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Sammanfattning
Författare: Anna-Karin Kornstad och Jennifer Edbom, Högskolan i Skövde.
Nyckelord: Kundlojalitet, lojalitet, dagligvaruhandeln, relationsmarknadsföring.
Problemformulering: Vår studie handlar om konsumenters relation till butikspersonalen
inom dagligvaruhandeln, alltså butiker som i första hand säljer livsmedel men även andra
dagligvaror. Hur interaktionen mellan konsument och produkt är och hur situationen vid
konsumtionen ser ut är faktorer som Laaksonen (2010) menar påverkar den engagemangsnivå
konsumenten upplever. Vi vill därför studera hur relationen till butikspersonalen kan påverka
hur

konsumtionssituationen

upplevs

av

konsumenten

och

hur

den

påverkar

engagemangsnivån, då dagligvaror ofta anses som lågengagemangsprodukter. Det behövs mer
studier som skapar förståelse om vilken påverkan personalen har på konsumentens upplevelse
av relationen, då relationen är en faktor som bidrar till konsumentens lojalitet.
Syfte: Studien syftar till att få större kunskap om vilken betydelse relationen med
butikspersonalen har för konsumentens upplevelse av lojalitet. Lojalitet innefattar många
faktorer, vi har valt att fokusera på faktorn relationer. Detta för att bidra till en ökad förståelse
om konsumentens relation till butikspersonalen då det kan hjälpa butiken att förstå hur de kan
arbeta vidare med relationsskapandet till konsumenten. Detta är viktigt för butiken att ha
förståelse om då relationen även påverkar konsumentens relation till butiken som i sin tur
påverkar konsumentens lojalitet.
Metod: För att få större kunskap om hur viktigt konsumenter upplever att personalen i
butiken är och vad hos butikspersonalen som konsumenten efterfrågar i relationen, valde vi att
samla in data från konsumenter och analysera svaren, vilket i detta fall gjorts via intervjuer.
Teori:

Den

teori

som

vi

främst

använt

oss

av

är

lojalitetsbegreppet

och

relationsmarknadsföring.
Slutsats: Priser, öppettider och sortiment är viktiga faktorer vid skapandet av en långvarig
relation med butiken men för att konsumenten ska välja en butik framför en annan måste
bemötandet från personalen vara bra. Det finns många dagligvarubutiker att välja på i
konsumenternas närområde vilket gör att faktorerna priser, öppettider och sortiment inte blir
avgörande. Det är istället relationen till butikspersonalen och att konsumenten känner sig
speciell, respekterad och betydelsefull som blir en konkurrensfördel och avgörande faktor för
konsumenternas val av butik. En tillmötesgående och positiv personal gör att relationen stärks

och konsumenterna får en mer positiv inställning till butiken. Även i de fall där
konsumenterna inte upplever personalen som så viktig bidrar ändå en tillmötesgående
personal till att konsumenten uppfattar butiken som mer attraktiv.

Abstract:
Author: Anna-Karin Kornstad och Jennifer Edbom, Högskolan i Skövde.
Keywords: Consumer loyalty, loyalty, grocery stores, relationship marketing.
Problem: Our study is about consumers' relationship with the store staff in the grocery store,
then stores that primarily sell food but also other consumer goods. How the interaction
between the consumer and the product is and how the situation looks at consumption are
factors Laaksonen (2010) argues affect the commitment level of the consumer experience. We
therefore want to study how the relationship with the store staff can affect the consumption
situation experienced by the consumer and how it affects the level of commitment, then
consumer goods often considered low-engagement products. It needs more studies to create
understanding about the impact staff have on the consumer's perception of the relationship,
then the relationship is a factor contributing to consumer loyalty.
Objective: This study aims to gain greater knowledge of the importance of the relationship
with the store staff for the consumer’s experience of loyalty. Loyalty involves many factors,
we have chosen to focus on the factor relationships. This will contribute to a better
understanding of the consumer's relationship with the store staff as it can help the store to
understand how they can work on creating relationships with the consumer. This is important
for the store to have an understanding of because the relationship also affects the consumer's
relationship with the store, which in turn affects the consumer's loyalty.
Method: To gain greater knowledge of how important the consumer experience that the staff
in the shop is and what the consumer request of the staff in the relationship, we chose to
collect data from consumers and analyze the responses, which in this case was collected by
interviews. Secondary data that we used was collected from books and scientific articles.
Theory: The main theory that we used was the concept of loyalty and relationship marketing.
Conclusion: Prices, opening hours and range are important factors in creating a long-lasting
relationship with the store, but for the consumer to choose one store over another the personal
treatment from the staff must be good. There are many grocery stores to choose from in the
immediate area of consumer, making the elements of prices, opening hours and range not
crucial. It is instead the staff and their attitude that becomes a competitive advantage and
crucial factor in consumers' choice of store. An accommodating and positive staff makes the

relationship stronger and the consumer gets a more positive attitude to the store. Even in cases
where consumers do not experience the staff as an important contribution they still experience
that an accommodating staff makes the shop more attractive.
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1. Inledning
I nedanstående kapitel presenteras först en problembakgrund som introducerar läsaren till
ämnet, följt av en problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och studiens
valda forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras syftet för studien samt de vanligen
förekommande begreppen i en begreppsförklaring.

1.1 Problembakgrund
I dagens hårda konkurrenssituation är det ännu viktigare att behålla sina konsumenter och
därför har lojalitetsbegreppet blivit allt viktigare. Enligt Parment (2015) har en
omvärldsanalys visat att konsumenters lojalitet har minskat och att det gäller i stort sett i alla
branscher och sammanhang. Han menar att när lojaliteten är begränsad finns det inte någon
garanti för att en nöjd konsument kommer tillbaka men att om företaget har en nöjd
konsument är sannolikheten stor att denne kommer tillbaka senare. Genom att förstå
konsumenter kan företaget bli trygg i sin marknadsanalys och behöver inte ta till desperata
åtgärder för att behålla och locka tillbaka konsumenter (Parment, 2015). Det finns en mängd
olika forskare som studerat kundlojalitet och det finns även många olika definitioner på just
kundlojalitet. Ett av de kända namnen inom lojalitetsforskning är Oliver (1999) hans
definition av lojalitet är:
”a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently
in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing despite
situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior”
(s. 34).
Malthouse och Mulhern (2008) menar att lojalitet ofta förknippas med orden varumärke och
företag, men dessa är endast två av flertalet möjliga lojaliteter. Konsumenter kan vara lojala i
många olika sammanhang, exempelvis mot en återförsäljare eller en specifik produktkategori.
Malthouse och Mulhern (2008) drar slutsatsen att det inte finns någon enhetlig definition av
vad kundlojalitet är eftersom synen på vad som kännetecknar en lojal konsument kan variera.
Buttle (2001) hävdar att kundlojalitet är en term för att behålla konsumenter och att de lojala
konsumenterna är de som kommer tillbaka och handlar. Trots många olika definitioner kring
begreppet lojalitet så är många forskare överens om att kundlojalitet är en värdefull tillgång
för företagen (Kumar & Shah, 2004; Malthouse & Mulhern, 2008; Vinod, 2011). Den främsta
orsaken till att företagen är intresserade av kundlojalitet är för att lojala konsumenter anses
skapa lönsamhet tack vare de återkommande inköpen i samma butik. De lojala konsumenterna

1

antas även vara mer bekanta med företagets produkter vilket i sin tur kostar företaget mindre
att betjäna (Vinod, 2011). Dick och Basu (1994) beskriver även att de lojala konsumenterna
fungerar som en informationskanal, där de informerar och rekommenderar företagets
produkter till andra. Den positiva spridningen med hjälp av ryktesspridning (word-of-mouth)
bidrar i sin tur till att företaget värvar fler konsumenter och får ett högre kundvärde.
Enligt Holmberg (2004) används lojalitetsbegreppet för att beskriva relationer med andra
personer, principer, platser och föremål. Hon menar att huruvida vi känner lojalitet mot
föremål och platser beror på i vilken utsträckning lojaliteten är individuell eller relationell.
Lojaliteten enligt henne är både individuell och relationell i den meningen att det måste
existera en relation mot ett objekt eller ett subjekt för att lojaliteten skall kunna existera. Dock
är själva lojalitetsupplevelsen individuell och behöver inte vara ömsesidig.
Holmberg (2004) menar att ett skäl till lojalitet är engagemang. Har konsumenten ett stort
engagemang mot en butik påverkar det positivt vilken effekt butikens investeringar i
kundrelationen får på konsumentens lojalitet. Enligt Dahlén och Lange (2009) kategoriseras
produkter

utifrån

vilken

engagemangsnivå

de

har,

antingen

hög-

och

lågengagemangsprodukter. Laaksonen (2010) förklarar detta utifrån att konsumentens
engagemangsnivå påverkas av egenskaperna hos dem själva och produkten. Han menar att
konsumentens engagemang varierar från individ till individ, en konsument kan anse att
dagligvaror är högengagemangsprodukter medan en annan konsument anser att det är
lågengagemangsprodukter. Han förklarar detta med att engagemangsnivån beror på hur
förekomsten av interaktion mellan konsument och produkt är och hur situationen vid
konsumtionen ser ut.
Holmberg (2004) menar att den tillfredsställelse konsumenten upplever är en av de vanligaste
förklaringarna till den grad av lojalitet som visas mot butiken. Sambandet mellan
tillfredsställelse och lojalitet är dock inte så enkelt att alla nöjda konsumenter är lojala. Det
handlar enligt henne om olika sorters tillfredsställelse, till exempel om en konsument upplever
att en butik är tillräckligt bra så är den konsumenten inte lika lojal som om konsumenten
känner kärlek till butiken. Något som minskar sambandet mellan tillfredsställelse och lojalitet
är konsumentens behov av variation enligt Holmberg (2004). En annan förklaring till
kundlojalitet enligt Holmberg (2004) är hur relationen fungerar mellan konsument och säljare
men också mellan konsument och butik. En bra relation bygger på förtroende, konsumenten
litar på att företaget lever upp till sina löften. Hon menar att det finns ett samband mellan
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förtroende och lojalitet som innebär att konsumenter som har förtroende för en butik och
känner att butiken är pålitlig blir mer lojal.
Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) menar att individens behov och preferenser får allt större
betydelse. Den traditionella marknadsföringen baserad på marknadsföringsmixen tycks vara
svår att anpassa till nya och ständigt föränderliga marknadsförutsättningar och – villkor. På
grund av denna förändring på marknaden har forskning och praktik inom marknadsföringen
de senaste tjugo åren påvisat betydelsen av relationer, nätverk och interaktion (Gummesson,
1998).

