 

nämnt under teoretisk referensram men har inte gått in närmare på dem i vår undersökning, då 

dessa fokuserar på kvalitetsspecifikationer, tjänsteleveranser och marknadskommunikation i 

företaget och var då inte heller relevant för vår undersökning, eftersom fokus ligger på gap ett 

och fem.  
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3.3.2 Datainsamling 

Vi valde att intervjua tolv butikschefer och 144 kunder i vår undersökning, för att om möjligt 

kunna generalisera resultatet. Då köpcentret bestod av 48 butiker innebar det att 

butiksintervjuerna innefattade 25 procent, som var en grundförutsättning för att kunna 

generalisera ett resultat i undersökningen. Vi gjorde intervjuerna med de kunder som kom ut 

från de olika butikerna, de butiker som vi valde ut för undersökningen. Det viktigaste och av 

betydelse för vår undersökning, var att kunderna hade besökt butiken i samband med 

intervjun utan att för den delen handlat något. Vi valde att använda oss av enkäter med 

förbestämda frågor och svarsalternativ. Det för att vi inte ville påverka kunderna med den så 

kallade intervjueffekten, då det är risken vid en öppen individuell intervju.
111

 Vi valde att göra 

kundundersökningen på plats i Charlottenbergs Shoppingcenter. Vi besökte Shoppingcentret 

vid flera tillfällen för att få en variation på svaren i enkäterna. Kunderna valde att fylla i 

enkäterna själva men vid några tillfällen ville kunden att vi ställde frågorna till dem och att vi 

fyllde i deras svar i enkäten. Vi fick vid sådana tillfällen vara oerhört noga med att inte 

påverka kundens svar. 

Den undersökningen och den metoden som vi valde att genomföra grundade sig på 

bekvämlighetsurval, vi valde helt enkelt de intervjuobjekten som vi lättast kom i kontakt med 

vad gäller kunder. Fördelen med bekvämlighetsurvalet var att vi slapp kostnaderna runt 

utskicken av frågeformulären. Kundernas intervjuer var kvantitativa då vi ville kunna 

generalisera resultatet. Butikscheferna var på förhand utvalda och vi intervjuade 

butikscheferna med samma typ av enkät frågor som kunderna hade fått i sina enkäter dock 

med en liten ändring i den skrivna texten för att frågorna skulle kunna tolkas utifrån 

butikschefens syn.  

Med hjälp av en på förhand bestämd kundenkät svarade kunderna på frågorna. Utformningen 

på kundenkäten bestod av enkla frågor med sju svarsalternativ. Vi använde oss av 

SERVQUAL, ett instrument som mäter hur kunderna upplevde kvaliteten på tjänsten. Detta 

för att vi sedan skulle kunna jämföra de fakta som kom fram under intervjuerna med kunderna 

kontra butikscheferna.
112

 När det gäller mätmetod SERVQUAL hade vi begränsat 

frågeställningarna så att de innefattade de frågor som berörde personlig kundservice. Vi hade 
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inte fördjupat oss i service som belyste interna och externa miljöer då de inte var relevant för 

undersökningen. 

3.3.3 Undersökningsenhet 

Charlottenberg Shoppingcenter ligger i Eda kommun i västra Värmland. Charlottenberg 

Shoppingcenter är ett relativt nytt center som öppnade oktober – 2006. Då centret är relativt 

nyetablerat har ingen vad vi vet, gjort någon undersökning om hur det förhåller sig med den 

personliga kundservicen på centret. 

Vi valde att göra undersökningen i Charlottenbergs Shoppingcenter när det gäller personlig 

kundservice i de olika butikerna.  Då vår undersökning belyser vad kunderna och 

butikscheferna hade för syn på betydelsen av personlig kundservice. Shoppingcentret har 48 

butiker för närvarande och det är naturligt att lokalerna är fina. Alla butikerna hade i grunden 

samma förutsättningar när det gäller fräschheten på deras lokaler. Därför borde inte kunderna 

ha påverkats av butiksmiljön när det gäller deras upplevelse av den personliga kundservicen, 

utan här kunde kunderna mer ta till sig hur personalen bemötte kunden, när det gäller 

personlig kundservice.  

Alla våra enheter vi valde ut ligger belägna i Charlottenberg Shoppingcenter. Urvalet av de 

enheterna skedde med en bekvämlighets urval som dock hade granskats närmare, för att på 

det viset få en jämnare fördelning av olika inriktningar på butikerna i centret. För att få en så 

bred spridning och bredd som möjligt och ett representativt urval av butikerna i köpcentret, 

valde vi ut butikerna efter olika inriktningar.  

3.4 Litteraturval 

När vi väl valt ämnet som vi byggde vår uppsats på, sökte vi på Internet för att finna relevant 

litteratur som täcke det valda ämnesområdet. Vi gjorde sökningar både på olika databaser, i 

bokhandeln och på bibliotek.  Det här var en systematisk sökmetod som vi använde oss av i 

vår informationsinsamling. Vi sökte på nätet med hjälp av ämnesord, författare och rubriker. 

113
 Vissa författare hade vi hittat med hjälp av olika källanvisningar som vi funnit i litteratur 

som hade med ämnet att göra.  
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3.4.1  Kritik till undersökningsmetoden 

Vår undersökning riktade sig till kunder på Charlottenberg Shoppingcenter, dessutom var det 

kunder som besökte de butiker vi valde att utföra butikschefsintervjuerna på, i vår 

undersökning. Då vi valde att intervjua kunder med hjälp av ett bekvämlighetsval innebar det 

vissa svagheter. Butikscheferna intervjuades även de med hjälp av ett frågeformulär i form av 

en enkät och blev på det viset intervjuade med en kvantitativ metod. 

De punkter som kan kritiseras och belysas är följande: 

 Endast intervjuer med de som fysiskt befann sig på köpcentret vid tidpunkten för vår 

undersökning.
114

  

 Vissa människor tyckte att det var svårt att fylla i formuläret på en främmande plats 

och tänkte på andra saker än att svara på frågeformuläret.
115

 

 Ett allvarligt problem är att svarsfrekvensen var låg med bara 5-50 procents besvarade 

frågeformulär.
116

 

 Bortfallsanalys omöjliggörs i form av ett urval, då vi inte hade någon information om 

de kunder vi vill undersöka.
117

  

 Den kvantitativa undersökningen förutsätter att forskaren har kunskap om fenomenet 

som ska undersökas och att det är möjligt att strukturera, med hjälp av metoder och 

instrument som ger information i form av siffror.
118

  

 Kvalitativa intervjuer har en betydligt större flexibilitet än kvantitativa metoder då det 

går att förstå ett fenomen lättare eftersom metoden mer tolkar den sociala 

verkligheten. Det kvalitativa upplägget är flexiblare och kan mer anpassa 

datainsamlingen från verkligheten i undersökningen.
119

 Vi ville kunna generalisera 

vårt resultat men då det inte var möjligt på grund av tidsaspekten och ekonomiska 

konsekvenser, har vi endast fört en diskussion runt generaliseringen. Därför handlar 

                                                           

114
 Jacobsen, D I. (2002), s. 350-351. 

115
 Jacobsen, D I. (2002), s. 350-351. 

116
 Jacobsen, D I. (2002), s. 350-351. 

117
Jacobsen, D I. (2002), s, 350-351. 

118
 Jacobsen, D I. (2002), s. 38-39. 

119
 Jacobsen, D I. (2002), s. 38-39. 



 

Sida 35 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

resultatet av vår undersökning först och främst om det eventuella GAP som uppstod 

på de tolv butiker vi undersökte.  

 

För alla typer av metoder är det viktigt att förhålla sig kritiskt till data som insamlas. 

Dessutom är beskrivningen av problemställningen begränsad i tid och därmed begränsad till 

att säga något om ett tillstånd vid en given tidpunkt.
120

  

Extern giltighet och relevans gäller om resultat från ett begränsat område – till exempel en 

butik vid en viss tidpunkt – är giltiga också i andra sammanhang. Den externa giltigheten 

säger något om i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till att gälla i andra sammanhang. 

Med tillförlitlighet och trovärdighet menar vi att undersökningen måste gå att lita på. En del 

säger att den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt, ett sätt som väcker tillit. 
121

 

Det är viktigt att vara på det klara med följande generella regel: Vi kan aldrig generalisera till 

något annat än den population som urvalet har gjorts ur och till den tidpunkt då 

undersökningen företogs. Generaliseringen var alltså avgränsad i tid och rum.
122

 Då vi 

undersökte tolv butiker i Charlottenberg Shoppingcenter och med bekvämlighets urval vad 

gäller kunder, var det svårt att helt generalisera resultatet. Då vi har ändå använde oss av 25 

procent av butikerna i Shoppingcentret och hoppades kunna föra en diskussion vad gäller en 

generalisering. 

SERVQUAL- skalan ska användas med försiktighet och instrumentets determinanter och 

attribut bör i varje situation bli föremål för en andra bedömning, innan undersökaren använder 

instrumentet. Tjänster är, precis som marknader och kulturella miljöer, olika. Det kan bli 

nödvändigt att utöka den ursprungliga uppsättningen attribut och determinanter med nya 

aspekter av den tjänst som ska undersökas, och på motsvarande sätt kan det ibland bli 

nödvändigt att utesluta vissa aspekter. När undersökaren använder sig av SERVQUAL- 

metoden för att mäta upplevd tjänstekvalitet är det dock viktigt att komma ihåg att 

uppsättningen determinanter och attribut måste specialanpassas efter den aktuella 

situationen.
123
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3.4.2 Utformning av resultat och analys 

Vår undersökning bestod av ett stort data material som behövdes förenklas. Det för att vi 

skulle kunna företa förhållandevis enkla analyser av de enskilda frågorna i vår 

undersökning.
124

 

Analysen av resultatet kodades utifrån enkätfrågorna. Med hjälp av datorn registrerades all 

data som vi sedan därefter analyserades på ett statistiskt sett i programmet. Kodningen av data 

förenklades då svarsalternativen i vår undersökning bestod av tal och att dessa tal enkelt 

skulle kunna överföras till data i detta program.
125

 

Kodningen kan uppfattas som en enkel process men problem kan uppstå. Problemen kan 

uppstå i svarsalternativen, då det finns tre olika alternativ av svar, kategoriskt, rangordnade 

och metriska svarsalternativ. Metriska svarsalternativ innebär att enheter som har kryssats i 

två olika kategorier, skiljer sig åt och att vi kan rangordna dem. Kategorierna kan placeras 

noggrant i förhållande till varandra. På metodikspråk brukar den typen av frågor kallas 

variabler på relativtals- eller intervallnivå.
126

 

Rekommendationsfrågan är behandlad utifrån en fördelningsanalys i vår undersökning. Detta 

har att göra med att frågan ställdes som en fråga med svarsalternativ för eller emot. I denna 

undersökning användes ett ja eller nej. 

Data som kom fram i vår undersökning sammanställdes med hjälp av relativa tal. Eftersom 

talen i datamaterialets enheter omvandlades till procentenheter. 

De vanligaste utförandeformerna att mäta statistiska mått kan göras på tre olika sett: 

 Modalvärdet, mäter det värde som förekommer oftast 

 Median, mäter mittpunkten i en fördelning. 

 Medeltal 

                                                           

124
 Jacobsen, D I. (2002), s. 58. 

125
 Jacobsen, D I. (2002), s. 367. 

126
 Jacobsen, D I. (2002), s. 368. 



 

Sida 37 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

Medeltal är det statistiska mått som användes från data i undersökningen och i denna 

uppsats.
127

  

3.4.3 Validering av slutsats 

I slutsats kapitlet kommer vi få svar på vår problemformulering. Det är viktigt att analysera 

detta noga för att se om svaret är relevant för frågeställningen. Med hjälp av teorierna i 

Jacobson bok ska vi titta närmare på om hur goda våra slutsatser är av vår undersökning. 

