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Förord  
 

Vi vill först och främst tacka alla de respondenter som ställt upp på våra intervjuer, då det 

inte hade varit möjligt att genomföra denna undersökning utan deras svar. Självfallet tackar 

vi också vår handledare Christer Holmén för stöd och bra tankar under hela 

uppsatsprocessen. Även ett tack till Alexis Palma för din tid och vägledning för oss i SPSS 

djungeln samt ett tack till Eva Gustafsson för ditt stora engagemang och dina goda idéer. Till 

sist tackar vi varandra för ett ypperligt samarbete och många trevliga arbetsmöten. 
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Abstract  
 
This thesis deals with the concept service. It is a phenomenon that has grown stronger the last 

decades and is today a vital tool for many companies to create market advantages. That a 

company manages the meeting between them and their customer in the best way possible is 

often a critical factor to get the customer to return to the store. Some companies are more 

than others dependent on a good service system and therefore are the purpose of this paper to 

examine whether the service expectations of two different customer groups are similar or 

different from each other. The customer groups that are chosen belong to a store chain in the 

lower price segment, H&M and one in the higher price segment, Acne. Both companies are 

active in the Swedish clothing industry. The query formulation that this paper aims to answer 

is: How do an H&M customer and an Acne customer vary in their expectations on service in 

a store? To answer this question a quantitative method is used, were an oral structured 

interview directed to the two customer groups are performed to collect data. Altogether 100 

customers got interviewed, with an even division between the customer groups.  

 

In the theory chapter the reader gets to take part of a literature review and different studies 

that has been done on service. A recess of service as a phenomenon are presented and further 

recessed through a row of important parts that is the body of service, such as word of mouth, 

store atmospheric, moment of truth and the Gap-model that describes the gap between what 

the customer expects in service and what the customer are experiencing.  

 

The collected data shows that almost every respondent are a returning customer at the 

companies and that the customers at Acne in general are more satisfied with the store’s 

queuing time, help from the shop assistant, and number of fitting rooms than the customers at 

H&M proves to be. The collected data also shows that the customers that shop at Acne are 

spending more money on clothes every month than the H&M-customers do. The majority of 

H&M’s customers are in the intervals 0-499 SEK and 500-999 SEK each month, while the 

majority of the Acne-customers are shopping for 1500-1999 SEK and up.  

 

The conclusion that is presented is that the Acne-customers have higher expectations on the 

service provided by the company, as we can see that the H&M-customers are returning 

customers although if they not are satisfied with a lot at their store. A company as Acne that 

is in the higher price segment may also be more forced to provide a good service when the 

customers are paying a notable larger amount of money for their clothes. The H&M-

customers seems to expect a higher service level at H&M than received but probably are 

these expectations not as high as the Acne-customer’s expectations.  
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Sammanfattning  

Denna uppsats behandlar service, ett fenomen som har växt sig starkare de senaste årtiondena 

och som har kommit att bli ett avgörande verktyg för många företag för att kunna skapa 

marknadsfördelar. Att ett företag förvaltar mötet dem och kunden emellan på bästa sätt är 

ofta en kritisk faktor för att få kunden att återvända till butiken även nästa gång. Vissa företag 

är mer och andra är mindre beroende av ett bra servicesystem och därför är syftet med denna 

uppsats att undersöka huruvida serviceförväntningarna hos två olika kundgrupper liknar eller 

skiljer sig från varandra. Kundgrupperna som valts ut tillhör konfektionsföretagen, H&M 

som är en kedja i lågprissegmentet och Acne som är ett företag i högprissegmentet. 

Frågeformuleringen som besvaras i uppsatsen gäller som följer: Hur skiljer sig H&M-kunden 

från Acne-kunden i sina förväntningar på service i butik? För att besvara frågeställningen 

används en kvantitativ metod en så kallad muntlig strukturerad intervju som är riktad mot de 

två kundgrupperna. Undersökningen är gjord på totalt sett 100 personer med en jämn 

föredelning mellan kundgrupperna.  