1.2 Problemdiskussion
Under de senaste åren har det funnits ett växande intresse för att studera de ekonomiska
konsekvenserna av långvariga kundrelationer. Hur företag ska kunna uppnå resultat genom att
förstå sig på konsumenterna och på så sätt utveckla skalfördelar (Grönroos, 1994).
Marknadsföringen har under lång tid huvudsakligen baserat sig på teorier och erfarenheter
från konsumentvarumarknadsföring. Den så kallade marknadsföringsmixen 4P har utgjort en
allmänt vedertagen mall för hur företagen ska planera sin marknadsföring. Marknaden har i
stora drag betraktats som en homogen massa där alla förutsetts ha likartade behov och
preferenser. Detta har uppmuntrat till ett transaktionsorienterat tänkande där betoningen har
legat på att värva nya konsumenter (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2000). Idag håller företagens
verksamhetsförutsättningar på att förändras i snabb takt, vilket skapar behov av ett
nytänkande på området vilket lett till en förändrad syn på marknadsföringen där individens
behov och preferenser istället får en allt större betydelse. Hernant och Boström (2010) menar
att detaljhandeln allt mer handlar om konkurrens på mogna marknader och i takt med detta
har butiker utvecklat metoder och tekniker för en form av marknadskommunikation som
benämns relationsmarknadsföring. De menar att syftet med sådana metoder för
relationsmarknadsföring är att nå högre grad av återbesök och lojalitet hos konsumenterna,
skapa långsiktiga relationer med konsumenterna och nå ökad försäljning och lönsamhet.
Relationsmarknadsföring handlar alltså om metoder och tekniker för att på ett effektivt sätt
behålla konsumenter genom att skapa en nära relation med dem.
Barnes (2003) menar att konsumenters återköp i butik inte är detsamma som att butiken har
utvecklat en relation med konsumenten. Återköp baserar sig enligt Barnes (2003) oftast på
faktorer såsom pris, bekvämlighet eller andra icke-känslomässiga faktorer. Han menar dock
att det är de känslomässiga faktorerna som är det viktiga och att det är dessa
3

konsumentrelationer som företag borde eftersträva. Tidigare forskning har till stor del
fokuserat krig kopplingen mellan högengagemangsprodukter och lojalitet. Mano och Oliver
(1993) menar att högengagemangsprodukter lättare ger upphov till känslor vilket i sin tur ger
upphov till lojalitet, det som kallas emotionell lojalitet. Jacques och Martin (2011) menar att
de emotionella fördelarna blir en utmaning att uppnå för butiker som säljer
lågengagemangsprodukter, då produkten i sig inte är känslomässigt laddad utan fyller ett
funktionellt syfte. På dagens marknad finns det en stor kokurrens mellan butiker som
tillhandahåller lågengagemangsprodukter vilket gör det viktigt för butiken att skapa
kokurrensfördelar för att särskilja sig från konkurrenterna. Med detta i åtanke blir det
intressant att studera hur lågengagemangsprodukter kan uppnå emotionella fördelar genom
relationen mellan konsumenten och butikspersonalen. Enligt Grönroos (2008) får företag med
otillräckligt utbildad personal svårt att nå framgång. Grönroos (2008) menar att företaget bör
utbilda butikspersonalen inom bland annat service och kundbemötande. Barnes (2003) menar
att personalen i företaget ska få konsumenten att känna sig speciell, respekterad, betydelsefull
och uppskattad vilket i sin tur påverkar hur konsumenten uppfattar företaget och deras
produkter. Även Geyskens och Steenkamp (2000) menar att personalens bemötande är viktigt
för att konsumenten ska känna sig speciell, respekterad och betydelsefull.
Dagligvaruinköpen står för drygt hälften av försäljningen inom detaljhandeln, vilket gör att en
betydande del av de svenska hushållens konsumtion läggs inom dagligvaruhandeln
(Holmberg, 2004). Eftersom dagligvaruhandelns försäljning i Sverige uppgick till 238,1
miljarder SEK under år 2014 (http://www.dlf.se) är det intressant att studera relationen mellan
konsument och butikspersonal inom dagligvaruhandeln. Denna relation är en viktig aspekt att
ta hänsyn till och att skapa ökad förståelse inom då den även påverkar hur konsumenten
upplever relationen med butiken som i sin tur påverkar vilken butik som konsumenten väljer
att spendera hushållets inkomst i. Denna återköpsfrekvens ger konsumenten möjlighet att
bygga relationer och vara lojal mot dagligvarubutiken.

1.3 Problemformulering
Vår studie handlar om konsumenters relation till butikspersonalen inom dagligvaruhandeln,
alltså butiker som i första hand säljer livsmedel men även andra dagligvaror. Hur
interaktionen mellan konsument och produkt är och hur situationen vid konsumtionen ser ut är
faktorer som Laaksonen (2010) menar påverkar den engagemangsnivå konsumenten upplever.
Vi

vill

därför

studera

hur

relationen

till

butikspersonalen

kan

påverka

hur

konsumtionssituationen upplevs av konsumenten och hur den påverkar engagemangsnivån, då
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dagligvaror ofta anses som lågengagemangsprodukter. Det behövs mer studier som skapar
förståelse om vilken påverkan personalen har på konsumentens upplevelse av relationen, då
relationen är en faktor som bidrar till konsumentens lojalitet. Vi ämnar därför studera vilken
betydelse relationen med butikspersonalen har på konsumenters upplevelse av lojalitet, detta
för att skapa ökad förståelse inom detta område.

1.4 Syfte och forskningsfrågor
Studien syftar till att få större kunskap om vilken betydelse relationen med butikspersonalen
har för konsumentens upplevelse av lojalitet. Lojalitet innefattar många faktorer, vi har valt att
fokusera på faktorn relationer. Detta för att bidra till en ökad förståelse om konsumentens
relation till butikspersonalen då det kan hjälpa butiken att förstå hur de kan arbeta vidare med
relationsskapandet till konsumenten. Detta är viktigt för butiken att ha förståelse om då
relationen även påverkar konsumentens relation till butiken som i sin tur påverkar
konsumentens lojalitet. Vi har därför valt att utgå från följande forskningsfråga:


Vilken betydelse har relationen med butikspersonalen på konsumenters upplevelse av
lojalitet?

2. Teori
I uppsatsens teoretiska referensram presenteras inledningsvis en definition av begreppen
lojalitet och relationsmarknadsföring. Därefter förklaras relationsmarknadsföringen utifrån
kundrelationens

livscykel.

Därefter

presenterar

vi

de

grundläggande

kraven

i

relationsmarknadsföringen för att sedan gå vidare till att förklara relationen mellan
konsument och butikspersonal och dess påverkan på relationen mellan konsument och butik.

2.1 Lojalitet
Hernant och Boström (2010) menar att konsumenten kan vara lojal som en konsekvens av
vilket förhållande de har till butiken som illustreras i Figur 1. Den lägsta graden av lojalitet
kallas tvingad lojalitet och nästa steg kallas för köpt lojalitet vilket kan ske genom exempelvis
bonusprogram eller rabatter. Den näst högsta graden av lojalitet kallas för praktisk lojalitet
vilket innebär att konsumenten har utvecklat en vana och blir lojal för att det är praktiskt. Den
högsta graden av lojalitet är engagerad lojalitet, denna grad är också den starkaste och mest
eftersträvansvärda lojaliteten. I detta stadie är konsumenten både attitydmässigt och
beteendemässigt lojal. Här har konsumenten en genuin uppskattning till den kvalitet som
butiken levererar och är emotionellt engagerade. Vidare menar Hernant och Boström (2010)
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att för att konsumenten ska bli lojal behöver butiker arbeta med långsiktigt säljfrämjande
åtgärder. Här rör det sig om relationsmarknadsföring med syfte att fördjupa och bibehålla
relationen med konsumenten för att skapa engagerad lojalitet.

2.2 Relationsmarknadsföring
Relationsmarknadsföring har många olika definitioner en av de mer vältäckande
definitionerna enligt Tufvesson (2005) kommer från Grönroos (1994):
”Relationship marketing is to identify and establish, maintain and enhance and when
necessary also to terminate relationships with customers and other stakeholders, at a profit,
so that the objectives of all parties are met, and that this is done by a mutual exchange and
fulfilment of promises” (s. 106).
Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) menar att kundrelationens betydelse poängteras allt oftare
inom marknadsföring. Kundrelationen har en central betydelse för företagets existens,
företaget måste vara kundorienterat för att kunna konkurrera. Även från konsumentens
synvinkel finns behov att ha goda relationer med företaget, konsumenten behöver känna
förtroende för sin leverantör. Vidare menar de att relationsmarknadsföring handlar om att
välja rätt konsumenter, knyta konsumenterna närmare företaget samt koncentrera
marknadsföringsinsatserna till de befintliga och potentiella konsumenter som företaget har
bäst förutsättningar att leverera värde till. För att kunna göra det måste företaget utgå från att
relationsmarknadsföring påverkar företagets alla resurser: medarbetare, teknologi och
processer.
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2.2.1 Kundrelationens livscykel

Produktlivscykeln är allmänt känd och
accepterad

som

underlag

för

marknadsplaneringen. Däremot är det
mindre känt att ett företags relation till
sina konsumenter går igenom olika
skeden, något som kan benämnas som
kundrelationens livscykel. De tre stegen
från en potentiell konsument till en
köptrogen konsument och en bestående
kundrelation

benämns

köpprocess

och

(Grönroos,

1998).

initialskede,

konsumtionsprocess
Hans

modell

kundrelationens livscykel illustreras i
Figur 2.
I initialskedet behöver företag väcka intresse på marknaden. Lyckas företaget inte med detta
blir resultatet negativt och konsumenten är förtillfället förlorad. I köpprocessen gäller det för
företaget att genom marknadsföringsinsatser ge löften som uppmärksammas och väcker
intresse hos konsumenter för att resultera i ett positivt köpbeslut. Dessa löften bör motsvara
det företaget i verkligheten kan erbjuda konsumenten. Om företaget inte lyckas ge rätt löften
bryts livscykeln. I det tredje skedet konsumerar konsumenten produkten/tjänsten han eller hon
köpt, därför kallas det för konsumtionsprocessen. Här behöver företaget kunna erbjuda
konsumenten upplevelser som motsvarar de givna löftena. Företaget bör sträva efter att få
konsumenten nöjd med den upplevda kvaliteten, vilket leder till att kundrelationen stärks och
återköpssannolikheten ökar och merförsäljningsmöjligheterna förbättras. Lyckas inte företaget
med detta är risken stor att livscykeln bryts och företaget får en missnöjd före detta
konsument som bidrar med negativ word-of-mouth. Ju bättre en kundrelation kan skötas
under livscykeln och framförallt i konsumtionsprocessen, desto mer kan företaget koncentrera
sig på att betjäna gamla konsumenter och utnyttja merförsäljningstillfällen till köptrogna
konsumenter (Grönroos, 1998).

2.3 Relationsmarknadsföringens grundläggande krav
Företag som är intresserade av att få lojala konsumenter, måste sträva efter att förtjäna
konsumenternas förtroende och även sträva efter att bygga goda relationer med
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konsumenterna. För att företaget ska kunna skapa förtroende och goda relationer till
konsumenterna måste de ha en effektiv kommunikation, vara engagerad och hantera klagomål
och konflikter väl. Det är viktigt att företaget håller vad de lovar, meddelar konsumenter vid
ändringar i service och när problem uppstår är det viktigt att företaget är tydlig med hur de
jobbar för att åtgärda detta problem. Detta är viktiga delar för företaget att jobba med då det är
grunden för att skapa förtroende och få lojala konsumenter (Ndubisi et al. 2007). Alla
aktiviteter som företag gör som ska skapa, utveckla och behålla ett relationsutbyte innefattas i
relationsmarknadsföringen. Aktörer i ett företags nätverk ska inte ses som köpare eller säljare
utan som partners som utbyter resurser. Nyckeldelarna till att skapa framgångsrika relationer
till partners är tillit och engagemang då de gynnar samarbetare, effektivitet och produktivitet
(Morgan & Hunt, 1994). Även Johns (2012) menar att inom relationsmarknadsföring finns det
ett antal grundläggande krav som måste existera för att företag ska kunna upprätthålla
långsiktiga relationer. Han nämner tillit och engagemang som grundläggande krav vilka krävs
i en relation mellan en konsument och ett företag.
2.3.1 Tillit

Morgan och Hunt (1994) menar att tillit uppkommer när en part har förtroende i den andre
partens integritet och pålitlighet. Ett engagemang i relationen medför viss sårbarhet, det finns
alltid en risk att en part tar oväntade beslut som kan ge negativa resultat. Vilket gör att ena
parten söker enbart andra parter som är tillförlitliga, därför menar Morgan och Hunt (1994) att
tillit är avgörande för att parterna ska ha ett engagemang i relationen. Även Ndubisi et al.
(2007) menar att tillit är en av de viktigaste grundstenarna. De menar att tillit uppstå när en
part känner tilltro till den andre partens pålitlighet. Tillit skapas i relationen och ger
förutsättning för att konsumenten blir lojal och tilliten kan också minska svårigheten i att
utveckla relationen genom ett fungerande samspel (Ndubisi et al., 2007).
2.3.2 Engagemang

Flertalet forskare är överens om att engagemang är en viktig faktor för att nå långsiktiga
relationer (Curth et al., 2014; Morgan & Hunt, 1994). När en god relation existerar mellan en
nöjd konsument och ett företag skapas ett högre engagemang vilket kan leda till att
konsumenten är mer villig att dela med sig av information och värdefulla åsikter som kan
gynna företaget. Det har visat sig att engagemang skapar en stabil grund för egenskaper som
är betydande för utvecklingen av en relation, parter som är engagerade i en relation kommer
samarbeta på grund av en önskan att få relationen att fungera (Morgan & Hunt, 1994).
Existerar det engagemang i en relation är konsumenter oftast mer nöjda med situationen
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(Grossman, 1998). Han förklarar att engagemang är ett resultat av en känsla som uppstår
genom att ha genomfört en investering. Ju mer engagerade konsumenterna är desto nöjdare är
de i relationen med företaget och vise versa. Han menar att konsumenter som känner att de
har något att förlora kan känna att de bör vara med engagerade i företaget.
2.3.3 Relationen konsument – butikspersonal