Vilken kvalitet håller resultaten och slutsatserna?   

För att kunna bedöma och ta reda på om resultatet och analysen har en hållbar kvalitet, bör det 

ställas vissa frågor i undersökningen för att hjälpa och få en hållbar kvalitet. 

 Kan vi lita på våra data? 

 Har vi mätt det vi ville mäta? 

 Är resultaten giltiga för andra en dem som vi har undersökt?
128

 

När det gäller tillförlitligheten och giltigheten i undersökningen handlar det om att det finns 

många förhållanden som kan påverka detta. När det gäller tillförlitligheten måste det tas i 

beaktning att intervjuaren påverkar uppgiftslämnaren och att frågorna är utformade på ett 

oklart eller ledande sätt. Vilken kunskap uppgiftslämnaren har om det som det frågas om och 

hans/hennes vilja att svara rätt.
129

 

Undersökningen anses ha blivit genomförd på ett tillförlitligt sätt eftersom vi har varit oerhört 

noga med att inte påverka kunderna under intervju tillfället. Kunderna har själva fått fylla i 

svaren på enkäterna. Vid några tillfällen önskade sig dock kunderna att få hjälp med att läsa 

frågorna och fylla i svaren på enkäten av olika anledningar. Vi var då noga med att vara 

objektiva i vårt framförande av frågorna till kunden. Frågorna i undersökningen var 

utformade så att de inte skulle vara ledande eller oklara. Svarsalternativen utformades med sju 

svarsalternativ i en skala med, instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). 
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Vi anser att undersökningen var tillförlitlig när det gäller om kunden hade tillräcklig kunskap 

om det som undersöktes. Då alla kunder mer eller mindre har en förväntan och erfarenhet av 

olika upplevelser, runt personlig kundservice i en butik, ansåg vi att kunderna inte hade behov 

av akademiska kunskaper för att kunna svara på frågorna i enkäten och att undersökningen 

därmed var tillförlitlig. Kundernas vilja att svara på frågorna torde vara tillförlitliga, då vi 

arbetade med undersökningsmetoden ”bekvämlighetsurval” svarade kunderna på enkäterna av 

egen fri vilja, då de själva kunde välja om de ville delta i undersökningen eller ej. 

Dock får det tas i beaktning när det gäller tillförlitligheten runt frågorna som handlar om 

förväntan, kan ha rubbats. Detta för att kunden kan ha påverkats och snedvridits av det nyliga 

besöket i den undersökta butiken. Det kan också vara så att när undersökaren, först på ett eller 

annat vis mäter förväntningar och sedan erfarenheter, så har därför undersökaren mätt 

förväntningarna två gånger. 
130

 

Vi hade en önskan om att kunna generalisera vårt resultat att gälla för alla butiker i 

Charlottenbergs Shoppingcenter. Då vi valt att göra vår undersökning med hjälp av 

bekvämlighetsurval faller denna möjlighet bort.
131

 Då vi har en hög procentsats (25) i antal 

undersökta butiker kommer vi ändå att föra en diskussion runt en generalisering utifrån vårt 

resultat, eftersom undersökningen var extensiv och gick på bredden, ökar möjligheten att 

generalisera resultatet från dessa stickprov till att gälla i detta fall, Charlottenberg 

Shoppingcenter.
132

 Dessutom kan generaliseringen endast gälla den tid och rum som 

undersökningen utfördes.
133

  

När det gäller uppsatsens interna giltighet har det av betydelse. Det handlar om att se till att 

konkritisera frågorna så att det tydligt mäter det som är av betydelse och intresse för 

uppsatsen. Oftast är det en önskan om att undersöka det mest komplexa och mångfasetterade 

begreppen, i detta fall personlig kundservice. Det säger sig självt att service inte är en enda 

sak utan ett komplicerat samband mellan flera faktorer. För att få fram dessa faktorer måste vi 

alltså gå från mångtydiga teoretiska begrepp, till mer konkreta och operationella.
134
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De frågor vi har konkretiserat och har gjort operationella för undersökningen, är testade på 

olika kunder och på personer med hög akademisk nivå Det för att se om det fanns en intern 

giltighet i frågeformuläret i undersökningen. Vår handledare för vår uppsats har också tagit 

del av frågorna. Analysen och slutsatsen i undersökningen bygger på en akademisk 

forskningsmetod likväl som praktisk affärsverksamhet och har då intern giltighet.
135

 

Den externa giltigheten för undersökningen är giltig. Trots att det finns en risk när det ska 

göras en kvantitativ undersökning. Denna risk innebär då att det kan bli ett visst bortfall av 

frågorna från kunderna. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval vid valet av kunder i 

undersökningen och därför beror dessa bortfall på att vissa kunder helt enkelt inte vill svara 

på enkäten. En annan risk är att undersökningen kan bli vinklad i intervju ögonblicket, 

beroende på vilka kunder vi lyckades att intervjua. För att undvika denna snedvridning var vi 

mycket noga med att få en så jämn fördelning av de tillfrågade kunderna som möjligt. 

Fördelningen var att få en stor spridning både på ålder men även på könet, då kunderna 

tilltalades. Trots detta fick vi ett bortfall av 24 kundenkäter och det beror på att svaren i 

enkäterna var ofullständiga och därför oanvändbara i vår undersökning. Vi behandlade sedan 

den insamlade data omedelbart, för att inte någon information skulle gå förlorad.
136

 

Då även undersökningen är utförd på olika butikskoncept anser vi att den har extern giltighet. 

Då vi även har gjort undersökningen över en större population. Den externa giltigheten är 

också uppfylld med tanke på att tillförlitligheten och den interna giltigheten är uppfylld.
137
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att redogöra resultatet av vår undersökning. Undersökningen 

bygger på frågeformulär i form av en enkät till butikschefen och ett antal kunder i varje butik. 

Både butikschefen och kunderna har svarat på var sin enkät som berör personlig kundservice. 

Dessa frågor är först och främst sammanfattade i olika diagram med rubriker och 

underrubriker från mätmetoden SERVQUAL, men därefter är undersökningen i vår uppsats 

uppdelad efter gap - modellen. Uppsatsen bygger på gapmodellen och grundar sig på gap ett 

och gap fem. Svaren från undersökningen är uppdelade i diagram med kundernas svar och 

diagram med butikschefernas svar. Undersökningen har omfattat tolv butiker och med totalt 

120 kundenkäter som besvarades, då de resterande enkätsvaren inte var användbara i vår 

undersökning. Två butikers butikschefssvar kommer ej att komma fram i undersökningen och 

ej besvaras i analys, då vi inte fick svar från butikscheferna i dessa butiker. Butikerna det 

handlar om är fem och åtta. Butik fem och åtta kommer dock att analyseras utifrån gap fem 

och därför finns dessa butiker med i diagrammen. Butikerna är klassificerade enligt en 

numrering från ett till tolv och hänvisas vidare till svensk näringsgrenindelning (SNI 2007), 

för att möjligöra anonymitet.
138

 Utifrån vårt resultat kommer vi att analysera det material mot 

de teorier vi har tagit fram för vår undersökning som är med i teoretisk referensram.  

SERVQUAL som mätinstrument delar upp servicekvalitet i fem grupper (rubriker). Diagram 

ett visar kundernas svar på frågorna som är indelade under de respektive stolpar: Materiella 

ting, Tillförlitlighet, Tjänstevillighet, Försäkran och Empati. Diagram två visar 

butikschefernas svar på frågorna som är indelade enligt samma princip som diagram ett. 

Enligt denna uppdelning kan det utläsas (diagram 1 och 2), att det finns en skillnad mellan 

kunderna och butikscheferna och att det finns ett gap.
139
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Diagram 1 Kundernas svar sammanställda enligt SERVQUAL. 

 

Diagram 2 Butikschefernas svar sammanställt enligt SERVQUAL. 

I denna uppsats har SERVQUAL andvänds som en grund när det gäller att bearbeta de frågor 

och determinander som har till syfte att ta fram specialiserade frågor som täcker ämnet och 
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som denna uppsats tar upp. SERVQUALs rubriker passar mindre bra för rubriksättning och 

indelning av gapet som ska undersökas i denna uppsats. SERVQUALs indelningen försvåras 

och kan inte heller göras, därför att den förväntade och upplevda personliga kundservicen  i 

uppsatsens undersökning, sträcker sig över alla de grupper (rubriker) som SERVQUAL är 

indelat efter. Därför faller det sig mer naturligt att använda svaren från kunderna och 

butikscheferna utifrån SERVQUALs frågeformulär i gapmodellens rubriker, då syftet med 

uppsatsen är att finna detta gap. Det har dock valts att här visa den gruppering som används i 

SERVQUAL då denna mätmetod har används som en grundmodell, för att kunna komma 

fram till en mätmetod som var användbar i undersökningen. Resultatet och analysen utarbetas 

med hänsyn till gapmodellen. Här har svaren på enkäterna sammanställts totalt för varje butik, 

för att sedan kunna jämföras med gap ett och gap fem. Detta för att kunna tydliggöra 

resultatet och göra en mer lättöverskådlig analys. Det för att resultat och analys ska bli mer 

läsvänlig.  

I den här undersökningen har kunderna svarat på frågor som handlar om kunders förväntan 

och upplevelse av personlig kundservice. När det gäller frågor om kunders förväntan, är dessa 

frågor av mer generell karaktär. Frågorna riktar sig till kunders förväntan i alla butiker och är 

därför ej specificerade för enbart den butiken som kunden har besökt, i samband med 

intervjun. En trolig definition om kundens generella förväntan kan ändå höra ihop med 

butiken där intervjun äger rum, då kunden har den i ett färskt minne.
140

 Därför kommer det 

eventuella gap som uppstår av förväntan och upplevd tjänst hos kunden vara en riktlinje och 

jämföras med det resultatet och analys som kommit fram med hjälp av undersökningen.  

För att förenkla undersökningens resultat har varje fråga både från butikschefen och varje 

butiks kunder, delats in i olika diagram för att jämföra svaren med varandra. Dessa diagram är 

många till antalet och detta resultat (appendix 3), finns för att kunna granskas av läsaren vid 

behov. Diagrammen har sedan sammanställts ytterligare för att få fram ett genomsnitt av varje 

enskild fråga för varje butik och ett genomsnitt av kundernas värden. Dessa diagram och 

värden har lagts in som en databas och beräknats i programmet Microsoft Excel. Utifrån 

diagrammen kan sedan det eventuella gap som uppstår urskiljas. Dessa gap kategoriseras 

sedan efter de olika boxar som används i modellen. Förväntningar, Upplevd tjänst, Butikens 

uppfattning om kundens förväntningar.  
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4.1 Gap 1 Butikschefens uppfattning om kundens förväntningar och kundens 

förväntningar av personlig kundservice 

Det här gapet handlar om att butikschefens uppfattningar om kundernas förväntningar och om 

de är missvisande. Gapet uppstår ofta till följd av felaktig tolkad information från 

marknadsundersökningar och obefintlig efterfrågeanalyser. Gapet kan också vara en följd av 

dålig eller obefintlig informationsförmedling mellan butikens kontaktyta med kunderna och 

högre ledningsnivåer. Det kan också handla om för många organisatoriska nivåer vilka 

förhindrar eller förvränger den information som borde förmedlas mellan den personal som 

hand har kundkontakter och övre nivåer.
141

 Utifrån undersökningens resultat kan det utläsas 

från (diagram 3 och 4) att det finns ett gap. Analys av dessa diagram framställs under 

rubrikerna 4.1.1 Förväntningar och 4.1.2 Butikschefens uppfattning om kundernas 

förväntningar. 

 

Diagram 3 Kundens förväntningar av personlig kundservice. 
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Diagram 4 Butikschefens uppfattning om kundens förväntningar av personlig kundservice. 

4.1.1 Kundens förväntningar av personlig kundservice 

Alla kunder har olika förväntningar på sitt besök i en butik och med hjälp av (diagram 3), kan 

utläsas att endast en (butik elva) av tolv butiker har ett negativt gap. Det vill säga att kunden 

har högre förväntningar på butiken, än vad butikschefen har för uppfattning av vad kunderna 

har för förväntningar på butiken. En av orsakerna till detta, kan bero på att kunden redan har 

en erfarenhet av just denna butik från ett annat tillfälle och troligtvis då skapat en viss 

förväntan inför nästa besök.
142

 Dessa förväntningar har därför skapat en bild eller image av 

butiken hos kunden och påverkar därför upplevelsen av efterföljande köpupplevelser.
143

 

Den butik som utmärker sig allra mest vad gäller skillnaden mellan kunders förväntan på 

butiken och butikschefens uppfattning av förväntan hos kunden, är butik elva (diagram 3 och 

4) där det skiljer åtta procent i förväntan. Detta skulle kunna bero på att butiken har det 

svårare att sköta butikens kundrelationer vad gäller förväntan, än de butikerna med mindre 

gap. Här gäller det för butikerna att bygga upp kundens förtroende och försöka skapa en 

långsiktig relation mellan säljarna och kunderna. Det för att förväntan av personlig 
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kundservice ska kunna bibehållas och om nu kunden inte infrias i sin förväntan, kommer 

troligtvis butiken på sikt att förlora kunden.
144

  

De butiker som var närmast kundens förväntan i undersökningen (diagram 3 och 4) och 

butikschefens uppfattning om kundens förväntan, är butik sex med en procent, strax efterföljd 

av butik fyra med två procent. Sju av butikerna har lyckats bättre med förväntningarna än vad 

kunderna hade som förväntan och har alltså överträffat kunders förväntan. Dessa butiker har 

därför antagligen en konkurrensmässig fördel gentemot konkurrenterna. Dessa kunders 

förväntningar kan möjligtvis ha byggts upp med hjälp av egna erfarenheter, genom ”word of 

mouth” och den marknadsföring som butiken använder sig utav. Detta gör då att kunderna i 

sina jämförelser av förväntningar tillgodoses av butiken.
145

 

En annan anledning i detta fall, kan vara att kunder har en förmåga att lägga märke till dålig 

service eller den service som inte lever upp till kundernas förväntningar. Detta skulle då 

kunna innebära att butikerna sex och fyra i (diagram 3 och 4), lyckats med att komma närmast 

med att infria kundernas förväntningar och butik tio har lyckats allra bäst med att överträffa 

kunders förväntan.
146

  

4.1.2 Butikchefens uppfattning om kunders förväntningar av personlig kundservice 

När det gäller hur butikscheferna uppfattar kunders förväntan på butikerna, finns det ett gap 

mer eller mindre hos samtliga butiker (diagram 3 och 4), till fördel för butiken. Det finns dock 

ett negativt gap för butik elva som har en lägre uppfattning om förväntan hos butikschefen, än 

vad kunderna faktiskt förväntar. Butikschefen skulle då egentligen kunna påverka och 

förbättra detta gap utan större investeringar, genom att hela tiden försöka utveckla den 

personliga kundservicen hos sina säljare.
147

 Det är dock viktigt att tänka på att försöka hålla 

en generellt bra servicenivå, som alla säljarna kan hantera. Det med att helt enkelt vara 

konsekvent i servicenivån bidrar därför då till att de flesta förväntningarna hos kunderna kan 

infrias.
148
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Den butik som misstar sig mest vad gäller kunders förväntan är butik tio som har en differens 

på tio procent. Denna differens är dock positiv för butikschefen, eftersom han/hon har en 

uppfattning om kundens förväntan på butiken. Butikschefen har då troligtvis lyckats bättre 

med att få säljarna att förstå vikten av att känna inlevelse för kunders behov och anpassa sig 

efter kunders förväntan.
149

 Detta skulle kunna bero på att en god cirkel finns eller har 

påbörjats hos butiken, (figur 3)
150

. En god cirkel innebär helt enkelt att butiken har lyckats 

med en konsistens i sin servicenivå och sålunda nöjda kunder. Det troligaste med en god 

cirkel är att butiken då får behålla sina kunder och en återkommande försäljning som följd, 

som på sikt ger ökad lönsamhet.
151

 En annan bidragande orsak till den tionde butikens 

positiva resultat, kan också vara att butiken har en kompetent och hängiven personalstyrka.
152

  

När det analyseras mer ingående på nivån för varje enskild fråga (appendix tre), har butik nio 

flest positiva staplar, där det är minst gap mellan butikschefens uppfattning om kunders 

förväntningar på butiken, till skillnad från den totala förväntan (diagram 3 och 4), då butik tio 

var mest positiv med tio procent och butik nio hade sex procent differens. För butik nio kan 

det här tyda på att de kanske inte är helt konsekventa i sin servicenivå på all personlig 

kundservice som utförs i butiken.
153

 I så fall är det då ytterst viktigt att butikschefen ser till att 

varje säljare i butiken, ständigt blir påmind och medveten om den personliga kundservicens 

betydelse och får säljaren att förstå det. Dessutom är det är viktigt att i arbetet med personlig 

kundservice, hela tiden ge stöd och kraft till medarbetarna. Det för att säljarna ska förstå än 

bättre betydelse av personlig kundservice i butik.
154

 

Ett sätt att inplantera hos säljaren vikten av personlig kundservice, är att få säljaren att förstå 

hur nödvändigt det är med rätt kommunikation till kunden. Speciellt när det inte är 

konsekvent servicenivå som i den nionde butikens exempel. Genom att helt enkelt lära 

medarbetaren att kunna framkalla ett ”lämpligt beteende” hos kunden, och påverka kundens 

verklighetsuppfattning mer sofistikerat, allt för butikens bästa.
155

 Därför att det är säljarens 

attityd och framtoning som är viktig för kundens upplevelse i butiken.
156
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Efter att ha utvärderat varje enskild fråga om vilken förväntan kunder har på butiker kan den 

totala förväntan utläsas (diagram 3) för varje butik. För att titta närmare på vilken enskild 

fråga som utmärker sig mest vad gäller differensen på förväntningar hos kunder och 

butikschefer studeras varje fråga (appendix tre). I fråga femton (appendix 3) kan utläsas den 

största differensen på butik tolv med 48 procent negativ differens. Frågan handlar om hur 

nöjd kunden är med den totala förväntan på butiken. Trots detta negativa resultat för butiken 

kan utläsas att genomsnittet på frågor ett till fjorton (appendix 3), ger en positiv differens på 

fem procent. Jämfört med den enskilda frågan, som ändå belyser den totala förväntan för 

butiken. Här kan tolkas att den enskilda butikens förväntan inte kan leva upp till kundens 

förväntan på butiken.  

Detta fenomen kan även utläsas från butikerna nio och fyra (appendix 3) i fråga femton. Butik 

nio har en negativ differens på 31 procent och butik fyra har en negativ differens på 27 

procent. Deras resultat från sammanslagningen av frågorna ett till fjorton (appendix 3) har ett 

positivt genomsnitt för butiken när det gäller vad butikschefen uppfattade förväntan hos 

kunder i förhållande till kunders förväntan på butiken. Butik nio har sex procent och butik 

fyra har två procent positiv differens. Det kan vara så att butikschefen i dessa exempel anser 

att butiken har en tillräckligt god personlig kundservice, men om detta inte är tillfället kan det 

antas vara andra orsaker till det negativa resultatet.
157

 

En annan orsak till det negativa resultatet skulle kunna vara, att butikerna har gjort några 

mindre besparingar som i så fall kan leda till att en ond cirkel startas (figur 3). Denna 

eventuella marginella besparing kan då få oanade effekter för butikerna. Det ena är att 

kunderna tycker att personlig kundservice har sjunkit i butikerna och det andra leder det till 

att säljarens motivation och entusiasm minskar och då hamnar i denna onda cirkel.
158

 Andra 

orsaker skulle kunna bero på att åsikterna går isär vad gäller hur butikschefen uppfattar och 

vad som kunderna egentligen förväntar sig. En ytterligare orsak kan bero på att butikschefen 

har svårt att träna upp säljaren i vilken service som gäller för företaget, eller det kan också 

vara så att det finns en brist på tid eller underbemanning.
159

 I några utav butikschefernas egna 

kommentarer i undersökningen (appendix 3), kan det också utläsas att butikerna är 
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underbemannade och i vissa fall också att det handlar om ekonomi. Detta skulle då kunna 

vara en del av orsakerna till att vissa butiker inte klarar att nå upp till kunders förväntan. 

Som sagt kan tyckas vara så att butikerna har hamnat i en ond cirkel. Denna onda cirkel kan 

också bero på att butiken har en hög personalomsättning och att viktig personal då slutar, som 

kanske hade de rätta kvaliteter och kunskaper som eftersträvas i butiken.
160

 Om det är hög 

personalomsättning i butikerna, kan en av anledningarna vara att butikscheferna och säljarna 

inte trivs tillsammans. För att ändra på det här är det viktigt att butikschefen kan förankra 

butikskonceptet hos säljarna. Ett tydligare koncept underlättar också för butikerna att 

rekrytera nya säljare som kan leva upp till kunders förväntningar i butiken. Detta kan dock 

endast spekuleras omkring om det förhåller sig så men skulle kunna vara orsaker till det 

negativa resultatet som butikerna fick, när det gäller förväntad nöjdhet totalt sätt för 

kunderna.
161

 Trots det bör butikerna tänka på att försöka utveckla och stimulera ett positivt 

”word of mouth” beteende hos kunderna, med hjälp av olika strategier som ökar positiviteten 

runt förväntningar i butiken.
162

 Butikerna ska ha i åtanke att ”tolv plus behövs för att upphäva 

ett enda minus”.
163

 Det är ju ändå så att det är kunderna som är källor till intäkter och skall 

sättas i centrum och skapa ett värde för kunderna.
164

 

Det motsatta resultatet i förhållande till föregående styckes analys, utmärker sig butik sju i 

fråga femton (appendix 3), angående den totala förväntans nöjdhet på butiken. Butiken har 

lyckats med att överträffa kunders förväntan totalt sett i förhållande till vad butikschefen 

uppfattade att kunders förväntan var tretton procent. I den totala förväntan av vad kunder hade 

i förhållande till butikschefen vad gäller butik sju (utläst från frågor ett till fjorton (appendix 

3) kan utläsas (diagram 3 och 4) att kunders förväntan var även här lägre än vad butikschefen 

uppfattade med ett snitt på åtta procent, här har butiken överträffat kundens förväntan i båda 

jämförelserna. I den sjunde butikens fall kan det bara spekuleras omkring det positiva utfallet 

om vilka orsaker som åstadkommit detta. Butiken skulle möjligtvis hamnat i en god cirkel 

(figur 3)
165

 och att butikschefen lyckats med att förankra goda och dugliga idéer även på 

butikens mellannivåer, då denna strategi väcker ett positivt gensvar ifrån kunderna.
166

 Det kan 
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också bero på att butiken och butikschefen har lyckats skapa förväntningar som butiken orkar 

leva upp till. Genom sina imagekampanjer lever då butiken upp till sin image och 

tillhandahåller service i enighet med de förväntningar som har skapats.
167

 

4.2 Gap 5 Kundens förväntningar och kundens upplevelse av personlig 

kundservice 

Detta gap handlar om att kunders erfarenhet av personlig kundservice inte överensstämmer 

med kundens förväntningar. Gapet resulterar i negativ bekräftad personlig kundservice och 

kvalitetsproblem. Gapet kan också resultera i dåligt rykte och oönskad ”word of mouth” 

kommunikation och negativa effekter på företagets image samt uteblivna affärer. Detta gap 

kan också vara av en positiv karaktär, vilket leder till en positiv kvalitet i stället och överstiger 

förväntningar.
168

 Utifrån undersökningens resultat kan det utläsas (diagram 5 och 6) att det 

finns gap. Analys av dessa diagram framställs under rubrikerna 4.2.1 Förväntan och 4.2.2 

Upplevd tjänst. 