Konsumenter har tre huvudsakliga aspekter de efterfrågar i den service de erhåller vid
konsumtion av tjänster och produkter; sociala fördelar, förmåner och säkerhet. Enligt
Grönroos (2008) bidrar dessa aspekter till att konsumenten på längre sikt blir lojal. Med
sociala fördelar menar han att konsumenten vill ha en relation med personalen och bli
igenkänd, de förmåner han syftar på är i form av rabatterade priser. Säkerhetsaspekten är
enligt Grönroos (2008) att konsumenten känner förtroende för butikspersonalen. Han menar
att personalen utgör en strategisk resurs för företag. Barnes (2003) är en forskare som har
inriktat sig på att studera hur konsumentrelationer fungerar. Han menar att andra forskare som
tror att konsumentrelationen är nära relaterad till en vanlig relation har fel och att
konsumentrelationen istället är uppbyggd på känslor och innefattas av så mycket mer än bara
exempelvis återköp. Många företag tror sig ha utvecklat en relation med en konsument på
grund av att konsumenten har gjort ett återköp i butiken, vilket enligt Barnes (2003) är fel.
Han menar i motsatts till Figur 1 att återköp baserar sig oftast på icke-känslomässiga faktorer,
vilket kan resultera i att konsumenten har liknande relationer till det konkurrerande företaget
och kan lika gärna gå dit för att handla. Företagen är väldigt bra på att skapa funktionella
värden för konsumenten, exempelvis effektivitet, kvalitet och pris, istället menar Barnes
(2003) att det är de känslomässiga faktorerna som är det viktiga och att det är dessa
konsumentrelationer som företag borde eftersträva.
Företag med personal som inte är tillräckligt utbildad, har dålig attityd eller som inte får
tillräckligt stöd från system samt från chefer får svårt att nå framgång. Grönroos (2008) menar
att företaget bör utbilda butikspersonalen inom bland annat service och kundbemötande. För
att nå dessa konsumentrelationer menar då Barnes (2003) att företagen måste arbeta mer för
att skapa emotionella värden som handlar om att personalen i företaget ska få konsumenten att
känna sig speciell, respekterad, betydelsefull och uppskattad. Det värde som på så sätt skapas
är betydelsefullt för om relationen till företaget och dess varumärke ska kunna skapas eller
inte. Han menar dock att företagen måste arbeta med både det funktionella och emotionella
värdena för att lyckas erbjuda konsumenten det lilla extra. För att skapa en konsumentrelation
byggd på emotionella värden måste företaget eftersträva den sociala nöjdheten hos
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konsumenter som är kopplat till de psykosociala fördelarna. Här menar Geyskens och
Steenkamp (2000) att det handlar om hur personalen bemöter konsumenten. Personalen spelar
ofta en avgörande roll då det gäller hur konsumenten uppfattar företaget och deras produkter.
Geyskens och Steenkamp (2000) menar att det finns en mängd olika faktorer som gör att
personalens bemötande är viktigt. Genom att bemöta konsumenten positivt, uppträda på ett
korrekt sätt och anstränga sig för att tillmötesgå konsumentens krav så känner sig
konsumenten speciell, respekterad och betydelsefull. Söderlund och Rosengren (2008) menar
att leendet är ett av våra viktigaste ansiktsuttryck, leendet är det ansiktsuttrycket som vi som
människor lär oss tidigast och det mest förstådda icke-verbala signalen i mellanmänskliga
relationer. Leendet ger en hög nivå av konsensus av mottagaren och uppfattas som ett positivt
känslomässigt tillstånd. Söderlund och Rosengren (2008) anser därför att om butikspersonal
ler mot konsumenterna uppfattar konsumenten att personalen har ett mer positivt
känslotillstånd än om personalen inte visar ett leende. De fann i sin studie att butikspersonal
som log producerade en högre nivå av kundnöjdhet, vilket visar att konsumentens bedömning
av personalens känslomässiga tillstånd påverkade konsumentens egna positiva känslor och
inställning till butikspersonalen. Dock menar Söderlund och Rosengren (2008) att det kan
uppstå problem om butiken tvingar personalen att agera som om han eller hon är i ett positivt
känslomässigt tillstånd. Det kan skapa dissonans och utmattning, vilket i sin tur "läcker ut"
och påverkar konsumenten negativt. De menar att företaget bör skapa en organisatorisk miljö
som främjar äkta positiva känslor bland de anställda som är det huvudsakliga sättet att få täta
och verkliga leenden. I själva verket har det visat sig att sådana interna relationer inte bara
påverkar tillfredsställelsen hos personalen utan också personalens förmåga att tillfredsställa
konsumenten. Söderlund och Rosengren (2010) menar dock att uppmuntra personalen att le
mot konsumenterna inte fungerar som en universallösning som leder till förbättrad
kundtillfredsställelse. De menar att effekterna av butikspersonalens leende är beroende av
servicekvaliteten. Är servicekvaliteten dålig påverkas inte konsumenten av personalens
leende, är servicekvaliteten däremot bra påverkas konsumenten av leendet och det leder till
ökad kundtillfredsställelse. För att stärka vikten av personalens bemötande har det gjorts en
studie av Keaveney (1995) där hon inom servicebranschen studerade vilka faktorer som
gjorde att konsumenter byter leverantör. Även om Keaveneys (1995) undersökning skiljer sig
från denna studie så finns det trots allt många likheter. Resultatmässigt så visade studien att
det i 34 % av totalt 468 fall, var företagets beteende och bemötande som gjort att
konsumenterna bytt leverantör. Denna kategori som också visade sig vara den näst största
kategorin innefattar de konsumenter som bytt leverantör på grund av brister i den personliga
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interaktionen och bemötandet mellan konsumenten och företagets personal. Här upplevde
konsumenterna att personalen hade varit negativa, oengagerade, otrevliga och outbildade
(Keaveneys, 1995).
2.3.4 Koppling mellan relation och lojalitet

Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) menar att livslängden på kundrelationen härrör
från yttre faktorer såsom marknadsstrukturen där relationen finns, och de eventuella
geografiska begränsningar som finns. Relationens livslängd påverkas också av relationens
styrka och hur väl företaget hanterar kritiska episoder under relationen. Hanterar företaget
episoden på ett för konsumenten tillfredsställande sätt kan detta stärka relationen så att den
bibehålls vid eventuella nya kritiska episoder. Skulle däremot företaget misslyckas med
hanteringen av den kritiska episoden finns det en ökad risk för att relationen bryts. De menar
att nöjda konsumenter skapar en stark relation med butiken som i sin tur leder till att
relationens livslängd ökar och utmynnas i kundlojalitet. Storbacka, Strandvik och Grönroos
(1994) menar att konsumenter har en toleranszon vilket definieras som skillnaden mellan en
tillräcklig och en önskad nivå av service. Enligt dem kan toleranszonen göra så att
konsumenter som är missnöjda med en produkt fortfarande kan vara nöjda med relationen och
förbli lojala mot butiken. Företag behöver ha förståelse för hur de ska hantera kvaliteten på
tjänsterna i kundrelationen på lång sikt för att företaget ska kunna nyttja de
konkurrensfördelar som relationen kan ge, menar Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994).

2.4 Sammanfattning av teorin
Utifrån litteraturgenomgången har en modell utformats som illustreras i Figur 3, som ämnar
förklara hur relationen med butikspersonalen påverkar konsumenters upplevelse av lojalitet.
Utgångspunkten för modellen är att de relationsskapande som butiken jobbar med påverkas av
personalen vilket i sin tur påverkar konsumenters lojalitet. Modellen ligger till grund för hur
empirin och analysen byggts upp.

11

3. Metod
I detta kapitel kommer det redogöras för vilka metoder som valts samt tillvägagångssättet för
insamlandet av information. Här kommer även de svårigheter som uppstått under rapportens
gång att presenteras.

3.1 Vetenskapligt perspektiv
Vi ville skapa förståelse för vilken betydelse relationen med butikspersonalen har på
konsumentens upplevelse av lojalitet, därför ansåg vi att ett hermeneutiskt synsätt lämpade sig
bäst. Detta synsätt innebär en förståendeinriktad kunskapsbildning. Hermeneutik handlar om
erfarenheter som växer fram ur mötet med en människa och som ger kunskaper som ökar
möjligheterna att förstå. Dessa erfarenheter samlas in, analyseras och tolkas för att ge
förståelse om exempelvis beteendemönster och värderingar (Sjöström, 1994). Widerberg
(2002) menar att idén bakom hermeneutiken är att varje människas subjektiva verklighetssyn
(utifrån egna känslor, upplevelser och erfarenheter) influerar individens sätt att tolka
information. Med andra ord är sanningen sett från ett hermeneutiskt perspektiv olika från
person till person.
Denna studie bygger på en deduktiv forskningsansats eftersom första steget var att skaffa sig
en relativt tydlig teoretisk utgångspunkt för att få en övergripande bild av vilka frågor som
skulle ställas till respondenterna. Vi använde oss av en deduktiv ansats utan
hypotesgenerering genom att utföra en deskriptiv undersökning där studien har ett
förutbestämt forskningsområde med syfte att skapa beskrivningar av förhållanden inom
området (Lind, 2014).

3.2 Litteratursökning av teoriavsnittet
Vårt teoretiska ramverk utgår från temat relationsmarknadsföring och i huvudsak relationen
mellan konsument och butikspersonal för att skapa större förståelse och kunskap för ämnet.
De data vi inhämtat kommer från vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och webbsidor.
De vetenskapliga artiklarna har främst hämtats från databaserna WorldCat Local och
ABI/INFORM Complete, men en del artiklar har även hämtats från Google Scholar. Vi
använde oss av dessa databaser då de kändes trovärdiga eftersom artiklarna är kritiskt
granskade och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. De sökord vi använde var;
kundlojalitet, lojalitet, dagligvaruhandeln, relationsmarknadsföring och dess engelska
motsvarigheter; consumer loyalty, loyalty, grocery stores, relationship marketing. De data
som hämtats från webbsidor anses inte vara riktigt lika tillförlitliga som övriga källor vilket
gör att vi haft ett kritiskt förhållningssätt till dessa data.
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3.3 Val av undersökningsansats
Syftet med studien var att få större kunskap om vilken betydelse relationen med
butikspersonalen har på konsumentens upplevelse av lojalitet, vilket gjorde att vi valde att
använda oss av en kvalitativt orienterad forsking. Kvalitativa intervjuer har som mål att
upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder, man vill försöka upptäcka vad som sker
(Starrin & Renck, 1996). Inom kvalitativ analys är fenomenologin en stor tradition enligt
Larsson (2010) han menar att metoden syftar till att beskriva människors upplevelser av
fenomen. Vi samlade in data från konsumenter och analyserade svaren, vilket i detta fall
gjordes via intervjuer. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Enligt
Denscombe (2009) har en semi-strukturerad intervju ett färdigt program som ska följas och
besvaras men intervjuaren kan vara flexibel och avgöra hur programmet följs. Vårt mål med
intervjuerna var att få större förståelse för personalens påverkan på hur konsumenten upplever
relationen och för vad konsumenten efterfrågar av personalen i relationen, vilket gör att den
kvalitativa intervjun är den form som passar vår studie bäst.