 

Diagram 5 Kundens förväntningar och kundens upplevelse av personlig kundservice i butiken. 
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Diagram 6 Butikschefens uppfattning av vad som levereras av personlig kundservice i butiken  

4.2.1 Kundens förväntningar av personlig kundservice 

För att klargöra fenomenet förväntan inför ett besök i en butik, är det viktigt att förstå hur 

förväntan byggs upp hos kunder inför sitt handlande i olika butiker. Enligt Gapmodellen i 

(figur 4) byggs förväntan upp av fyra orsaker. Dessa orsaker handlar om ”word of mouth”, 

personliga behov och tidigare upplevelser – image, förväntad tjänst - förväntningar.
169

 De 

olika butiker som ingår i undersökningen har alla olika inriktningar på sortimentsattribut och 

här uppstår en kunds förväntan för att kunna stilla sitt personliga behov, om behovet består av 

till exempel en produkt eller annat stimuli, i detta fall personlig kundservice. När väl kunden 

träffar en säljare i en butik är det viktigt att säljaren tar reda på kundens behov samtidigt med 

första mötet med kunden, eftersom säljaren omöjligt kan ta reda på kundens personliga behov 

i förväg.
170

 Det är då viktigt att säljaren har förmågan att förstå och tala samma språk som 

kunden och bli kundorienterad för att tillfredställa kundens behov. Att säljaren helt enkelt tar 

på sig ”kundglasögon”.
171

 För att kunna möta kundens behov och åstadkomma ett förtroende 

                                                           

169
 Grönroos, C. (2008), s. 117-121. 

170
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 23. 

171
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 44. 



 

Sida 51 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

hos kunden är det en fördel att säljaren bland annat är nyfiken på kunden och kan agera 

naturligt i samröre med kunden.
172

 

Alla kunderna i undersökningen har en generellt hög förväntan på butikerna vad gäller 

personlig kundservice som kan utläsas (diagram 4). Procentenheten (diagram 4) ligger på ett 

intervall mellan 87-94 procent vad gäller förväntan på personlig kundservice för samtliga 

kunder och för samtliga butiker. Denna förväntan som kunderna har på butikerna har en 

relativt hög procent och troligtvis innebär det att kundernas förväntan på personlig 

kundservice också är hög. Dessa förväntningar som kunderna har i denna undersökning har 

troligtvis byggts upp av olika orsaker. Dessa orsaker hos kundernas förväntan på personlig 

kundservice i butikerna ett till tolv, kan bland annat ha byggts upp med hjälp av andras 

erfarenheter. Dessa erfarenheter kan naturligtvis komma av egna upplevelser men även av 

andra människors rekommendationer i kundernas omgivning.
173

 Detta för att människors 

engagemang och intressen gärna styr samtal människor emellan och gör att människor gärna 

berättar om sina upplevelser. Dessa upplevelser till exempel i en butik kan i sin tur leda till 

eventuella rekommendationer för en viss butik.
174

 Kunderna i undersökningen har svarat på 

om de skulle rekommendera butiken som de nyligen besökt. Det visar sig att butikerna nio 

och tolv har fått flest negativ respons från kundernas rekommendationer, 50 procent av 

kunderna vill inte rekommendera butiken vidare till andra (appendix 3, figur 31).  

Kunderna i undersökningen skulle också kunna ha en tidigare upplevelse av butikerna som de 

besöker och har därför en förutbestämd uppfattning om butikens betydelse för kunden. Denna 

uppfattning handlar om vilken image butiken har för kunden. Samtidigt som image betecknar 

kundens uppfattning om butiken och representerar den verklighet som kunden uppfattar runt 

butiken.
175

 Detta kan helt enkelt vara en övergripande bild av butikerna som kunderna i 

undersökning har. Tillsammans med ”word of mouth” och tidigare upplevelser uppstår dessa 

förväntningar hos kunderna.
176

 

Det är viktigt att butikscheferna i undersökningen oavsett vilken hög eller låg grad som de har 

som uppfattning att kunderna förväntar, inte bygger upp en falsk image runt butiken och dess 

                                                           

172
Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 85. 

173
 Mossberg, L. (2003), s 149. 

174
 Solomon m.fl. 1999 i Mossberg, L. (2003), s 149. 

175
 Normann, R.(1992), s. 130. 

176
 Mossberg, L. (2003), s 167-168. 



 

Sida 52 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

koncept. Detta kan då innebära ett bakslag för både säljarna och kunderna.
177

 Om butikerna i 

undersökningen däremot kan leva upp till kunders förväntan i samband med upplevelsen i 

butiken kommer image att kvarstå eller till och med förstärkas.
178

 

4.2.2 Kundens upplevda tjänst av personlig kundservice 

Den upplevda tjänsten kan förklaras med ”sanningens ögonblick”. Det är just i sanningens 

ögonblick när kunden träffar säljaren i butiken och en relation skapas som kunden får sin 

upplevelse i butiken.
179

 Det är nu som butiken måste motsvara kundernas förväntan eller 

överträffa förväntan. Sanningens ögonblick kan liknas vid en tjurfäktning, där kunden och 

säljaren möts på en arena. Just i detta ögonblick är kunden utelämnade till sig själva. Här är 

det säljarens skicklighet och motivation i kombination med kundens förväntan och beteende 

som skapar den personliga kundservicen i butiken.
180

 Några av kommentarerna från kundens 

(tjuren) ögonblick (appendix 3) kan utläsas: 

Negativa kommentarer i sanningens ögonblick: 

 Butik ett: ”Personalen var totalt upptagna med sig själv och sina naglar”.  

 Butik åtta: ”Personalen i kassan är sura och griniga”. ”Jag kände det som att det var 

besvärligt att ta betalt”, ”Inget leende. Ifrågasättande av vad jag som kund sa”.  

 Butik tio: ”Personalen ofta inte synlig”, ”Oftast för upptagna med att diskutera sins 

emellan eller plocka upp varor”. 

 Butik tolv: ”Chef och personal bör gå en charmkurs”. ”Ikke når det er tanke på kontakt 

med personalen. Hvor er de?” 

Positiva kommentarer i sanningens ögonblick: 

 Butik tre: ”Alltid trevliga och tar sig tid med mig”.  

 Butik fem: ”Finns inte varorna i butiken beställer dem hem och ringer mig när varan 

kommit till butiken”.  
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 Butik sex: ”Kommer ofta fram i butiken och erbjuder hjälp”. 

Oavsett negativa eller positiva kommentarer från kunderna har ingen av butikerna i 

undersökningen lyckats leva upp till kundernas förväntan. Det i förhållande till den upplevda 

personliga kundservicen i sanningens ögonblick (diagram 4), när det gäller genomsnittet för 

samtliga frågor för varje butik. Det är just inne i butiken som sanningens ögonblick börjar och 

det är viktigt att butikernas säljare når ut med en personlig dynamik i mötet med kunden. Det 

för att butiken ska hamna i en god cirkel. Risken är att butikerna i undersökningen istället 

kommer att hamna i en ond cirkel då den upplevda tjänsten hos butikerna inte levde upp till 

kunders förväntan (figur 3). Detta möte mellan säljaren och kunden, har en möjlighet att 

kunna förstärkas i butiken, och då istället kunna ge kunderna en positiv upplevelse.
181

 Det är 

viktigt att leva upp till kundens förväntan eller till och med att överträffa kundens förväntan.  

Här har alla butikerna någonting att kämpa emot för att försöka infria kundens förväntan och 

på så sätt få kunden att vilja komma tillbaka av egen fri vilja.
182

  

Det kan också utläsas (diagram 4) att det är butik tolv som står för den största differensen i 

förhållande till vad kunden förväntar och vad kunden upplevde i butiken, med hela 50 

procents differens i den totala upplevelsen för kunderna i butiken. Det är så att negativa 

individuella prestationer hos säljaren kan ha en omedelbar effekt på kunden, vad gäller den 

kvaliteten på personlig kundservice som kunden upplever.
183

 Varför butik tolv har detta stora 

gap kan endast spekuleras omkring. Bristen kan eventuellt ligga hos säljarna i butiken som då 

skulle kunna ha svårt att hantera kunders olika personligheter och/eller inte, har den 

erfarenhet som krävs här.
184

 Det kan också vara så att säljaren inte vet vilka metoder som ska 

användas för att möta kundens behov
185

eller att säljaren har svårt att lyssna och intressera sig 

för kunden och kundens behov.
186

  

I undersökningen (appendix 3, figur 31) fick kunderna också svara på om de ville 

rekommendera butiken till andra. För butik tolv ville kunderna endast i 50 procent av de 

tillfrågade kunderna rekommendera butiken till andra människor. Detsamma utfall hade även 

butik nio i undersökningen vad gäller rekommendationer från butikens kunder till andra 

                                                           

181
 Normann, R.(1992), s. 190. 

182
 Nordfält, J. (2007), s. 271-272. 

183
 Normann, R.(1992), s. 34. 

184
 Erasmie, M & Philsgård, A. (2000), s 24. 

185
 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. (2004), s. 93-95. 

186
 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. (2004), s. 96. 



 

Sida 54 av 102 
© Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor  

människor. Det kan vara så att det negativa gap som kunderna i butikerna nio och tolv fick av 

sin upplevelse i butiken, har påverkat utfallet av viljan att rekommendera butiken. Att 

rekommendera en butik handlar om ”word of mouth”, att kunden med erfarenhet av butiken 

talar om butikens för och eller nackdelar med andra människor. Detta kan vara avgörande för 

om kunder väljer butiken eller inte. För butikerna nio och tolv är det mycket möjligt att 

butikerna blir omtalade av kunderna med ett negativt ”word of mouth” och således väljer en 

annan butik för sina inköp.
187

 Detta kan vara illa varslande för butikerna, då butikerna 

återigen ska ha i åtanke att ”tolv plus behövs för att upphäva ett enda minus”.
188

 Om butikerna 

istället kan överträffa kunders förväntan kan detta istället leda till en oslagbar positiv reklam 

för butiken.
189

 

Det minsta gapet av alla butikerna i undersökningen har butik tre, vad gäller kundens 

förväntan i förhållande till upplevd tjänst totalt sett. Det är mycket möjligt att säljarna i butik 

tre är mer kundorienterade än butik tolv och att säljarna faktiskt mer utgår ifrån kundens 

behov och på så vis försöker att hitta lösningar till behovet som kan tillfredställa kunderna i 

butiken.
190

 Butikschefen har troligtvis lyckats med att anställa säljare som har den rätta 

kompetensen vad gäller personlig kundservice men också genomgripande säljare som kan 

styras av de rätta etiska normerna som butiken eftersträvar och som leder till att kunderna 

upplever den personliga kundservicen näst intill tillfredställande.
191

  

I fråga 14 (appendix 3) handlar det om vikten av att säljarna ser välvårdade ut i butiken. Det 

visar sig att butik tre är den enda butiken som faktiskt fått ett positivt gap i undersökningen 

och i just denna specifika fråga. Andra butiker som är värda att nämna är butik ett, två och 

fyra, som endast har några få procent skillnader i förväntan och vad kunderna upplevde, trots 

att det är ett negativt resultat. I butik tre innebär det att kunderna upplevde att butikerna 

överträffade upplevelsen i förhållande till vad kunderna förväntade. Detta kan till dels ha att 

göra med hur välvårdade säljarna ser ut vid kundens första intryck. Första intryckets betydelse 

för kunden kan vara att en säljare ser välvårdad ut och att säljaren ser ren, hel och snygg ut.  
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Det kan vara så att första intrycket för kunden är viktigt.
192

 I undersökningen har vissa kunder 

gett kommenterat om butikerna. I butik sex har bland annat kunderna kommenterat:  

 ”klädseln har varit olika”, 

  ”någon gång hade en av personalen ej passande kläder”, 

 ”för kort kjol”, ”visade hela magen”, ”bh syntes överallt- väldigt lättklädd”. 

 Det första intrycket i kundens medvetande inträffar på extremt kort tid (figur 2)
193

 och det har 

betydelse för det fortsatta säljarbetet och detta intryck handlar om att kundens uppfattning ska 

bli bekräftad. Under så kort tid som 20 sekunder har kunden skapat sig en bild av säljaren och 

värderat sin bild av verkligheten. För att kunden över huvud taget ska omvärdera detta första 

intryck som säljaren förmedlar (speciellt ett negativt intryck, liknande butik sex), krävs det av 

säljaren att försöka omvärdera kundens första intryck inom fyra minuter. Därefter om ej 

omöjligt, så är det i alla fall mycket svårt att ändra kundens uppfattning och att få han/henne 

att ändra sitt första intryck.
194

 Ett positivt intryck kan förstärkas hos säljaren om säljaren är 

fysiskt attraktiv, det kan också bidra till att kunden lättare ser andra positiva egenskaper hos 

säljaren som talang, vänlighet och intelligens.
195

 

Det största negativa gapet har butik tolv i elva av fjorton frågor. De frågor som inte berörs här 

i detta negativa utfall, är frågorna sex, åtta och fjorton. Säljarens roll i butiken är förstås att 

förvandla butikens besökare till kunder, men i butik tolv verkar det som kunderna i de flesta 

fall inte får den uppmärksamhet som kunderna förväntar.
196

 För butiken kan då det här 

personliga negativa bemötandet som kunden upplever i butiken, göra att kunden på sikt väljer 

bort butiken och börjar handla hos en konkurrent istället. Det är så att varje kontakttillfälle 

kunden har mellan säljarna, oftast genererar i högre försäljning och bidrar till en starkare 

relation till butiken. Det gäller för butik tolv dels att utnyttja sig mer av denna möjlighet och 

då också eventuellt kunna öka försäljningen i butiken.
197

 Det är viktigt att komma ihåg för 

samtliga butiker i undersökningen och då speciellt butik tolv, att det som räknas i slutändan är 
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den upplevda kvalitet som kunden upplever.
198

 Detta framgår tydligt i undersökningen 

(diagram 4) att ingen butik lever upp till kunders förväntan och det kunden upplevde i 

butiken. 

I förhållande till kundens totala upplevelse i butiken och till vad butikschefen tror att butiken 

levererar (diagram 5 och 6), är det butik nio som utmärker sig mest och därefter butik tolv. 

Butikscheferna i jämförelse med kunderna i butik nio men också tolv, har en relativt sned bild 

av vad butiken egentligen levererar och hur kunderna uppfattar den personliga kundservicen.  

I undersökningen kommenterar butikschefen i butik nio (appendix 3): 

 ”Personal i min butik är jätteduktiga tjejer som brinner för sitt arbete och är alltid nära 

till kunden som behöver hjälp”, ”vi jobbar dagligen med kundvård och personlig 

service till våra kunder”.  

Kundens kommentarer från butik nio (appendix 3): 

 ”Jag vet inte om jag skulle rekommendera denna butik, nja”.  

I butik tolv kommenterar butikschefen (appendix 3): 

 ”Kunderna förväntar sig samma kundservice på till exempel butiken som de får på 

Gucci. Det kommer tyvärr inte att hända då våra priser inte tål det på grund av grymt 

ökade personalomkostnader”.  

Kunders kommentarer från butik tolv (appendix 3): 

 ”Finns det överhuvudtaget någon kundpolicy?” 

Butikscheferna bör därför ta i beaktning att utforma ett effektivare serviceleveranssystem som 

fungerar och uppfyller kundernas upplevda personliga kundservice bättre.
199

 Det kan vara att 

få till en bättre slags interaktion mellan säljarna och kunderna så att mötet blir mer positivt 

och för att butiken ska slippa hamna i en ond cirkel (figur 3).
200
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Det mest positiva resultatet i undersökningen har butik elva vad gäller det butikschefen tror 

att butiken levererar och det vad kunderna upplevde av personlig kundservice i butiken 

(diagram 5 och 6). Där det positiva gapet skiljer fyra procent, detta kan bero på att 

butikschefen är medveten om vilken leverad personlig kundservice butiken utför och skulle då 

ha lyckats med att infria kundernas förväntningar i butiken.
201

 Trots detta skiljer sig den totala 

förväntan och den upplevda personliga kundservicen i butik elva, med 33 procents negativt 

gap och pekar då på det motsatta istället. 

Den totala undersökningens resultat (frågor ett till fjorton) vad gäller gap fem (diagram 5 och 

6), visar att flera butiker har ett negativt gap, förutom butik elvas nyss nämnda gap. Butik ett, 

tre och sju har dock ingen differens i skillnaden vad gäller kundens upplevda tjänst och 

butikschefens uppfattning av vad butiken levererar. Butik fem och åtta kan inte jämföras här 

då uppgifter saknas och de butiker som återstår är två, fyra, sex, nio, tio och tolv. I dessa 

butiker finns det säkert skilda orsaker till detta negativa gap hos butikerna. Det finns dock viss 

vägledning som butiken skulle kunna bearbeta hos säljaren för att närma sig kundernas 

förväntan av personlig kundservice i butikerna. Dessa vägledningar kan röra sig om att träna 

säljarna i att lära sig att ta reda på det faktiska förhållandet som kunden har, helt enkelt vilken 

värdering kunden har, vilket köpmotiv, hjälpa kunden att bli medveten om sitt behov, visa 

intresse och till sist anpassa erbjudandet till kundens behov.
202

 Låt säljaren helt enkelt ta den 

tid det krävs att hjälpa kunden men undvik att vara för framfusig.
203

 Butikerna i 

undersökningen bör ha i åtanke att de flesta kunder blir nöjda om de får den uppmärksamhet 

som de förväntar sig av butiken.
204

 

Ett uttryck ”Kunden är Kung” innebär att personalens främsta uppgift är att få kunden att 

komma tillbaka och den person som myntade detta uttryck var Feargel Quinn
205

 ”Kunden i 

centrum” är ett annat uttryck som används ofta men tyvärr är den förstådd av allt för få av 

dem som använder den.
206
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5 SLUTSATS  

I detta kapitel kommer vi att sammanställa vår slutsats som kommer att svara på uppsatsens 

syfte och uppsatsens problemställning. Finns det skillnader i förhållande till butikschefens 

uppfattning om kundens förväntningar och vad kunden har för förväntningar av personlig 

kundservice? Finns det skillnader mellan kundens förväntningar och den faktiska upplevelsen 

i butiken av personlig kundservice i jämförelse med vad butiken levererar? 

Syftet med denna uppsats är att beskriva sambandet mellan det som butikscheferna uppfattar 

som personlig kundservice i deras butik, och vilka förväntningar och faktiska upplevelser, 

som kunderna har på personlig kundservice i butiken.  

Det finns ett samband mellan butikscheferna och kunderna när det gäller personlig 

kundservice och att både butikscheferna och kunderna förstår att det är av vikt och betydelse. 

Dock kan sägas att vad som butikscheferna och kunderna uppfattar som förväntningar är 

relativt lika medan den levererade personliga kundservicen och den upplevda personliga 

kundservicen går isär. Det visar sig att det finns skillnader, i både gap ett och gap fem i vår 

undersökning. 

5.1 Gap 1 - Butikschefens uppfattning om kundens förväntningar och kundens 

förväntningar av personlig kundservice 

När det gäller kundernas förväntningar och butikschefernas uppfattning om kundernas 

förväntningar har det framkommit att det endast finns marginella skillnader. Det kan urskiljas 

att kunders förväntningar på butiken och vad butikschefen uppfattar att kunder förväntar av 

personlig kundservice i butiken och är att det finns ett gap i de flesta butiker. En av orsakerna 

till detta, kan bero på att kunden redan har en erfarenhet av just denna butik från ett annat 

tillfälle och troligtvis då skapat en viss förväntan inför nästa besök. Kundernas förväntningar 

kan ha byggts upp genom ”word of mouth” och den marknadsförning som butiken använder 

sig av. Emellertid kan det sägas att de flesta butikschefer tror att kunderna förväntar sig mer 

av deras butik än vad kunderna egentligen gör. För att infria och bevara förväntningarna hos 

kunderna kan butikschefen då arbeta för att få säljarna att förstå vikten av att känna inlevelse 

för kunders behov och anpassa sig efter kunders förväntan. Eftersom ett kontinuerligt arbete 

för personlig kundservice bidrar till en bättre servicenivå som kan infria de flesta 
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förväntningar hos kunderna och bidra till att butiken hamnar i en god cirkel med alla dess 

fördelar (figur 3). 

5.2 Gap 5 - Kundens förväntningar och kundens upplevelse av personlig 

kundservice  

När det gäller kundernas förväntan och upplevd personlig kundservice i förhållande till vad 

butikscheferna tror att butiken levererar, finns det skillnader även här. Undersökningen visade 

att alla kunder hade ganska höga förväntningar på butikerna och att upplevelsen i sanningens 

ögonblick inte nådde upp till kundens förväntan. Det är tyvärr ingen butik som har nått upp 

till kunders förväntan och vad de faktiskt upplevde i sanningens ögonblick i butiken. Detta 

gap är negativt för butikerna och är något som det måste arbeta med för att komma in i en god 

cirkel (figur 3). För att komma i en god cirkel kan ett sett vara att öka kunskaperna hos 

säljarna om vikten av personlig kundservice, eftersom det är i sanningens ögonblick som 

butiken måste motsvara kundernas förväntan eller överträffa förväntan. Då det tydligt visar på 

ett gap mellan kunders förväntan och upplevd tjänst i butikerna, kan detta bero på att 

butikscheferna har svårt att träna upp säljarna i vilken service som gäller för företaget. Det 

kan också vara så att säljarna i butikerna har brist på tid för att ge kunderna den personliga 

kundservice de önskar eller att butiken helt enkelt är underbemannade i sin säljarkår. I alla 

butiker och utifrån alla frågor är det endast en fråga och i en butik där upplevelsen 

överträffade kundens förväntan.(fråga 14, butik 3, appendix 3). Denna fråga handlar om hur 

viktigt det är att personalen är välvårdad i butiken. Detta har att göra med det första intrycket 

kunden får av dess säljare och att det har betydelse för kunden. Det att en säljare ser välvårdad 

ut innebär att säljaren ser ren, hel och snygg ut. 