3.4 Val av intervjupersoner
Rekryteringsprocessens första steg var att skapa kontakt med potentiella respondenter. För att
skapa denna kontakt använde vi oss av Facebook där vi kortfattat presenterade studien och
vilka kriterier hos respondenten vi sökte (se Bilaga 2). På så sätt kunde vi se om intresse att
delta i studien fanns. Denna förfrågan lades ut som ett offentligt inlägg på Facebook för att
även komma i kontakt med respondenter som inte var nära bekanta. Som ett andra steg i
urvalsprocessen valde vi av dessa potentiella respondenter ut åtta stycken som uppfyllde
kriterierna för att medverka. Rekryteringen av deltagare från bekantskapskretsen är något som
Bryman och Bell (2011) benämner bekvämlighetsurval. Eftersom respondenterna var tvungna
att uppfylla ett visst antal kriterier för att medverka i studien kunde vi inte använda oss av
slumpmässigt urval, utan vi själva bestämde vilka respondenter som var lämpliga att
medverka. Vi valde att genomföra intervjuer med åtta respondenter där medelåldern var 38år,
hälften kvinnor hälften män och med 1 till 3 hemmavarande barn för att få en djupare
empirisk datainsamling. Trots (2010) menar att man vid kvalitativa studier ska begränsa sig
till ett litet antal intervjuer, runt 6 till 8 respondenter är ganska vanligt att föredra. Viktigt att
komma ihåg är att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl
utförda. Urvalskriterierna vi utgick ifrån var:


Ålder 30-50 år



Hemmavarande barn
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Lojala mot en dagligvarubutik (gör i princip alla inköpen där)



Både kvinnliga och manliga respondenter

Vi avgränsade oss till konsumenter i åldersgruppen 30-50 år som hade barn som bor hemma
och som var lojala mot en dagligvarubutik. Vi ville titta närmare på relationen med
butikspersonalen och dess betydelse hos denna grupp konsumenter, då vi trodde att inom
denna åldersgrupp har man ofta ett hektiskt liv och tid är en bristvara. Det blev då intressant
att se vilken betydelse relationen till butikspersonalen hade för konsumenten. Vi använde oss
av både kvinnliga och manliga respondenter, detta för att inte skapa en alltför homogen
undersökningsgrupp. Blir gruppen alltför homogen finns det risk att de nyanser och
variationer som kan vara intressanta inte framträder. Under intervjun utgår respondenten från
den egna förståelsen och har möjlighet att själv avgränsa och definiera innehållet, den centrala
utgångspunkten är att det inte finns ett rätt eller lämpligt svar (Alexandersson, 1994).
Vi valde personligen ut vilka respondenter som var aktuella för undersökningen så vi kunde
säkerställa att de kriterier vi valt stämde med respondenterna och eftersom vi valde ut
respondenterna personligen såg vi inte bortfall som ett större problem för vår studie. Vi
använde oss av strategiskt urval med syftet att nå helhetsförståelse och nå generella slutsatser
utifrån en mindre urvalsgrupp. Strategiskt urval innebär att forskaren först väljer ut ett antal
variabler som är av teoretisk betydelse, det vill säga variabler som exempelvis kön och ålder.
Efter att forskaren valt ut ett antal variabler väljer man ett litet antal där värdena eller
egenskaperna är lätt iakttagbara. Det tredje steget är att välja ut kategorier eller variabelvärden
som exempelvis män/kvinnor eller ungdomar/äldre. Sedan utgår man ifrån dessa för att hitta
de intervjupersoner man söker (Trots, 2010). Med hjälp av ett strategiskt urval menar Trots
(2010) att man förhoppningsvis får en variation bland respondenterna och att det blir en bra
variation i studiens material.
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3.5 Konstruktion av intervjufrågor
Vi använde oss av den naturalistiska intervjun. Strukturen i en sådan intervju påminner om ett
vanligt samtal, vilket fungerar bra ihop med semi-strukturerade intervjuer. I de semistrukturerade intervjuerna ges möjligheten till en mer öppen och avslappnad dialog som kan
liknas med ett samtal. Intervjuaren styr samtalet genom sina basfrågor men där flexibilitet gör
att intervjuaren kan anpassa i vilken ordning frågorna ställs vilket ger ett mer avslappnat
samtal (Ryen, 2004). Inom den naturalistiska intervjun tänker man sig att data finns inuti
intervjupersonen och att forskarens uppgift är att samla in data som de är och undvika att
under själva insamlingen påverka dem. Han menar att den naturalistiska intervjun består av en
inledning, en huvudfas och en avslutning, i varje samtal inleder man med ett vardagligt tema
eller med något som respondenten antas vara intresserad av. Något vi tog fasta vid i vår
intervjuguide enligt Bilaga 1. Detta fungerar som en uppvärmning innan man inleder själva
intervjun som består av en del okontroversiella frågor innan man går över till själva
huvudtemat. Avslutningen på intervjun sker på ett positivt sätt och man går kort igenom och
sammanfattar de viktigaste delarna i intervjun så respondenten får möjlighet att förklara eller
precisera sina svar. Avslutningsvis tackar man respondenten för samarbetet (Ryen, 2004).

Tidigare forskning & teorier

Intervjuguide

Kundrelationslivscykeln (Grönroos, 1998)

Vad krävs det för att du ska skapa en långvarig
relation med dagligvarubutiken? Påverkar denna
relation din lojalitet till butiken?
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Tillit, engagemang och förtroende (Johns, 2012;

Inom relationsmarknadsföring finns det tre

Morgan & Hunt, 1994)

grundläggande krav för att företag ska kunna

Klagomål och konflikter (Ndubisi et al. 2007)

upprätthålla långsiktiga relationer. Dessa är tillit,
engagemang och förtroende. Hur påverkar dessa
tre krav din relation till butiken?

Butikens löften (Grönroos, 1998)

Vad fick dig att välja butiken från början? Vad
skulle krävas för att du skulle byta butik?

Servicekvalitet (Söderlund & Rosengren, 2010)

Vilken roll spelar den upplevda
servicekvaliteten? Leder den till att
kundrelationen stärks och
återköpssannolikheten ökar för dig?

Word-of-mouth (Grönroos, 1998)

Påverkar den upplevda servicekvaliteten hur du
pratar med andra om butiken (word-of-mouth)?

Sociala fördelar, förmåner och säkerhet

Vilka förväntningar har du på relationen med

(Grönroos, 2008)

butikspersonalen?

Konsumentrelationer (Barnes, 2003)

Hur upplever du den personliga relationen med
dagligvarubutikens personal?

Personalens känslomässiga tillstånd (Söderlund

Upplever du att butikspersonalens

& Rosengren, 2008)

känslomässiga tillstånd (ex. leende) påverkar din
relation till personalen och butiken?

Kundrelationens livslängd (Storbacka, Strandvik

Vilken betydelse får relationen med

& Grönroos, 1994)

butikspersonalen för din relation till butiken?

3.6 Genomförande av intervjuer
Under intervjuerna var vi två personer närvarande, en som ställde frågor och en som
observerade och flikade in med följdfrågor. Vi valde att vara två närvarande då det kan vara
svårt för forskaren att kunna fokusera på frågor och svar samtidigt som denne ska läsa av
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dynamiken i interaktionen som forskaren är en del av. Alvesson (2011) refererar till
Eisenhardt (1989) som menar att en lösning på detta kan vara att använda sig av mer än en
forskare i intervjun, en som ställer frågor och en som gör observationer. Detta för att minska
inflytandet från intervjuarens subjektivitet. Alvesson (2011) menar att observatören även kan
gripa in ibland för att öka rationaliteten i intervjun.
Genom intervjuer samlades data in och under intervjuerna utgick vi ifrån ett antal basfrågor,
bland annat vilka förväntningar har konsumenten på relationen med butikspersonalen? Vilken
roll spelar den upplevda servicekvaliteten? Leder den till att kundrelationen stärks och
återköpssannolikheten ökar? (se Bilaga 1). Vid behov ställdes följdfrågor till respondenterna
då vi upplevde att svaren behövde utvecklas för att vi skulle kunna besvara våra
forskningsfrågor. I slutet av intervjun gav vi respondenten en kort sammanfattning av hur vi
uppfattat de svar respondenten gett för att ge respondenten möjlighet att klargöra eventuella
missförstånd. Vi sammanställde de svar som intervjuerna gav för att sedan kunna knyta ihop
empirin med teorin i analysen. Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuernas innehåll för
att använda det som en del av det analytiska arbetet med intervjumaterialet. För att
sammanställa empirin från intervjusvaren använde vi oss av olika teman exempelvis att vara
synlig i butiken och ha kunskap om varor och produkter, dessa teman använde vi sedan för att
bilda olika kategorier som empirin utgår ifrån.
3.6.1 Tillvägagångssätt

Intervjuerna varade i 23 till 45 minuter (medellängd 30 minuter). Respondenterna fick själva
bestämma vart intervjun skulle ske, detta för att respondenten ska känna sig bekväma och
trygga. Vid kvalitativa intervjuer är huvudavsikten att få tillgång till handlingar och händelser
som är relevanta för forskningens problemställning. Det är just möjligheten att nå djupt i den
enskilde intervjun som är styrkan i kvalitativa intervjuer (Ryen, 2004). Sjöström (1994) menar
att antalet respondenter väljs för att forskaren ska få så rik kunskap som möjligt kring det
fenomen denne studerar. Vidare nämner hon att antalet respondenter som forskningen
använder sig av och hur lång tid intervjuen av varje person är kan växla från person till person
och tillfälle till tillfälle. Hon menar att tid och antal avgörs beroende på hur lång tid det tar
och hur många respondenter det krävs tills forskaren fått den information som behövs. Ryen
(2004) menar också att antalet intervjuer inte är det viktiga utan den information som
intervjuerna ger.

17

3.7 Trovärdighet, noggrannhet, giltighet och överförbarhet
När intervjuer som metod används finns det olika tillvägagångssätt för att kunna svara upp
mot kraven på trovärdighet, noggrannhet och giltighet (Alexandersson, 1994).
I vår redogörelse av datainsamlingen använde vi oss av citat från respondenterna för att stärka
trovärdigheten. För att öka trovärdigheten läste vi intervjumaterialet var och en för sig för att
sedan diskutera olika teman. Vi valde sedan var och en ut citat till de olika temana, vårt urval
av citat var väldigt lika varandra. Alexandersson (1994) menar att utdrag ur intervjuerna i
form av citat används för att försöka belägga de erhållna beskrivningskategorierna. Detta gör
det möjligt att följa forskarens ställningsantaganden och värdera rimligheten i dessa. På detta
sätt får den som tar del av redovisningen möjlighet att granska forskarens resonemang om och
tolkning av svaren i intervjuerna (Alexandersson, 1994).
För att stärka noggrannheten i studien ville vi försäkra oss om att intervjumallen fungerade
och att respondenterna förstod frågorna. Vi genomförde testintervjuer på tre stycken
familjemedlemmar innan genomförandet av intervjuerna med respondenterna som ingick i
studien. Under dessa provintervjuer fungerade våra fem basfrågor väl och vi kunde ställa
lämpliga följdfrågor som var aktuella för studien. Vid användning av kvalitativa intervjuer
som datainsamlingsmetod finns det risk att respondenterna inte talar sanning eller att de säger
vad de tror vi vill höra. Detta är dock faktorer som vi inte kan påverka i någon större grad,
utan studien kommer att utgå från vad vi hoppas är sanningsenliga svar. Viss kritik kan riktas
mot vårt tillvägagångssätt vid urvalet av respondenter då vi valde att publicera förfrågan om
deltagande via Facebook. Denna förfrågan nådde då endast personer som ingår i vår
bekantskapskrets, detta tror vi skulle kunnat påverka att respondenterna vill vara oss till lags i
sina svar. Vi valde dock denna metod då vi trodde att vår relation till respondenten skulle
medföra att denne hade lättare för att öppna upp sig och ge sanningsenliga svar. För att
minimera vår inverkan på respondenternas svar antog vi en neutralroll och i alla intervjuer var
det samma forskare som intervjuade och samma som var mer passiv och observerande.
Respondenterna kan enligt Denscombe (2000) svara olika på frågorna vilket beror på hur de
uppfattar den som ställer frågorna. Även forskarens person kan ha en inverkan på
respondenternas svar. Nackdelarna med att vara två under en intervju är att intervjupersonen
kan känna att hon/han blir föremål för den observerande personens iakttagelser. Enligt
Alvesson (2011) kan situationen med en aktiv intervjuare och en observatör upplevas som ett
polisförhör. För att vi på bästa sätt skulle få med allt intervjumaterial så spelades alla
intervjuer som genomförts in, genom att göra detta kan man undvika eventuella
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missuppfattningar och minska risken för att påverka data (Ryen, 2004). Att spela in intervjun
kan ha viss inverkan på respondenten. Enligt Denscombe (2000) kan bandspelaren kännas
som ett påträngande moment. För att minska risken för detta informerade vi respondenterna i
ett tidigt skede att intervjuerna kommer att spelas in. Alexandersson (1994) menar att när
undersökningsresultatens trovärdighet, noggrannhet och giltighet granskas är det forskarens
beskrivningar som är centrala. För att minska bortfall av den icke verbala kommunikationen
har vi upprättat principer för hur vi markerar betoningar, pauser, skratt med mera i vår
transkribering som vi följt konsekvent genom alla intervjuer vi transkriberat. Vid
transkriberingen av intervjuerna är det enligt Denscombe (2000) inte ovanligt att det sker en
viss påverkan på materialet för analysen, den icke verbala kommunikationen faller bort. Till
exempel kan kroppsspråk, betoningar och gester försvinna.
För att öka giltigheten i studien skickades sammanställningen av intervjun till respektive
respondent för att säkerställa att vi tolkat svaren korrekt. Validering genom feedback har
klassificerats som ”fenomenologisk validitet” och syftar till att undersöka huruvida
respondenterna är eniga med forskaren i dennes tolkningar och slutsatser (Svensson, 1996).
Strategin validering genom feedback kan innebära så väl fördelar som begränsningar. En
fördel är att respondenterna kan ha information om det studerade fenomenet som forskaren
inte har uppmärksammat. Respondenterna kan bedöma och värdera resultaten forskaren
kommit fram till. Begränsningarna i denna strategi är att man inte kan utgå från att
respondenten redovisar sina faktiska upplevelser eller handlingar (Svensson, 1996). Det är
tillförlitligheten i forskarens beskrivningar som utgör den avgörande grunden för att en
fördjupad förståelse om hur människor uppfattar sin omvärld ska kunna nås. För att minska
risken att respondenterna gav svar som de trodde vi ville ha så var vi tydliga med vikten av att
få veta vad de tyckte och tänkte. Holmberg (2004) menar att detta är viktigt att betona innan
intervjun startar och att vi inte har några synpunkter på vad som är rätt eller fel.
Överförbarhet motsvarar extern validitet enligt Bryman och Bell (2011) och för att det i
framtiden ska vara möjligt för andra att kunna forska vidare på våra resultat så har vi
redogjort dessa väl. För att säkerställa överförbarheten har vi beskrivit alla steg i
forskningsprocessen så att utomstående ska kunna följa stegen, detta för att andra ska ha
möjligheten att undersöka om vår studie har hög validitet. För att göra detta möjligt har vi
varit noga med alla detaljer för att studien ska bli så tydlig som möjligt. Vi anser att vår studie
är överförbar då det skulle kunna göras en liknande studie inom en annan bransch med
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lågengagemangsprodukter med hjälp av vår studie. Då vi anser att resultatet vi funnit även
gäller för andra branscher och andra respondenter.