I undersökningen kan vi också se vad butikscheferna tror sig leverera av personlig 

kundservice och vad kunderna egentligen upplevde kan vi utläsa att detta gap har stora 

skillnader i de olika butikerna. Endast en butik har överträffat butikschefens uppfattning av 

den levererade personliga kundservicen. 

Det finns helt enkelt ett gap mellan butikscheferna i butikerna och kunderna. Ingen av 

butikerna i undersökningen lever upp till kundernas förväntan i förhållande till kundens 

upplevelse och den levererade personliga kundservicen. Däremot är differenserna väldigt 

olika i graden av infriad förväntan hos kunderna från butikerna i undersökningen. För att 
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lyckas med att infria kunders förväntan är det viktigt att vara konsekvent i den personliga 

kundservice nivån och ha en kompetent och hängivna säljare. 

För att kunna beskriva varför dessa gap ser ut som det gör har en del av butikscheferna 

kommenterat egna åsikter i enkäten. En orsak till varför kundens upplevelse i butiken inte når 

upp till kundens förväntan skulle då vara att många av butikerna är underbemannade och 

därför inte kan leva upp till kundens förväntan enligt vissa butikschefer. Denna 

underbemanning har att göra med ekonomiska aspekter och butikerna har helt enkelt inte råd 

att ha den säljarkår de önskar. Någon butikschef kommenterar att det också kan vara så att 

butikerna eller kedjorna sparar in på personalen för att åstadkomma en högre vinst. En annan 

orsak som kommenteras av en butikschef är att när det är stor kundgenomströmning i butiken, 

hinner tyvärr inte personalen med alla kunder som önskar att få personlig kundservice. Dessa 

orsaker kan då leda till att butiken kommer i en ond cirkel (figur 3), med nerdragningar som 

följd och ytterligare sämre kvalitet av personlig kundservice. I det långa loppet kommer 

kunder att svika och gå till en konkurrent istället och butiken får det svårare ekonomiskt. 

Trots att personlig kundservice i butiken är den del av butikskonceptet som butikschefen kan 

påverka och förbättra utan stora investeringar. Dessa förbättringar kan innebära att säljarna i 

butiken behöver lära sig att kunna möta kunderna på deras nivå och prata samma språk, 

eftersom alla kunder har olika personligheter och kräver olika upplevelser i butiken. 

Viljan av att rekommendera butikerna till andra är förvånansvärt högt med tanke på att ingen 

av butikerna nådde upp till förväntningarna hos kunderna i förhållande till upplevelsen i 

butiken. I två butiker ville endast hälften av kunderna rekommendera butiken till andra. 

 

6 DISKUSSION, REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel kommer vi att diskutera några av de resultat som framkommit i analysen. Vi 

kommer också att reflektera över resultatet och ge förslag på åtgärder och rekommendationer 

till butikschefer generellt som arbetar med kunder. 

Det hade varit spännande att titta på alla butikers olika gap och studerat varje butik mer 

noggrant men på grund av omfattningen av undersökningen, fanns inte möjlighet att göra det. 

Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid. Detta examensarbete är av tidsbegränsad 

karaktär och därför fanns inte denna tid till förfogande. En mer ingående undersökning av 
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butikerna och en extra kvalitativ intervju med butikscheferna hade berikat arbetet ytterligare 

då det skulle ha gett oss en större förståelse för gapet i butikerna. Det kanske också kunde ha 

gett oss en större förståelse för varför dessa skillnader ser ut som dem gör, i de tolv butiker 

som vi undersökt. Då hade vi också lättare kunnat se hur butikscheferna arbetar med personlig 

kundservice och vilka mål butikerna har för att utveckla den personliga kundservicen i 

butikerna. 

Vi kunde se att det fanns flera gap i både gap ett och fem, oberoende av vilka butiker och 

butikskoncept som undersöktes. 

Undersökningen visar på stora skillnader i gapet hos butikerna. Den butik som lyckats bäst 

med att infria förväntningarna i upplevelsen av personlig kundservice i butiken är butik tre, 

även om de har en liten bit kvar. Butik tolv har däremot haft svårast att uppfylla dessa 

förväntningar i butiken när det gäller den upplevda personliga kundservicen. Här måste höjas 

en varningsflagga till butikschefen om att det är hög tid att förbättra personlig kundservice i 

butiken väsentligt. Då det visade sig att butik tolv hade i elva av de fjorton frågorna i 

undersökningen ett negativt gap. Denna butik har troligtvis svårt att uppfylla kundens 

förväntningar och upplevelsen i butiken i många avseenden och risken är stor att butiken 

hamnar i den onda cirkeln om den inte redan är där (figur 3). 

Det som är förvånansvärt och som har kommit fram i vår uppsats är att butikscheferna hade 

högre förväntningar än vad kunderna har till personlig kundservice. Butikscheferna anser att 

det är av stor vikt och betydelse med personlig kundservice i undersökningen. Trots detta är 

det överraskande att butikerna i undersökningen inte kan leva upp till den upplevda personliga 

kundservicen i butiken. Butikscheferna klarar inte av att leva upp till de förväntningar och 

upplevelse/levererad personliga kundservicen och detta kan bero på att det är dålig eller 

obefintlig information mellan butikens kontaktyta med kunderna och butikschefen när det 

gäller personlig kundservice. Det kan även bero på att butikens många organisatoriska nivåer 

förhindrar eller förvränger den information som borde förmedlas mellan personalen som har 

hand med kundkontakterna och övre nivåer. Trots att butikscheferna i undersökningen varken 

kan leva upp till sina egna förväntningar eller till kundens upplevelse av personlig 

kundservice är det förvånansvärt många av kunderna som ändå vill rekommendera butikerna 

till andra. Detta kan till dels bero på att det inte för tillfället finns någon konkurrent att gå till 

för kunderna. Oavsett konkurrans eller inte verkar butikscheferna inte lyckats med att förstå 
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och förankra vikten av personlig kundservice i butiken. Endast butik elva har överträffat 

butikschefens uppfattning av den levererade personliga kundservicen. 

 

När vi tittade på möjligheten att generalisera resultatet att gälla för Charlottenbergs 

Shoppingcenter, var vi tvungna att ta i beaktning de teorier som motsäger en generalisering i 

vår undersökning. En generalisering kräver både ett högre antal populationer i 

undersökningen och att kunderna väljs ut slumpmässigt för att få en bredd vad gäller både 

ålder, kön och status. Med detta som bakgrund och i åtanke har vi ändå fört en diskussion runt 

generalisering, för att kunna generalisera Charlottenbergs Shoppingcenter. I diskussionen tar 

vi i beaktning att butikerna utgör 25 procent av det totala antal butiker i centret. Detta är en 

relativt hög siffra som skulle kunna täcka en generalisering. Däremot till trots för de 120 

enkäter som utfördes och att det finns en spridning hos kunderna vad gäller i alla fall ålder 

och kön, bör populationen vara minst 1000-1500 undersökta kunder för generalisering. Vår 

generalisering i Charlottenbergs Shoppingcenter sträcker sig dock till en begränsad plats och 

sträcker sig inte till andra likvärda enheter. Därför kan vi i alla fall tyda en tendens till 

generalisering i undersökningen. Om vår generalisering skulle vara giltig skulle alla butiker 

ha svårt att uppfylla kunders förväntan i butikerna vad gäller personlig kundservice. Denna 

generalisering visar dock på tydliga gap både i gap ett och i gap fem. 

Vi vill starkt rekommendera alla våra butiker i undersökningen, att ta tillvara på denna 

kunskap och vikten av personlig kundservice i butiken. Då det finns gap i samtliga butiker bör 

butikscheferna hålla sig mer uppdaterade med hjälp av kontinuerliga anonyma 

kundundersökningar och arbeta aktivt för att öka kunskapen hos sina säljare. Det för att 

säljarna ska förstå vikten av personlig kundservice och för att butikschefen i god tid ska 

kunna förhindra att en ond cirkel påbörjas i butiken och öka sin konkurrenskraft. I det långa 

loppet med fler utbud och en överetablering i handelsektorn, är det oerhört viktigt att behärska 

personlig kundservice och att säljarna bemöter kunderna dagligen på rätt vis. Det ska finnas 

en enhetlig policy och manual för att varje enskild säljare ska veta hur de ska bete sig i 

sanningens ögonblick med kunden. 

Högt eller lågt pris är inte detsamma som att kunderna måste få bättre eller sämre personlig 

kundservice. Ett vänligt och tillmötesgående bemötande från säljarna till kunderna kan göra 

stor skillnad och kostnaden för detta är obefintlig. Dessutom skulle detta ge väldigt mycket 
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tillbaka till butikerna. Butikerna är beroende av kunder för att kunna överleva och för att 

kunna utvecklas. Det handlar om att ha det där lilla extra jämfört med konkurrenterna. Att lära 

upp säljarna till ett bättre bemötande och en bättre policy är butikschefens uppgift. Har 

butiksledningen inte denna kunskap och den rätta inställningen till personlig kundservice, 

borde det vara skäligt att byta ut denna ledning. Alla som arbetar i en butik måste ha 

förståelse för att kunderna har vissa förväntningar och att det är kunderna som avgör vad de 

får av personlig kundservice i sanningens ögonblick. 

Tänk på, för att citera den idealiserade modellen av japansk managementfilosofi:  

”är att säljaren lär sig att betrakta kunden, och inte företaget, som den som betalar hans 

lön”.
207

 

Sist men inte minst bör alla som arbetar med kundkontakter tänka på att: 

”Kunden är Kung”
208
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 Normann, R.(1992), s. 174. 

208
 Nordfält, J. (2007), s. 273 
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Hej 

Vi är två studenter som läser vid Högskolan i Skövde där vi utbildar oss till Butikschefer på 

Butikschefsprogrammet 120 HP. 

 

Vi arbetar nu med vårt examensarbete och har valt att gå ut och undersöka :  

”Betydelsen av personlig kundservice i butik.” 

 

Personlig kundservice handlar om hur du som kund uppfattar personlig kundservice i butik och hur du som kund 

blir bemött av säljaren/personalen i den butik som du besöker. 

 

Enkäten frågar dels om vad du som kund har för uppfattning om hur en butik på bästa sätt kan tillgodose 

personlig kundservice och dels om vad du som kund uppfattar personlig kundservice i den butik du besöker. 

 

Med hjälp av dina enkätsvar kan vi sedan jämföra det med vad butikcheferna anser och tror att du som kund 

uppfattar den personliga kundservicen i deras butik. Det för att butikerna ska kunna utveckla och bli bättre på 

personlig kundservicen i butiken.   

 

Dina enkätsvar kommer att behandlas helt anonymt. 

 

På förhand Tack för Din medverkan! 

Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor 
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Besvara svarsalternativen med en ring eller ett kryss runt rätt svarsalternativ. 

 Ditt kön 

Mann  Kvinna 

Ålder 

Yngre än 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 + ??????? 

 

         Instämmer                 Instämmer 

  inte alls                           helt 

Är det viktigt för dig som kund med det första bemötandet av personalen    1     2      3      4      5      6     7 

 i en butik? 

Det första bemötandet av personalen i denna butik är viktigt?         1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt med den personliga servicen för dig i en butik?      1     2      3      4      5      6     7 

Fick du den personliga servicen du förväntade dig i denna butik?     1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktig att en butik håller vad den utlovar när det gäller den      1     2      3      4      5      6     7 

personliga kundservicen? 