3.8 Etisk reflektion
För att säkerställa forskningsetiken följde vi de fyra etiska huvudkraven; informationskrav,
samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav som Vetenskapsrådet (2011)
förespråkar. Vi informerade respondenterna om undersökningens innebörd och att deltagandet
var frivilligt och att respondenten kunde avbryta deltagandet när som helst. Då vi inte hade
uppgifter av etiskt känslig karaktär behövde vi inte förhålla oss till samtyckeskravet mer än att
respondenterna samtyckte till medverkan. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi
behandlat respondenternas personuppgifter som konfidentiella så att obehöriga inte kunnat ta
del av dem. I studien hänvisar vi till respondentens svar genom att kalla dem resp. 1, resp. 2
och så vidare. Det enda som framgår i studien är respondenternas ålder, kön och antal
hemmavarande barn. Vi informerade respondenterna om att deras personuppgifter och svar de
lämnat inte kommer att nyttjas till något annat än för forskningsändamål i vår studie.

4. Empiri
I den empiriska undersökningen har en kvalitativ studie genomförts. Denna studie bygger på
ett antal intervjuer med utvalda konsumenter. Syftet med intervjuerna var att få kunskap om
vilken betydelse relationen med butikspersonalen har för konsumentens upplevelse av
lojalitet.

4.1 Överblick av empirin
I vår empiri utgår vi från teman enligt Tabell 3 som förklarar hur konsumenterna önskar att
personalen i butiken ska vara för att skapa långvariga relationer och på så sätt påverka
konsumentens lojalitet.
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4.2 Vara synlig i butiken
Respondenterna har förväntningar på att personalen ska vara synlig i butiken, de menar att det
är väldigt negativt om de behöver leta efter personal när de behöver hjälp. Respondenterna
menar att denna förväntan oftast är omedveten så länge personalen är synlig i butiken såsom
konsumenter förväntar sig. När personalen inte är synlig i butiken blir konsumenten medveten
om de förväntningarna de faktiskt har på att personalen ska synas i butiken.
”De är viktigt att det finns personal ute på golvet så man som kund slipper gå runt och leta
efter någon. Jag vill bara känna att dem finns närvarande.”
(Resp. 1)

Förväntningarna på personalen på golvet är mindre ju större butiken är, dock anser alla
respondenter att oavsett storleken på butiken ska personalen vara synlig ute i butiken. Oavsett
storleken på butiken vill respondenterna lätt hitta personal när de har frågor eller behöver
hjälp. Respondenterna känner att det är mycket negativt om de behöver springa och leta efter
personal.

4.3 Vara tillmötesgående
När respondenterna fick frågan om vilka förväntningar de har på sin relation med
butikspersonalen blir det spontana svaret att de inte har några direkta förväntningar. Efter lite
funderande kommer de dock fram till att de omedvetet har förväntningar på relationen med
butikspersonalen. Flertalet av respondenterna menar att trevlig och glad kassapersonal är
viktig och de skulle gärna stå längre i kö just för att komma fram till den trevliga
kassapersonalen istället för en som är sur.
”För att jag ska byta butik handlar det om två saker; att en annan butik erbjuder ett bättre
utbud eller att stämningen hos butikspersonalen över lag är negativ, att dem inte skapar
trivsel.”

(Resp. 6)

Respondenterna tycker även det är viktigt att kunna se skillnad på dem som jobbar och dem
som är konsumenter för att veta vem de ska vända sig till. Att personalen har snygga och
fräscha arbetskläder får konsumenten att vilja komma tillbaka och handla enligt
respondenterna. De talar främst om tre faktorer som påverkar relationen till personalen;
personalens känslomässiga tillstånd, kroppsspråk och klädsel. De menar att det är viktigt att
personalen är tillmötesgående och engagerar sig då de personligen ber om hjälp.
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”Har jag en bra relation till personalen i butiken har jag svårare för att sprida negativt
word-of-mouth om butiken. Jag har däremot väldigt enkelt för att tala gott om personalen då
bemötandet alltid har överträffat mina förväntningar.”
(Resp. 2)

Om personalen är tillmötesgående och positiv gör det enligt respondenterna att relationen till
personalen stärks och de får en mer positiv inställning till butiken. Även den respondent som
anser att butikspersonalen inte är så viktig menar att tillmötesgående personal bidrar till att de
uppfattar butiken som mer attraktiv.
Respondenterna är eniga i att om personalen är sur, suckar och verkar allmänt ointresserad
blir upplevelsen negativ och skulle detta ske vid upprepade tillfällen hade konsumenten valt
en annan butik.
”Hade det varit otrevlig personal så hade man ju inte gått tillbaka. Då spelar sortimentet
ingen roll. Känner jag mig inte välkommen eller bekväm vill jag ändå inte gå dit.”
(Resp. 7)

Respondenterna menar att ett dåligt bemötande till exempel ointresse från personal och
förlorat förtroende är faktorer som skulle vara skäl till byte av butik. Flera av respondenterna
berättar om incidenter med personalens bemötande där bemötandet varit så dåligt att det legat
till grund för byte av butik.

Resp. 5 säger:
När jag berättade om mitt problem skickade dem mig vidare till serviceavdelningen, jag bad
om att få adressen nedskriven och möttes då av pust och stön. Efter mycket om och men fick
jag ett visitkort. Jag åkte dit och blev extremt illa bemött och kände mig som en osynlig
person där inne. Flera av konkurrenterna frågar om jag vill ha hjälp så fort jag kommer in i
butiken vilket för att jag ångrar mig gruvligt att jag handlade på denna kedja och inte på
någon av konkurrenterna. Jag kommer inte göra några framtida köp i denna butik, för om
personalen inte är tillmötesgående och trevlig så har jag inga problem med att byta butik.

4.4 Se och respektera konsumenten
Förväntningar som finns enligt respondenterna är att personalen ska ha ögonkontakt och säga
hej någon gång under vistelsen i butiken då detta skapar trivsel. De flesta respondenterna var
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eniga om att det personliga bemötandet är viktigt för att skapa ett förtroende och viljan att
komma tillbaka. Priser, öppettider och sortiment är faktorer som respondenterna anser är
viktiga vid skapandet av en långvarig relation med butiken men de är eniga om att för att de
ska välja en butik framför en annan måste bemötandet från personalen vara bra. Personalen
ska enligt respondenterna vara engagerande, kunniga och ha ett bemötande som får
konsumenten att känna sig sedd och respekterad.
”Eftersom jag väljer att spendera mycket av hushållets pengar på just en specifik
dagligvarubutik, så känner jag att det är givet att jag ska få ett bra bemötande när jag
kommer till butiken för att handla. Det värsta som finns är när butikspersonalen ignorerar
en.”

(Resp. 2)

Personalen ska vara tillmötesgående och ha konsumenten i centrum, de bör undvika
personliga samtal sinsemellan då det kan få konsumenten att känna sig ovälkommen. De
respondenter som handlar i en mindre butik anser att de har en viss förväntan på att
personalen ska känna igen dem. Detta skapar en ”hemmakänsla” som ger konsumenten en
trygghet. I en mindre butik blir känslan mer intim och respondenterna menar att de är trevligt
när dem kan stå och småprata lite med personal de skapat en relation med.
”Jag tycker och tror att ett personligt bemötande uppskattas av de flesta konsumenter och att
alla tycker det är trevligt att bli igenkänd av butikspersonalen.”

(Resp. 3)

Alla respondenterna är eniga om att ett leende är jätteviktigt och får konsumenterna att känna
sig nöjda och sedda, dock är det viktigt för dem att leendet och beteendet som ges inte är
påklistrat och oäkta.
”Jag anser att butikspersonalen kan säga saker på väldigt många olika sätt och att det därför
är viktigt att kroppsspråket överensstämmer med vad som sägs. Ett leende kan beskriva så
mycket mer än bara ord, så ja, jag tycker att kroppsspråket exempelvis ett leende eller en
klapp på axeln påverkar min relation till personalen och butiken.”
(Resp. 1)

Respondenterna menar att av faktorerna sortiment, pris och bemötande är det i de flesta fall
bemötandet som avgör vilken butik de väljer att ha en långvarig relation med. Det finns
väldigt många butiker i närområdet som erbjuder liknande sortiment och priser så bemötandet
blir den viktigaste konkurrensfördelen hos butiker. Den butik som får konsumenten att känna
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sig sedd och respekterad är också den butik som enligt respondenterna blir det självklara
valet.
Respondenterna menar att en positiv relation med butikspersonalen bidrar till att relationen till
butiken stärks. Kan personalen i butiken tillfredsställa konsumenten bidrar det till att dem blir
mer lojala enligt respondenterna. De menar att utan personal i butiken hade de nog inte känt
att det fanns någon relation till butiken och då anser dem att det blir svårt att skapa en lojalitet.
”Utan personalen hade jag nog inte känt att jag ens hade någon relation och då kan det bli
svårt att skapa en lojalitet.”
(Resp. 5)

4.5 Ha kunskap om varor och produkter
Respondenterna anser att en hög servicekvalitet leder automatiskt till att relationen gentemot
butiken stärks och att återköpssannolikheten ökar. Om personalen i butiken har ett bra
bemötande som är anpassat efter varje enskild konsument skapar det en upplevelse av god
service och att butiken erbjuder något som konsumenten inte förväntat sig, då ökar viljan att
återkomma. Respondenterna menar att om personalen har kunskap om sitt arbete och kan
svara på frågor gör det absolut att de vill komma tillbaka och handla fler gånger.
”Jag handlar på väldigt få butiker och jag är beredd att betala ett högre pris på varorna i en
butik om servicen och bemötandet motsvarar mina krav och önskemål. Det är dyrare priser
men man får den servicen som man behöver om det är någonting. Det ska vara kvalitet rakt
igenom och det gäller ju även personalen.”
(Resp. 8)

Är servicen bra och respondenten känner att han/hon får den hjälp som efterfrågas är det en
avgörande del för hur de upplever butikens personal. Den upplevda servicekvaliteten påverkar
i stor grad hur konsumenterna väljer att prata om butiken enligt respondenterna. De flesta av
respondenterna tror att negativt word-of-mouth oftast sprider sig lättast mellan konsumenter,
vilket gör att respondenterna är överens om hur viktigt det är att även sprida positivt word-ofmouth.
”Trivs man med en butik och allting är bra så är det klart att man pratar gott om den. Är det
varken eller så säger man oftast inget och är det något man inte trivs med så pratar man nog
nästan

mer.”
(Resp. 8)
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Tillgången till sociala medier gör att både positivt och negativt word-of-mouth sprider sig
snabbt, vilket kan ha stora effekter på företag idag. Respondenterna anser att det är viktigt att
ta upp positiva saker då de negativa ofta sprids lättare och proportionerna då ofta blir fel. De
menar att word-of-mouth från vänner och bekanta påverkar i stor grad var det väljer att
handla.
”Jag skulle byta butik om jag blev riktigt illa bemött vid exempelvis en reklamation/klagomål.
En kund gör sig alltid besvär när man kommer och ska reklamera något så jag tycker att det
är extremt viktigt att personalen sköter detta på ett bra sätt. Innan vi flyttade hit så hände
detta mig i en tidigare butik, jag blev illa bemött och inte betrodd vilket kort sagt ledde till att
vi bytte butik. Detta skapade även irritationer bland mina nära vänner och familj som då
också slutade att handla i den butiken.”
(Resp. 5)

Personalen ska kunna svara på frågor eller ta reda på det som konsumenten frågar om. Det är
viktigt att personalen har kunskap om de varor och produkter som finns i butiken.
”Jag förväntar mig en väldigt serviceinriktad och trygg expertisen som visar att personalen är
måna om både mig som kund och sina varor.”
(Resp. 4)

Förväntningarna på kassapersonalen är av en annan sort än på personalen på golvet anser
respondenterna. I kassan får konsumenten en mer personlig kontakt och de förväntar sig en
positiv attityd och att kassapersonalen ger konsumenten dess fulla uppmärksamhet. När det
gäller chark, delikatess och fisk är förväntningarna på personalen att de ska ha god kunskap
om varor och produkter och att de kan ge förslag och rekommendationer. Till exempel vilken
sås som passar till fisken konsumenten valt att köpa.
”Kassapersonalen är oerhört viktig för mig för att jag ska vilja komma tillbaka.”
(Resp. 4)

4.6 Skapa tillit i relationen till konsumenten
Respondenterna menar att det måste finnas tillit och förtroende för att man ska kunna lita på
att butiken står för det dem säger. Det kan handla om att konsumenten vill kunna lita på att
butiken tillhandahåller bra varor, att byten och reklamationer fungerar på ett bra sätt och att
butiken lever upp till sina löften.
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”Jag behöver känna tillit till butiken, för att de ska skapa ett förtroende gäller det ju att de
talar sanning om produkter och den service de utlovar. Att det motsvarar de löften dem ger
kunderna genom exempelvis reklam och liknande.”
(Resp. 7)

Respondenterna är överens om att när de känner tilltro till en butik blir det automatiskt att de
känner att de har ett förtroende. Det gör det enklare för konsumenten att ingå i en relation när
de både litar på och har ett förtroende för butiken. De menar då att tack vare detta så skapas
också ett större engagemang från deras sida.
”Jag engagerar mig inte i butiken om de inte lever upp till sina löften. De är viktigt att veta
vad man kan förvänta sig och att de också blir så. Motsvarar dem det så vill jag ju engagera
mig och tala väl om personalen.”
(Resp. 2)

4.7 Vara engagerad i sitt arbete
Respondenterna anser att engagemang från personalens sida är en viktig del och påverkar
deras relation till butiken. Engagemanget kan vara provsmakningar, tillmötesgående och glad
personal.
En viktig del är enligt respondenterna personalens engagemang till sitt arbete, det är viktigt att
personalen är engagerade och gör sitt arbete bra exempelvis att dem inte bara slänger upp
varorna i hyllorna. Respondenterna menar att engagemanget som personalen har gör att
konsumenten får en positiv känsla när de kommer in i butiken, trivs personalen i butiken
sprider det sig så att konsumenterna också trivs.
”När personalen är engagerad i sitt arbete blir dem oftast positiva till arbetet och då smittar
det av sig och det är viktigt.”
(Resp.

6)

När respondenterna känner att personalen är engagerade gör detta att konsumenten får ett
större förtroende för butikspersonalen. Det är viktigt att personalen jobbar för konsumenten
och sätter konsumenten i fokus enligt respondenterna.
”Jag har alltid lärt mig när jag har jobbat att det ska vara som att spela i landslaget att
jobba för detta företag, man ska vara stolt och när man bemöter kunder så är alla här
tillsammans för kunden.”
(Resp. 3)
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5. Analys
I detta avsnitt analyserar vi de empiriska resultaten med tidigare forskning som redogjorts
tidigare i studien.

5.1 Relationsmarknadsföring
I vår studie har det framkommit att den relation som konsumenterna skapar med butiken
påverkas av hur engagerade och kunniga personalen är och vilket bemötande de ger
konsumenten. Det framkommer att butikspersonalen är avgörande för den lojalitet
konsumenten upplever mot butiken. Detta stämmer överens med Blomqvist, Dahl och Haeger
(2000) som säger att företaget måste vara kundorienterat för att kunna konkurrera, de menar
även att från konsumentens synvinkel finns behov av att ha goda relationer med företaget.
5.1.1 Kundrelationens livscykel

I vår studie har det tydligt framkommit hur viktigt det är för butiken att hålla de löften som de
utlovat. Det kan handla om att konsumenten vill kunna lita på att butikens personal
tillhandahåller god servicekvalitet och att personalen bemöter konsumenten på ett trevligt sätt
vid exempelvis byten och reklamationer. Att konsumenten anser att detta är en viktig del kan
bero på att det måste finnas tillit och förtroende för att de ska lita på att butiken står för det
dem säger, vilket styrks av Morgan och Hunt (1994). De menar att tillit uppkommer när en
part har förtroende i den andre partens pålitlighet. De likheter vi funnit kan förklaras i
samhällets syn på löften; att man håller det man lovar. Denna syn gör att konsumenterna har
samma förväntningar på att butiken håller de löften som getts och löftena måste motsvara det
som företaget i verkligheten kan erbjuda konsumenten. Ger butiken inte löften som
konsumenten uppfattar som intressanta bryts livscykeln och butiken förlorar konsumenten
(Grönroos, 1998).
Resultaten i vår studie visar att när konsumenterna känner tilltro till butikspersonal känner de
automatiskt ett förtroende för butiken, detta kan förklaras i att förtroende är en av de
viktigaste grundstenarna för att uppnå långvariga relationer (Morgan & Hunt, 1994; Ndubisi
et al., 2007). Förtroende uppstår när en part känner tilltro till den andra partens pålitlighet. När
en god relation existerar mellan en konsument och företag skapas ett högre engagemang vilket
också kan leda till att konsumenten delar med sig av information och åsikter som kan gynna
företaget till vänner och bekanta (Morgan & Hunt, 1994). Vår studie visar att konsumenterna
känner att tillit och förtroende för en butik gör att de känner ett större engagemang mot
butiken. Vi kan här se ett samband mellan konsumentens engagemang och butikens löften,
återigen finner vi hur viktigt det är för konsumenterna att butiken håller de löften dem gett.
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Konsumenterna menar att de inte engagerar sig i butiken om den inte lever upp till sina löften.
Motsvarar butiken däremot de löften som givits säger konsumenterna att de vill engagera sig i
butiken och tala väl om butik och personal. Det har visat sig att engagemang skapar en stabil
grund för egenskaper som är betydande för utvecklingen av en relation (Morgan & Hunt,
1994).
Våra resultat visar också att den upplevda servicekvaliteten, i vårt fall relationen, är en väldigt
viktig del och konsumenterna anser att en hög servicekvalitet leder automatiskt till att
relationen gentemot personalen stärks och att återköpssannolikheten ökar. I likhet med detta
menar Grönroos (1998) att för att stärka kundrelationen och öka återköpssannolikheten måste
företag sträva efter att få konsumenterna nöjda med den upplevda kvaliteten. Han menar
också att ju bättre företaget lyckas med att skapa en kundrelation under livscykeln och då
framförallt i det tredje skedet desto mer kan företaget koncentrera sig på befintliga
konsumenter och utnyttja merförsäljningstillfällen till köptrogna konsumenter. I vår studie
framkom det att den upplevda kvaliteten i stor grad påverkar hur konsumenterna väljer att
prata om butiken. Konsumenterna upplever att negativt word-of-mouth oftast sprider sig
lättast mellan konsumenter, detta tror vi kan förklaras genom att missnöjda konsumenter vill
förhindra att andra får samma negativa upplevelse. Detta medför att företaget riskerar att
livscykeln bryts, inte bara med den aktuella konsumenten utan även med dennes bekanta, då
den upplevda kvaliteten påverkar om konsumenten ger negativt word-of-mouth (Grönroos,
1998).

5.2 Relationen konsument – butikspersonal
Resultatet i vår studie visar att de konsumenter som handlar i en mindre butik har en viss
förväntan på att personalen ska känna igen dem vilket då skapar en ”hemmakänsla” som då
ger konsumenten en viss trygghet. Detta styrks av Grönroos (2008) som menar att vid
konsumtion av tjänster och produkter efterfrågar konsumenter sociala fördelar och säkerhet.
Han menar att sociala fördelar är att konsumenten har en relation med personalen och blir
igenkänd. Vårt resultat visar dock att de konsumenter som handlar i en större butik inte har
samma förväntan på att bli igenkänd. Dessa olikheter tror vi beror på att människors förväntan
ser olika ut beroende på om det återkommande är samma personal som de möter eller om
personalen de möter skiftar. I en liten butik arbetar ett mindre antal anställda vilket medför att
konsumenten känner igen personalen och förväntar sig också att personalen ska känna igen
dem. I en större butik upplever konsumenten däremot att personalen ofta skiftar och det är
svårare att känna igen personalen, vilket medför att förväntan på att personalen ska känna igen
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dem minskar. Dock visar det att oavsett om konsumenten handlar i en liten eller stor butik är
bemötandet från butikspersonalen en viktig aspekt. Konsumenternas upplevelse av relationen
med personalen är en viktig del trots att den är relativt ytlig, de förväntar sig att personalen är
synlig i butiken och att de bemöter konsumenten på ett positivt sätt, vilket får konsumenten att
känna sig respekterad (Geyskens & Steenkamp, 2000).
Konsumenterna i vår studie uttryckte det som positivt när personalen tog sig tid för att gå med
och visa vart en viss vara låg och även med den personliga servicen som de fick vid
fiskdisken med exempelvis förslag på hur de skulle tillaga fisken och vilka tillbehör som
passade bäst. Denna service ger det där lilla extra som får konsumenterna att känna sig
speciella, respekterade, betydelsefulla och uppskattade. Vilket styrks av Geyskens och
Steenkamp (2000) som menar att det finns faktorer som gör att personalens bemötande är
viktigt. Genom att bemöta konsumenten positivt, uppträda på ett korrekt sätt och anstränga sig
för att tillmötesgå konsumentens krav så känner sig konsumenten speciell, respekterad och
betydelsefull. Likheter med detta finns i säkerhetsaspekten som Grönroos (2008) nämner, där
han beskriver hur viktigt det är att konsumenterna känner detta förtroende för att
butikspersonalen kan ge den service och de svar på frågor som de förväntar sig. Han menar att
företag med personal som inte är tillräckligt utbildad, har dålig attityd eller som inte får
tillräckligt stöd från system samt från chefer får svårt att nå framgång. Även Barnes (2003)
påtalar vikten av att företag måste arbeta med att skapa emotionella värden som handlar om
att personalen ska få konsumenterna att känna sig speciella, respekterade, betydelsefulla och
uppskattade. Han menar att butiken måste arbeta både med de funktionella och emotionella
värdena för att lyckas erbjuda konsumenten det lilla extra.
Resultatet av vår studie visar att konsumenterna främst talar om tre faktorer som påverkar
relationen till personal och butik; personalens känslomässiga tillstånd, kroppsspråk och
klädsel. Konsumenterna är eniga om att ett leende är jätteviktigt och får konsumenten att
känna sig nöjd och sedd. De menar dock att det är viktigt för dem att leendet och beteendet
som ges inte är påklistrat och oäkta då detta skulle ge en negativ upplevelse istället. Detta tror
vi kan bero på de normer och värderingar som finns i samhället, där vi idag förknippar leendet
med att bli sedd och respekterad, upplevs leendet däremot som oäkta och påklistrat förknippas
det istället med nonchalans och respektlöshet. En orsak till att leendet är viktigt för
konsumenten kan vara att leendet är det ansiktsuttrycket som vi som människor lär oss
tidigast och det mest förstådda icke-verbala signalen i mellanmänskliga relationer (Söderlund
& Rosengren, 2008). Om butiken tvingar personalen att agera som om han eller hon är i ett
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positivt känslomässigt tillstånd kan det uppstå problem, det kan till exempel skapa dissonans
vilket då påverkar konsumenten negativt (Söderlund & Rosengren, 2008). Äktheten är viktig
enligt konsumenterna då de menar att saker kan säga på väldigt många olika sätt och att det
därför är viktigt att kroppsspråket överensstämmer med vad som sägs. De menar att ett leende
kan beskriva så mycket mer än ord vilket medför att kroppsspråket och då speciellt leendet
påverkar relationen till personal och butik. Upplevs leendet som äkta ger det en hög nivå av
konsensus av mottagaren och uppfattas som ett positivt känslomässigt tillstånd (Söderlund &
Rosengren, 2008).
I vårt resultat visar det även att konsumenterna anser att servicekvaliteten är viktig,
personalen förväntas ge bra bemötande, ha kunskap om produkterna och vara engagerade i sitt
arbete. Om denna servicekvalitet finns upplever konsumenterna personalens leende som något
extra positivt. Söderlund och Rosengren (2010) ha tidigare diskuterat detta. De menar att
effekten av personalens leende är beroende av servicekvaliteten. Är servicekvaliteten bra
påverkas konsumenten av personalens leende, är servicekvaliteten däremot dålig påverkar inte
personalens leende konsumenten. Ökad kundtillfredsställelse genom personalens leende
uppkommer enligt dem bara när servicekvaliteten är bra. Vårt resultat visar att om
konsumenterna skulle vid upprepade tillfällen uppleva personalen som ointresserad och
oengagerad skulle detta medföra att de väljer att byta butik, de menar att känner dem sig inte
välkomna eller bekväma vill dem inte komma tillbaka igen. Detta kan bero på att brister i den
personliga interaktionen och bemötandet mellan konsumenten och företagets personal medför
att konsumenten upplevt personalen som negativa, oengagerade, otrevliga och outbildade
(Keaveney, 1995).