Håller denna butik vad den utlovar, vad gäller den personliga kundservicen?    1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att en butik visar ett stort intresse för att lösa kunders problem?    1     2      3      4      5      6     7 

Visar denna butik stort intresse för att lösa kunders problem?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt att en butik ger rätt service vid första besöket hos butiken?    1     2      3      4      5      6     7 

Ger denna butik rätt service vid första besöket?       1     2      3      4      5      6     7 
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         Instämmer                  Instämmer 

            inte alls                   helt 

Det är viktigt att en butik informerar sina kunder om när de kan få hjälp?    1     2      3      4      5      6     7 

Informerar denna butik sina kunder om när de kan få hjälp?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalen i en butik ger snabb service?      1     2      3      4      5      6     7 

Ger personalen i denna butik snabb service?        1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt att personalen i en butik inte är för upptagna       1     2      3      4      5      6     7 

för att kunna svara på förfrågan från kunden? 

Är personalen i denna butik för upptagna för att kunna         1     2      3      4      5      6     7 

svara på förfrågan från kunden? 

 

Är det viktigt att personalen i en butik alltid ska vilja                      1     2      3      4      5      6     7 

hjälpa kunderna? 

Vill personalen i denna butik alltid hjälpa dig som kund?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt att personalen i en butik har rätt kunskap för att svara      1     2      3      4      5      6     7 

på kundens frågor?  

Har personalen i denna butik rätt kunskap för att                    1     2      3      4      5      6     7 

svara på dina frågor?  

Är det viktigt att personalens bemötande i en butik inger förtroende?                  1     2      3      4      5      6     7 

Inger personalen i denna butik förtroende?        1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt att personalen i en butik är artiga mot kunderna?                   1     2      3      4      5      6     7 

Är personalen i denna butik artiga?         1     2      3      4      5      6     7 
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         Instämmer                  Instämmer 

            inte alls                   helt 

Är det viktigt för dig som kund i en butik att du upplever att                                1     2      3      4      5    6     7 

 personalen visar ärlighet och uppriktigt intresse? 

Upplevde du att personalen visade ärlighet och uppriktigt intresse?     1     2      3      4      5      6     7 

 

Är det viktigt för dig att personalen i en butik ser välvårdad ut?     1     2      3      4      5      6     7 

Är personalen i denna butik välvårdad?        1     2      3      4      5      6     7 

 

Skulle du rekommendera denna butik till andra?  JA  NEJ 

 

Hur nöjd är du totalt sett med denna butik i förhållande till dina förväntningar när det gäller personlig 

kundservice? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Har du några övriga kommentarer eller synpunkter på butiken? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
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         Charlottenberg, 2009-04-04 

Till Butikchefen. 

Vi är två studenter som läser vid Högskolan i Skövde där vi utbildar oss till Butikschefer på 

Butikschefsprogrammet 120 HP. 

 

Vi arbetar nu med vårt examensarbete och har valt att gå ut och undersöka: 

”Betydelsen av personlig kundservice i butik”. 

 

Personlig kundservice handlar om hur kunden uppfattar den personliga kundservicen i butiken och hur du som 

butikschef anser att Er butik använder sig av personlig kundservice. 

Vi kommer helt enkelt undersöka om uppfattningen stämmer överens med butikchefens uppfattning kontra 

kundens uppfattning angående den personliga kundservicen i butiken. Vi kommer att titta närmare på om det 

eventuellt finns ett så kallat GAP mellan butikschefen uppfattning kontra kundens uppfattning, med hjälp av 

GAP-modellen. 

Med hjälp av dina enkätsvar kan vi sedan jämföra svaren med vad du som butikchef anser och vad kunderna 

uppfattar och anser om personlig kundservice i Er butik.  

 

På förhand Tack för Din medverkan! 

Anne Nyeng-Jansson och Anna Hopstadius Thor 
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Vänligen besvara svarsalternativ nedan. 

Befattning: 

Kön: Kvinna  Man 

Företag: 

         Instämmer                  Instämmer 

            inte alls                 helt 

 

Det är viktigt för kunden med det första bemötandet av personalen     1     2      3      4      5      6     7 

i en butik? 

Tror du som butikschef att kunden är nöjd med det        1     2      3      4      5      6     7 

första bemötandet, av din personal i din butik? 

 

Det är viktigt med den personliga servicen för kunden i en butik?      1     2      3      4      5      6     7 

Får dina kunder den personliga servicen som de kan förvänta sig i din butik?    1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att en butik håller vad den utlovar när det gäller      1     2      3      4      5      6     7 

den personliga kundservicen? 

Håller din butik vad den utlovar, när det gäller den personliga kundservicen?    1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att en butik visar ett stort intresse för att lösa kunders problem?    1     2      3      4      5      6     7 

Visar din butik stort intresse för att lösa kunders problem?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att en butik ger rätt service vid första besöket hos butiken?    1     2      3      4      5      6     7 

Ger din butik rätt service vid första besöket när kunden kommer till Er?     1     2      3      4      5      6     7 
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Instämmer                  Instämmer 

            inte alls                   helt 

Det är viktigt att en butik informerar sina kunder om när de kan få hjälp?    1     2      3      4      5      6     7 

Informerar din butik era kunder om när de kan få hjälp?     1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalen i en butik ger snabb service?     1     2      3      4      5      6     7 

Ger personalen i din butik snabb service?       1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalen i en butik aldrig är för upptagen       1     2      3      4      5      6     7 

för att svara på förfrågan från sina kunder? 

Är personalen i din butik för upptagna för att svara på förfrågan     1     2      3      4      5      6     7 

från kunder? 

 

Det är viktigt att personalen i en butik alltid är villiga att hjälpa kunderna?    1     2      3      4      5      6     7 

Är personalen i din butik alltid villig att hjälpa kunderna?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalen i en butik har rätt kunskap för att svara      1     2      3      4      5      6     7 

på kunders frågor? 

Har personalen i din butik den rätta kunskapen som kunderna efterfrågar?    1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalens bemötande i en butik inger förtroende?     1     2      3      4      5      6     7 

Inger personalen i din butik förtroende gentemot kunderna?      1     2      3      4      5      6     7 

 

Det är viktigt att personalen i en butik är artiga mot kunderna?      1     2      3      4      5      6     7 

Är personalen i din butik artiga mot kunderna?       1     2      3      4      5      6     7 
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Instämmer                  Instämmer 

            inte alls                   helt 

Det är viktigt att en butiks personal visar ärlighet och uppriktigt     1     2      3      4      5      6     7 

intresse för kunderna?  

Upplever du att din personal visar ärlighet och uppriktigt intresse      1     2      3      4      5      6     7 

till Era kunder?  

 

Det är viktigt att personal i en butik ser välvårdad ut?       1     2      3      4      5      6     7 

Anser du att din personal ser välvårdade ut?        1     2      3      4      5      6     7 

 

 

Hur nöjd är du som butikschef totalt sett med din butik, när det gäller personlig kundservice? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Övriga kommentarer och synpunkter som du som butikschef har angående personlig kundservice. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_
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 Undersökning  

Under detta kapitel kommer vi att redogöra resultatet av vår undersökning. Underökningen 

bygger på enkäter med butikschefen och ett antal kunder i varje butik. Både butikschefen och 

kunderna har svarat på en enkät som har femton ursprungsfrågor och femton 

jämförelsefrågor. Dessa frågor sammanfattas i olika diagram med underrubriker från 

mätmetoden SERVQUAL. Ett diagram är de svar vi erhållit från kunderna och ett diagram de 

svar vi erhållit från butikscheferna, ett diagram för varje fråga. Undersökningen har omfattat 

tolv butiker och 120 enkäter. Två butikers butikschefssvar kommer ej att komma fram i 

undersökningen och ej besvaras i analys, då vi inte fick svar från butikscheferna i dessa 

butiker. Butikerna det handlar om är fem och åtta. Butik fem och åtta kommer dock att 

analyseras utifrån gap fem och därför finns med i diagrammen. Butikerna är klassificerade 

enligt en numrering från ett till tolv och hänvisas vidare till svensk näringsgrendelning (SNI 

2007), för att möjligöra anonymitet.
209

  

Det resultat som presenteras här i undersökningen bygger på de enkäter som sammanställts 

utifrån de svar som kommit fram från både butikschefer och kunder från de olika butikerna. 

Undersökningen har gjorts i tolv olika butiker i Charlottenbergs Shoppingcenter med olika 

inriktning vad gäller sortimentsattribut och inriktning i butikerna.  

Undersökningen bygger på mätmetoden SERVQUAL då frågorna formulerats i enkäten. De 

frågor som ställs berör ämnet personlig kundservice, övriga frågor i mätmetoden 

SERVQUAL är inte relevant för undersökningen, då de belyser externa och interna miljöer 

och har av den anledningen valts bort. Mätmetoden SERVQUAL använder sig av olika 

kvalitetsattribut och kategoriseras på följande sätt, materiella ting, tillförlitlighet, 

tjänstevillighet, försäkran och empati. Varje fråga besvaras med en skala från ett till sju, där 

ett innebär att påståendet i frågan inte stämmer överens med kundens förväntningar och 

upplevd tjänst och sju stämmer helt överens med kundens förväntningar och upplevd tjänst på 

olika sätt. 

För att förenkla undersökningens resultat har varje fråga både från butikschefen och också 

varje butiks kunder, sats in i ett diagram för att jämföra svaren med varandra. Dessa diagram 

                                                           

209
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är många till antalet och därför finns det resultatet i en bilaga, för att kunna granskas av 

läsaren vid behov. Diagrammen har sedan sammanställt ytterligare för att få fram ett 

genomsnitt av varje enskild fråga för varje butik och ett genomsnitt av kundernas värden. 

Dessa diagram och olika värden, både rätt värde per kund och genomsnittsvärde per kund, har 

beräknats i Excelprogrammet i Microsoft. Utifrån diagrammen kan sedan det eventuella gap 

som uppstår urskiljas. Dessa gap kategoriseras sedan efter de olika boxar som används i 

modellen, personliga behov, tidigare upplevelser – image, förväntad tjänst – förväntningar, 

upplevd tjänst – sanningens ögonblick, ledningens uppfattning om kundens förväntningar, 

”word of mouth”. 
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FRÅGA 1 (Empati) 

1. Är det viktigt för dig som kund med det första bemötandet av personalen i en butik? 

 

2. Det första bemötandet av personalen i denna butik är viktigt?       

 

Figur 1 Sammanställning av kundernas svar på fråga 1 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt för kunden med det första bemötandet av personalen i en butik 

 

2. Tror du som butikschef att kunden är nöjd med det första bemötandet, av din personal i din 

butik? 

 

Figur 2 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 1. 
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FRÅGA 2 (Empati) 

1. Är det viktigt med den personliga servicen för dig i en butik?  

   

2. Fick du den personliga servicen du förväntade dig i denna butik? 

 

Figur 3 Sammanställning av kundernas svar på fråga 2 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt med den personliga servicen för kunden i en butik?    

 

2. Får dina kunder den personliga servicen som de kan förvänta sig i din butik? 

 

Figur 4 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 2. 
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FRÅGA 3 (Tillförlitlighet) 

1. Är det viktig att en butik håller vad den utlovar när det gäller den personliga kundservicen? 

 

2. Håller denna butik vad den utlovar, vad gäller den personliga kundservicen? 

 

Figur 5 Sammanställning av kundernas svar på fråga 3 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att en butik håller vad den utlovar när det gäller den personliga kundservicen? 

 
2. Håller din butik vad den utlovar, när det gäller den personliga kundservicen? 

 

Figur 6 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 3. 
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FRÅGA 4 (Tillförlitlighet) 

1. Det är viktigt att en butik visar ett stort intresse för att lösa kunders problem?  

    

2. Visar denna butik stort intresse för att lösa kunders problem?    

 

Figur 7 Sammanställning av kundernas svar på fråga 4 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att en butik visar ett stort intresse för att lösa kunders problem?  