5.3 Koppling mellan relation och lojalitet
Vår studie visar att om konsumenterna har en positiv relation med butikspersonalen bidrar det
till att relationen till butiken stärks. Kan personalen i butiken tillfredsställa konsumenten
bidrar det till att dem blir mer lojala. De menar att utan personal i butiken hade de nog inte
känt att det fanns någon relation till butiken och då anser dem att det blir svårt att skapa en
lojalitet. Vilket styrks av Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) som menar att
kundrelationens livslängd påverkas av relationens styrka och hur väl företaget hanterar
kritiska händelser under relationens gång. De menar att nöjda konsumenter skapar en stark
relation med butiken som i sin tur leder till att relationens livslängd ökar och utmynnas i
kundlojalitet.
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Vårt resultat visar även att konsumenterna skulle välja den dyrare butiken, inte just för priset
men för att personalen har ett bra bemötande. De menar att de känner ett större förtroende för
att inte bli lurade när personalen är engagerad och ger ett bra bemötande. Vilket styrks av
Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) som menar att företag behöver ha förståelse för hur
de ska hantera kvaliteten på tjänsterna i kundrelationen på lång sikt för att företaget ska kunna
nyttja de konkurrensfördelar som relationen kan ge.

5.4 Analys av empirins teman
Temat att vara synlig i butiken har tidigare varit känt och diskuterats av Storbacka, Strandvik
och Grönroos (1994). I vår studie visade det att konsumenternas upplevelse av relationen med
personalen är en viktig del trots att den är relativt ytlig, de förväntar sig att personalen är
synlig i butiken och att de kan svara på eller ta reda på de frågor som konsumenterna har. De
anser att utan personal i butiken hade det inte känt att det fanns någon relation till butiken,
vilket gör det svårt att skapa en lojalitet. Detta kan bero på att närvarande personal skapar
nöjdare konsumenter vilket i sin tur skapar en stark relation som utmynnar i kundlojalitet
(Storbacka, Strandvik & Grönroos, 1994).
Att personalen ska vara tillmötesgående är ett tema som diskuterats mycket i tidigare
forskning. Vår studie har visat att butikspersonalen är avgörande för den lojalitet som
konsumenten upplever vilket styrks av Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) som menar att för
att butiken ska kunna konkurrera med andra butiker behöver de vara kundorienterade. Det är
viktigt att personalen är medveten om konsumenters behov och önskemål för att kunna
tillmötesgå konsumenten på bästa sätt. Brister det i den personliga interaktionen och
bemötandet mellan konsumenten och butikspersonalen kan enligt Keaveney (1995) leda till
att personalen upplevs som negativa, oengagerade och otrevliga. Vårt resultat visade att om
konsumenten upplever personalens bemötande som negativt gör det att de inte känner sig
välkomna eller bekväma och vill då heller inte komma tillbaka. Även Storbacka, Strandvik
och Grönroos (1994) menar att butiken behöver ha förståelse för personalens bemötande i
kundrelationen och hur relationen på lång sikt kan ge konkurrensfördelar. Vår studie visade
däremot att det inte räcker med ett bra bemötande från personalen utan konsumenten förväntar
sig även att bemötandet ska vara äkta och inte påklistrat. I bemötandet är leendet en viktig
faktor för konsumenten vilket vi tror kan bero på de normer och värderingar som finns i
samhället, där vi idag förknippar leendet med att bli sedd och respekterad, upplevs leendet
däremot som oäkta och påklistrat förknippas det istället med nonchalans och respektlöshet. En
orsak till att leendet är viktigt för konsumenten kan vara att leendet är det ansiktsuttrycket
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som vi som människor lär oss tidigast och det mest förstådda icke-verbala signalen i
mellanmänskliga relationer (Söderlund & Rosengren, 2008). Detta styrks av Söderlund och
Rosengren (2008) som menar att skulle konsumenten uppleva att personalens leende och
beteende är påklistrat och oäkta skulle detta leda till en negativ upplevelse. De menar att
äktheten enligt konsumenterna är viktig då saker kan sägas på väldigt många olika sätt och det
är därför viktigt att kroppsspråket överensstämmer med vad som sägs. Servicekvaliteten
visade sig i vår studie vara väldigt viktig där bemötandet var en stor del, konsumenterna
upplevde att bemötandet var extra viktigt vid byten och reklamationer. När personalen är
tillmötesgående och hjälpsamma upplever konsumenterna en hög servicekvalitet vilket
medförde att relationen till butikspersonalen stärktes och återköpsannolikheten ökade. Vilket
diskuteras av Grönroos (1998) som menar att för att öka återköpssannlikheten måste företag
sträva efter att få konsumenterna nöjda med den upplevda kvaliteten. Vidare menar han att om
företag lyckas skapa en positiv servicekvalitetsupplevelse ökar sannolikheten att konsumenten
bidrar med positivt word-of-mouth.
I temat se och respektera konsumenten har det i vår studie framkommit att bli sedd och
respekterad är viktiga aspekter enligt konsumenterna. Resultatet i vår studie överensstämmer
inte helt med det som Grönroos (2008) kommit fram till i sin forskning. Han menar att
konsumenten efterfrågar sociala fördelar som att bli igenkänd och ha en relation med
butikspersonalen. Vårt resultat visade istället att det stämmer hos de konsumenter som
handlade i en mindre dagligvarubutik medan de som handlade i en större butik inte hade
samma förväntan på att bli igenkänd. Dessa skillnader tror vi kan bero på att konsumenter
som handlar i en liten butik känner igen personalen som arbetar i butiken, vilket ökar
förväntan på att själv bli igenkänd av personalen. De konsumenter som handlar i en större
butik upplever istället inte samma igenkännande av personalen. Detta för att det oftast är en
större mängd personal som arbetar i butiken, vilket medför att förväntan på att bli igenkänd av
personalen minskar. Oavsett om konsumenten handlade i en stor eller liten butik uttryckte de
det som positivt när personalen tog sig tid för att gå med och visa vart en viss vara låg. Även
den personliga servicen som de fick vid fiskdisken med exempelvis förslag på hur de skulle
tillaga fisken och vilka tillbehör som passade bäst ökade den positiva upplevelsen. Denna
service var det som fick konsumenterna att känna sig speciella, respekterade, betydelsefulla
och uppskattade. Butiken måste arbeta både med de funktionella och emotionella värdena för
att lyckas erbjuda konsumenten det lilla extra. Flertalet forskare påtalar vikten av att
butikspersonalen bemöter konsumenten på ett positivt sätt och ger den service och de svar på
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frågor som konsumenten förväntar sig då det är emotionella värdarna som får konsumenterna
att känna sig speciella, respekterade, betydelsefulla och uppskattade (Geyskens & Steenkamp,
2000; Grönroos, 2008; Barnes, 2003).
Temat ha kunskap om varor och produkter är något som i vår studie visat sig vara en viktig
aspekt ur konsumenternas synvikel och något som de tar för givet. Vi tror att detta kan bero
på att konsumenterna förväntar sig att personalen kan svara på eller ta reda på de frågor som
de ställer vilket därför resulterade i att detta tema var något som inte diskuterades i någon
större utsträckning. Även tidigare forskning inom temat visade sig vara begränsat, Grönroos
(2008) menar dock att personal som inte är tillräckligt utbildad, har dålig attityd eller som inte
får tillräckligt stöd från system samt från chefer får svårt att nå framgång.
Skapa tillit i relationen till konsumenten har visat sig vara ett viktigt tema i både vår studie
och tidigare forskning. Resultatet i vår studie har visat att konsumenterna anser att det är
viktigt att butikspersonalen håller de löften som utlovats, det kan handla om att konsumenten
vill kunna lita på att butikens personal tillhandahåller god servicekvalitet och att personalen
bemöter konsumenten på ett trevligt sätt vid exempelvis byten och reklamationer. Det
framkom att konsumenterna anser att det måste finnas tillit och förtroende för att de ska lita
på att butiken står för det dem säger. Morgan och Hunt (1994) och Grönroos (1998) påtalar
vikten av att butiken ger löften som motsvarar det som de i verkligheten kan erbjuda
konsumenten. Vårt resultat visade att om konsumenterna känner tilltro till butikspersonal
känner de automatiskt ett förtroende för butiken. De likheter vi funnit kan förklaras i
samhällets syn på löften; att man håller det man lovar. Denna syn gör att konsumenterna har
samma förväntningar på att butiken håller de löften som getts och löftena måste motsvara det
som företaget i verkligheten kan erbjuda konsumenten. Detta styrks av Morgan och Hunt
(1994) och Ndubisi et al. (2007) som menar att förtroende är en av de viktigaste
grundstenarna för att uppnå långvariga relationer. Konsumenterna menar att de inte engagerar
sig i butiken om den inte lever upp till sina löften. Motsvarar butiken däremot de löften som
givits säger konsumenterna att de vill engagera sig i butiken och tala väl om butik och
personal. Vi kan här se ett samband mellan konsumentens engagemang och butikens löften,
återigen finner vi hur viktigt det är för konsumenterna att butiken håller de löften dem gett.
Det har visat sig att engagemang skapar en stabil grund för egenskaper som är betydande för
utvecklingen av en relation (Morgan & Hunt, 1994).
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Att butikspersonalen ska vara engagerad i sitt arbete är något som vår studie visat är en viktig
del enligt konsumenterna och påverkar deras relation till butiken. Det är viktigt att personalen
är engagerad och gör sitt arbete bra exempelvis att dem inte bara slänger upp varorna i
hyllorna. Att konsumenterna upplever personalens engagemang som en viktig del kan bero på
att engagemanget som personalen visar har en tendens att smitta av sig och konsumenten
upplever situationen som mer positiv (Grossman, 1998). Engagemang är ett tema som
diskuterats flitigt i tidigare forskning. Curth et al. (2014) och Morgan och Hunt (1994) anser
att engagemang är en viktig faktor för att nå långsiktiga relationer. Något som styrks av
Morgan och Hunt (1994) som menar att engagemang är en stabil grund som är betydande för
utvecklingen av en relation.