 

2. Visar din butik stort intresse för att lösa kunders problem?  

 

Figur 8 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 4. 
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FRÅGA 5 (Tillförlighet) 

1. Är det viktigt att en butik ger rätt service vid första besöket hos butiken? 

  

2. Ger denna butik rätt service vid första besöket?  

 

Figur 9 Sammanställning av kundernas svar på fråga 5 per butik. 

Butikschef 

1.  Det är viktigt att en butik ger rätt service vid första besöket hos butiken?  

 

2. Ger din butik rätt service vid första besöket när kunden kommer till Er?  

 

Figur 10 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 5. 
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FRÅGA 6 (Tillförlitlighet) 

1. Det är viktigt att en butik informerar sina kunder om när de kan få hjälp?  

 

2. Informerar denna butik sina kunder om när de kan få hjälp?  

 

Figur 11 Sammanställning av kundernas svar på fråga 6 per butik. 

Butikschef  

1. Det är viktigt att en butik informerar sina kunder om när de kan få hjälp?  

 

2. Informerar din butik era kunder om när de kan få hjälp? 

 

Figur 12 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 6. 
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FRÅGA 7 (Tjänstevillighet) 

1. Det är viktigt att personalen i en butik ger snabb service?  

      

2. Ger personalen i denna butik snabb service?   

 

Figur 13 Sammanställning av kundernas svar på fråga 6 per butik. 

Butikschef  

1. Det är viktigt att personalen i en butik ger snabb service?  

   

2. Ger personalen i din butik snabb service? 

 
Figur 14 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 7. 
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FRÅGA 8 (Tjänstevillighet) 

1. Är det viktigt att personalen i en butik inte är för upptagna för att kunna svara på förfrågan 

från kunden? 

2. Är personalen i denna butik för upptagna för att kunna svara på förfrågan från kunden? 

 

 

Figur 15 Sammanställning av kundernas svar på fråga 8 per butik. 

Butikschef  

1. Det är viktigt att personalen i en butik aldrig är för upptagen för att svara på förfrågan 

från sina kunder? 

2. Är personalen i din butik för upptagna för att svara på förfrågan från kunder? 

 

Figur 16 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 8. 
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FRÅGA 9 Tjänstevillighet 

1.   Är det viktigt att personalen i en butik alltid ska vilja hjälpa kunderna? 

 

2. Vill personalen i denna butik alltid hjälpa dig som kund? 

 

Figur 17 Sammanställning av kundernas svar på fråga 9 per butik. 

Butikschef  

1. Det är viktigt att personalen i en butik alltid är villiga att hjälpa kunderna?  

 

2. Är personalen i din butik alltid villig att hjälpa kunderna?   

 

Figur 18 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 9. 
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FRÅGA 10 (Försäkran) 

1. Är det viktigt att personalen i en butik har rätt kunskap för att svara på kundens frågor?  

2. Har personalen i denna butik rätt kunskap för att svara på dina frågor?  

 

Figur 19 Sammanställning av kundernas svar på fråga 10 per butik. 

Butikschef  

1. Det är viktigt att personalen i en butik har rätt kunskap för att svara på kunders frågor? 

 

2. Har personalen i din butik den rätta kunskapen som kunderna efterfrågar? 

 

Figur 20 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 10. 
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FRÅGA 11 (Försäkran) 

1. Är det viktigt att personalens bemötande i en butik inger förtroende?   

 

2. Inger personalen i denna butik förtroende?  

 

Figur 21 Sammanställning av kundernas svar på fråga 11 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att personalens bemötande i en butik inger förtroende?   

 

2. Inger personalen i din butik förtroende gentemot kunderna?   

 

Figur 22 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 11. 
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FRÅGA 12 (Försäkran) 

1. Är det viktigt att personalen i en butik är artiga mot kunderna?   

 

2. Är personalen i denna butik artiga?  

 

Figur 23 Sammanställning av kundernas svar på fråga 12 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att personalen i en butik är artiga mot kunderna?    

 

2. Är personalen i din butik artiga mot kunderna? 

 

Figur 24 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 12. 
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FRÅGA 13 (Empati) 

1. Är det viktigt för dig som kund i en butik att du upplever att personalen visar ärlighet och 

uppriktigt intresse? 

 

2. Upplevde du att personalen visade ärlighet och uppriktigt intresse? 

 

Figur 25 Sammanställning av kundernas svar på fråga 13 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att en butiks personal visar ärlighet och uppriktigt intresse för kunderna?  

 

2. Upplever du att din personal visar ärlighet och uppriktigt intresse till Era kunder?  

 

Figur 26 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 13. 
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FRÅGA 14 (Materiella ting) 

1. Är det viktigt för dig att personalen i en butik ser välvårdad ut?   

 

2. Är personalen i denna butik välvårdad?  

 

Figur 27 Sammanställning av kundernas svar på fråga 14 per butik. 

Butikschef 

1. Det är viktigt att personal i en butik ser välvårdad ut?     

 

2. Anser du att din personal ser välvårdade ut?  

 

Figur 28 Sammanställning av butikschefernas svar på fråga 14. 
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FRÅGA 15  

Hur nöjd är du totalt sett med denna butik i förhållande till dina förväntningar när det gäller personlig 

kundservice? 

 

Figur 29 Hur nöjd är du totalt sett med denna butik i förhållande till dina förväntningar när det gäller 

personlig kundservice? 

Butikschef 

Hur nöjd är du som butikschef totalt sett med din butik, när det gäller personlig kundservice? 

 

Figur 30 Hur nöjd är du som butikschef totalt sett med din butik, när det gäller personlig kundservice? 
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Rekommendation av butiken till andra kunder.   

Skulle du rekommendera denna butik till andra? 

 

Figur 31 Sammanställning av kunders rekommendation av butiken till andra. 

 

BUTIK 1 – SNI 47750 

Kommentarer från kunderna:  

Personalen var totalt upptagna med sig själva och sina naglar. Jag var inne i butiken och ingen 

tilltalade mig. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Tyvärr finns inte alltid möjlighet att ge så mycket service som kunden önskar på grund av att 

ekonomin inte tillåter att ha så mycket personal samtidigt. 

 

BUTIK 2 – SNI 47593+47750 

Kommentarer från kunderna: 

Inga kommentarer. 

Kommentarer från Butikschefen: 
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Kedjeföretags sammansättning är en dubbelbutik med flera hudvårdsmärken och doftserier, 

samt glas och porslins leverantörer. Kan servicenivån vid låg personalbemanning ex 100% ob, 

ej bli tillfredställande. Där av har jag skrivit en "femma". 

 

BUTIK 3 – SNI 47430 

Kommentarer från kunderna: 

Alltid trevliga. Tar sig tid med mig. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Inga kommentarer. 

 

BUTIK 4 – SNI 47711 

Kommentarer från kunder: 

Man kan inte dra all personal över en "kam". 

Kommentarer från Butikschefen: 

Butiken ger sina kunder den personliga kundservicen som de kan förvänta sig i den mån de 

hinner. Butiken utlovar inget när det gäller personlig kundservice. På frågan om personalen är 

för upptagna för att svara på förfrågan från kunder så svarar de att de ibland är det, när det är 

högtryck i butiken. 

 

BUTIK 5 – SNI 47789 

Kommentarer från kunderna:  

Finns inte varorna i butiken så beställer de hem och ringer till mig när varan har kommit hem. 

 Det är en bra affär. Många människor handlar där i min släkt. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Ingen kommentar. 
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BUTIK 6 – SNI 47712 

Kommentarer från kunderna: 

Kommer ofta fram i butiken och erbjuder hjälp 

Klädselen har varit olika på personalen. Någon gång hade en av personalen ej passande 

kläder. Kort kort kjol, visade hela magen, Bh syntes över allt - väldigt lätt kläd. Känslan av 

glädjeflicka 

Kommentarer från Butikschefen: 

Det finns alltid utrymme för förbättringar, men kundservice är en av våra starkaste sidor. 

Fråga "För upptagna!?" På grund av nedskärningar är vi ibland väldigt underbemannade. Men 

kunden kommer ALLTID först och vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och 

förfrågningar. 

 

BUTIK 7 – SNI 47250 

Kommentarer från kunder: 

Här vet man ju oftast vad man är ute efter och varorna finns ju oftast, så finns det personal i 

kassorna, funkar det ju bra. 

Kommentarer från Butiksschefen: 

Det är viktigt att det finns en vilja samt ett personligt engagemang sen kan det vara svårt att 

räcka till vid stor kundtillströmning. 

 

BUTIK 8 – SNI 47641 

Kommentarer från kunderna: 

Personalen i kassan är sura och griniga. Jag kände det som att det var besvärligt att ta betalt. 

Inget leende. Ifrågasättande av vad jag som kund sade. 
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Kommentarer från Butikschefen: 

Inga kommentarer. 

 

BUTIK 9 – SNI 47721 

Kommentarer från kunderna: 

Jag vet inte om jag skulle rekommendera denna butik. NJA 

Kommentarer från butikschefen: 

Personalen i min butik är jätteduktiga tjejer som brinner för sitt arbete och är alltid nära till 

kunden som behöver hjälp. Nackdelen är att butiken är så stor och vi har mycket jobb med 

varor och butiken, så ibland känner man att man inte når till ALLA kunder som man ville. 

Men, vi jobbar dagligen med kundvård och personlig service till våra kunder. Och, vi får jätte 

många positiva reaktioner från våra kunder! 

 

BUTIK 10 – SNI 47711 

Kommentarer från kunderna: 

Personalen ofta inte synlig. Oftast upptagna med att diskutera sins emellan eller plocka upp 

varor. 

JA för produkternas skull. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Butiken ger en 4 när det gäller personlig kundservice i sin butik. Det på grund av att de inte 

har tillräckligt med tidsutrymme för att ge deras kunder den service de önskar ge. De har 

alltid en massa att göra och är alltid underbemannade. Detta bestäms uppifrån på grund av att 

vi är en kedja. 

 

BUTIK 11 – SNI 47112 

Kommentarer från kunderna: 
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Finns aldrig personal ute på golvet att fråga. 

Det är en mycket stor butik. Med många i personalen, så det kan vara lite svårt att dra "alla 

över en kam", eftersom man bemöts på så många olika sätt av alla i personalen. Jag har också 

endast utgått ifrån huvudbutiken ej förbutiken, eftersom jag tycker att det är som två helt olika 

områden. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Stor butik där ingen har kunskap om allt. Kunskapen är fördelad på många olika avdelningar 

och personer. Svårt ibland att få kunder att inse att inte de kan få svar ”på stört". De förväntar 

sig ibland svar direkt de fångat någon anställd, trots att det kanske är helt fel person att fråga. 

 

BUTIK 12 – SNI 47199 

Kommentarer från kunderna: 

Chef och personal bör gå en charmkurs. Eller lära sig av andra butiker, ett bättre bemötande. 

Upplever att det är för lite personal i kassa och på golvet, kanske behövs ett centralt placerat 

infocenter? 

Ikke når det er tanke på kontakt med personalen. Hvor er de??? 

Finns det överhuvudtaget någon kundpolicy??? 

För lite personal i kassorna, oftast bara en kassa öppen. 

Kommentarer från Butikschefen: 

Kunderna förväntar sig samma kundservice på till exempel butiken som de får på Gucci. Och 

det kommer tyvärr inte hända då våra priser inte tål det på grund av grymt ökade personal 

omkostnader.  

 