6. Slutsatser och framtida forskning
Vi presenterar i detta avsnitt de slutsatser som kan dras utifrån teorin, de empiriska
resultaten och analysen. Forskningsfrågan kommer att ligga till grund för detta avsnitt som
kommer att besvara syftet. I detta avsnitt kommer frågan och syftet behandlas och här
kommer även slutsatserna att diskuteras.

6.1 Slutsats
Studiens

forskningsfråga

definieras

enligt:

Vilken

betydelse

har

relationen

med

butikspersonalen på konsumenters upplevelse av lojalitet? Vi utförde en empirisk studie med
intervjuer av åtta respondenter för att kunna besvara våra forskningsfrågor.
Vår studie har visat att personal är en väldigt viktig del och uppfattar konsumenterna
personalen som positiv, tillmötesgående, kunnig och engagerad får detta konsumenten att
känna sig speciell, respekterad och betydelsefull, vilket i sin tur leder till att de väljer att
återkomma till butiken. Oavsett storlek på butiken är det viktigt att personalen är synlig i
butiken. Om konsumenterna upplever att de behöver leta efter personal för att kunna få svar
på sin fråga, eller att personalen är ointresserad eller oengagerad blir det en negativ upplevelse
som kan bidra till att de väljer en annan butik istället.
Priser, öppettider och sortiment är viktiga faktorer vid skapandet av en långvarig relation med
butiken men för att konsumenten ska välja en butik framför en annan måste bemötandet från
personalen vara bra. Det finns många dagligvarubutiker att välja på i konsumenternas
närområde vilket gör att faktorerna priser, öppettider och sortiment inte blir avgörande.
Inledningsvis i studien diskuterades det att individens behov och preferenser fått en allt större
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betydelse. Vilket vi kan se även i vår studie där det visat sig att om personalens bemötande
upplevs positivt av konsumenten blir det en konkurrensfördel och avgörande faktor för
konsumenternas val av butik. En tillmötesgående och positiv personal gör att relationen stärks
och konsumenterna får en mer positiv inställning till butiken. Även i de fall där
konsumenterna inte upplever personalen som så viktig bidrar ändå en tillmötesgående
personal till att konsumenten uppfattar butiken som mer attraktiv. Då pris, öppettider och
sortiment inte är de mest avgörande faktorerna vid konsumenters val av butik handlar det om
att butiker behöver utveckla metoder och tekniker för att stärka relationerna till
konsumenterna. Den relation som konsumenterna skapar med butiken påverkas av hur
engagerade och kunniga personalen är och vilket bemötande de ger konsumenten. Vårt
resultat har visat att butikspersonalen är avgörande för den lojalitet konsumenten upplever
mot butiken. Hade det inte funnits personal i butiken har vår studie visat att konsumenterna
inte hade upplevt någon relation till butiken och utan den relationen hade det varit svårt att
skapa en lojalitet.
Studiens syfte var att få större kunskap om vilken betydelse relationen med butikspersonalen
har för konsumentens upplevelse av lojalitet. Lojalitet innefattar många faktorer, vi har valt att
fokusera på faktorn relationer. Detta för att bidra till en ökad förståelse om konsumentens
relation till butikspersonalen då det kan hjälpa butiken att förstå hur de kan arbeta vidare med
relationsskapandet till konsumenten. Detta är viktigt för butiken att ha förståelse om då
relationen även påverkar konsumentens relation till butiken som i sin tur påverkar
konsumentens lojalitet. Vi anser att ovanstående resonemang även besvarat studiens syfte.
Resultatet har visat vad i relationen med butikspersonalen som är viktig för konsumenten och
hur personalen ska uppträda för att kunna bibehålla en långvarig relation med konsumenten.
I vår studie visar det att konsumenterna anser att det finns väldigt många butiker i närområdet
som erbjuder liknande sortiment och priser så bemötandet/relationen blir den viktigaste
konkurrensfördelen hos butiker och den butiken som uppfyller de förväntningarna som
konsumenterna har när det gäller bemötande är också den butiken som blir det självklara
valet. När bemötandet har varit dåligt menar konsumenterna att det lett till att de valt en annan
butik. Inledningsvis i vår studie såg vi ett problem i att det finns en stor kokurrens mellan
butiker som tillhandahåller lågengagemangsprodukter vilket gör det viktigt för butiken att
skapa kokurrensfördelar för att särskilja sig från konkurrenterna. Vår studie har visat att
personalen har en stor inverkan på konsumenters lojalitet vid lågengagemangsprodukter
såsom dagligvaror som inte kan bortses ifrån. Konsumenterna beskriver butikspersonalen och
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dess bemötande som den avgörande faktorn till att de återkommer till samma butik. Utifrån
denna studies resultat kan vi se att relationen mellan butikspersonal och konsumenter är en
viktig del för butiken att vara medveten om. Jobbar butiken aktivt med att utbilda personalen i
kundbemötande och kompetens kommer de med större sannolikhet lyckas skapa långvariga
relationer med konsumenterna, vilket i sin tur leder till en positiv inverkan på lojaliteten. Då
dagligvaruinköpen står för en betydande del av hushållens konsumtion anser vi att det viktigt
att ha kunskap om hur relationen med butikspersonalen påverkar konsumenters val av butik
att vara lojal mot.

6.2 Framtida forskning
I tidigare forskning kring lojalitet har det framkommit att när konsumenten är emotionellt
engagerad så uppstår sann lojalitet. Större delen av tidigare forskning kring lojalitet är inriktad
på högengagemangsprodukter, vår studie visar dock även att vid lågengagemangsprodukter
kan lojalitetsbyggande skapas. I vår studie har det framkommit att den viktigaste faktorn vid
lojalitetsbyggande av lågengagemangsprodukter är personalen i butiken. De har en stor
inverkan på hur konsumenten upplever butiken och hur lojal konsumenten väljer att vara. Vi
anser därför att det finns ett intresse i att framtida forskning inriktar sig mer på lojalitet
kopplat till lågengagemangsprodukter och personalens inverkan på lojalitetsbyggandet, något
som vi idag anser saknas i forskningen.
Resultatet i vår studie bidrar till tidigare forskning genom att styrka tidigare forsknings
resultat och genom att belysa avsaknaden av forskning kring lojalitetsbyggande av
lågengagemangsprodukter. I vår studie har vi utgått ifrån respondenter som idag är lojala mot
en dagligvarubutik, vi anser att det hade varit intressant att i framtida forskning istället utgå
från icke-lojala respondenter för att undersöka hur relationen till personalen skulle kunna
bidra till att de blir lojala. Detta för att försöka få en djupare förståelse för om det finns
faktorer som butikspersonalen kan göra annorlunda och på så sätt få icke-lojala konsumenter
att bli lojala inom dagligvaruhandeln. Vi har utgått från ett brett teoretiskt ramverk i vår studie
där relationer med butikspersonal belysts utifrån ett managementperspektiv snarare än ett
konsumentperspektiv, vilket vi i efterhand är kritiska mot då vi ämnat undersöka lojalitet
utifrån

konsumentens

perspektiv.

Vi

föreslår

att

framtida

forsking

ser

bortom

relationsmarknadsförig utifrån ett managementperspektiv (exempelvis Grönroos, 2008) för att
istället fokusera mer på teorier som har för avsikt att förstå relationens betydelse utifrån
konsumentens perspektiv.
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6.3 Reflektioner
Vi tycker att det har varit intressant att bedriva denna studie och vi anser att intervjuer som
metod har varit givande och användbart för att besvara vårt syfte. Om studien skulle göras om
hade ett annat alternativ till metod varit fokusgrupper då detta skulle kunna medföra en
diskussion mellan respondenterna, vilket skulle kunna ge en större bredd på svaren. Vi
upplever också att viss kritik kan riktas mot vår intervjufråga; Inom relationsmarknadsföring
finns det tre grundläggande krav för att företag ska kunna upprätthålla långsiktiga relationer.
Dessa är tillit, engagemang och förtroende. Hur påverkar dessa tre krav din relation till
butiken?
Då vi i efterhand upplever att frågeställningen varit ledande och påverkat konsumentens svar.
Vi uppfattar det som att vi talar om för konsumenten att tillit, engagemang och förtroende
måste finnas för att skapa långsiktiga relationer. Vi skulle istället omformulerat frågan så att
respondenten själv fick svara på om dessa faktorer påverkar relationen utan att bli påverkad
av oss som intervjuade.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Vi läser en kandidatexamen i företagsekonomi på högskolan i Skövde och denna intervju är
den del av vår slutgiltiga uppsats.
Intervjun är frivillig och du kan när som helst avsluta intervjun. Du är anonym och vi kommer
inte skriva ut ditt namn. Vi kommer skriva vilket kön och vilken ålder du som medverkar har,
detta för att kunna redovisa att vi använt oss av hälften kvinnor och hälften män samt att
respondenterna finns inom det åldersspannet vi valt att studera.
Innehållet i intervjun kommer att användas som underlag för vår analys, det som sägs i
intervjun kommer endast användas till denna studie och presentationen av den och ingenting
annat.
Känns en fråga otydlig eller om ni inte vill svara så säg till så försöker vi tydliggöra frågan,
alternativt gå vidare till nästa.
Är det okej att vi spelar in intervjun?
Inledning
Vi inleder med frågor med ett vardagligt tema eller med något som respondenten antas vara
intresserad av. Detta fungerar som en uppvärmning innan vi inleder själva intervjun som
består av en del okontroversiella frågor innan vi går över till själva huvudtemat. För att vi ska
kunna få till ett ”naturligt” samtal med respondenten finns inte alla frågor med som punkter i
huvudfasen, följdfrågorna vi ställer gör att vi täcker upp alla delar som finns i teorin.
Huvudfas


Vad krävs det för att du ska skapa en långvarig relation med dagligvarubutiken?
Påverkar denna relation din lojalitet till butiken?



Inom relationsmarknadsföring finns det tre grundläggande krav för att företag ska
kunna upprätthålla långsiktiga relationer. Dessa är tillit, engagemang och förtroende.
Hur påverkar dessa tre krav din relation till butiken?



Vad fick dig att välja butiken från början? Vad skulle krävas för att du skulle byta
butik?
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Vilken roll spelar den upplevda servicekvaliteten? Leder den till att kundrelationen
stärks och återköpssannolikheten ökar för dig? Påverkar den upplevda
servicekvaliteten hur du pratar med andra om butiken (word-of-mouth)?



Vilka förväntningar har du på relationen med butikspersonalen?



Hur upplever du den personliga relationen med dagligvarubutikens personal?



Upplever du att butikspersonalens känslomässiga tillstånd (ex. leende) påverkar din
relation till personalen och butiken?



Vilken betydelse får relationen med butikspersonalen för din relation till butiken?

Följdfrågor ställs utefter de svar som respondenterna ger.
Avslutning
Vi går kort igenom och sammanfattar de viktigaste delarna i intervjun så respondenten får
möjlighet att förklara eller precisera sina svar. Här frågar vi också om respondenten har något
att tillägga. Avslutningsvis tackar vi respondenten för samarbetet.
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Bilaga 2
Facebook förfrågan
Vi skriver en kandidatuppsats som handlar om hur konsumenter uppfattar relationen med
butikspersonalen och hur viktig den är för konsumenten. Vi ska genomföra intervjuer som
beräknas ta 30 minuter där respondenterna är anonyma. Vi söker därför efter åtta stycken
personer som vill medverka i vår studie, de kriterier som måste uppfyllas för att kunna
medverka är:


Ålder 30-50 år



Hemmavarande barn



Lojala mot en dagligvarubutik (gör i princip alla inköpen där)

Om ni kan tänka er att medverka skicka ett meddelande till Anna-Karin eller Jennifer.
Tack på förhand!
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