 

I teorikapitlet får läsaren ta del av en litteraturöversikt och olika studier som bedrivits inom 

service. En fördjupning av service som fenomen presenteras sedan för att ytterligare 

fördjupas inom en rad viktiga delar som utgör stommen i servicebegreppet. Dessa är bland 

annat word of mouth, butiksatmosfär, sanningens ögonblick och självfallet gapmodellen som 

beskriver gapet mellan kundens förväntningar på service och upplevd service.                

 

Datainsamlingen visar att nästan alla som tillfrågats är återkommande kunder hos företagen 

och att Acne:s kunder i större utsträckning är tillfredsställda med kötid, hjälp från 

butiksbiträde och antal provrum än vad H&M:s kunder visar sig vara. Datainsamlingen visar 

också att kunderna som handlar hos Acne spenderar mer pengar än kunderna som handlar hos 

H&M. Majoriteten av H&M:s kunder ligger i intervallen 0-499 kronor samt 500-999 kronor 

per månad medan majoriteten av Acnes-kunder handlar för 1500- 1999 kronor och uppåt.     

 

Slutsatsen som presenteras är således att Acne-kunderna har högre krav på företaget, då vi ser 

att H&M-kunder återvänder trots att de inte är nöjda med mycket hos företaget. Ett företag 

som Acne som ligger i högprissegmentet kan också vara mer tvungna att erbjuda god service 

då de säljer mycket dyrare plagg. H&M-kunderna verkar dock förvänta sig en högre 

servicenivå än den rådande standarden men förmodligen är den inte lika hög som  

Acne-kundens förväntningar.   
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1. Vikten av att tillfredställa en kund 
 
Tänk dig scenariot; en kund går in i en butik utan att få så mycket som ett hej av 

butikspersonalen. Kunden hittar inte den vara hon söker och det finns inte någon tillgänglig 

personal för att fråga om hjälp. Till slut hittar kunden en annan produkt som får duga istället 

för den egentliga produkten hon ville ha. Men väl framme vid kassan är kön alldeles för lång, 

så kunden lägger tillbaka produkten och går. Alla har vi på något sätt kommit i kontakt med 

vad vi tycker är dålig service och reagerat på detta. Kanske har vi spridit våra dåliga 

erfarenheter bland vänner och bekanta eller bestämt oss för att aldrig gå tillbaka till det 

företaget som gjort oss besvikna. Troligtvis är en missnöjd kund inte bra för ett företag och 

de behöver jobba för att leva upp till deras kunders förväntade servicenivå för att hålla 

kunden tillfredställd. Vad tillfredställer då kunden och ser alla kunders krav generellt lika ut? 

 

1.1 Problembakgrund: Service i detaljhandeln 
 
Tschohl (1998) anser att oavsett bransch, så är målet för alla företag att skapa nya och 

bibehålla gamla kunder. Ett sätt att göra detta är genom att skapa värde för kunden i mötet 

mellan företag och kund, exempelvis genom god service. Alla har vid något tillfälle upplevt 

utmärkt, bra eller dålig service. I ett samhälle där sociala medier så som bloggar blivit 

omåttligt populära har det blivit en plattform för att utbyta åsikter och sprida sina upplevelser 

om exempelvis service hos olika klädkedjor. Detta gör den enskilda kundens upplevelse 

viktig då kundens åsikter lätt sprids vidare (Namén 2010).  

 

I vissa branscher är kundservice en avgörande framgångsfaktor. Det första intrycket av ett 

företag kan sitta kvar länge och möts kunden av ett butiksbiträde som är ouppmärksam eller 

en sur röst i telefonen formas kundens bild av företaget därefter, därför är service viktigt, i 

vissa branscher dock i högre grad än i andra. Kundservice kan vara det mest 

konkurrenskraftiga strategiska verktyg för att skapa värde och resultat. Företag är beroende 

av kunden och inte det motsatta, eftersom om inte företaget tillgodoser kundernas behov så 

kommer någon annan i branschen att göra det.
1
 

 

Kundtillfredsställelse är ett viktigt ämne inom detaljhandeln anser Daskalapoulou och Petrou 

(2005). Forskarna ser idag en ökad dokumentering på frågan om sambandet mellan service 

kvalitet och butikerna i detaljhandelns resultat. Forskarnas studier gjorda på konsumenter 

antyder att både chefer och butiksägare har intresse av att få information om vad som avgör 

en kunds tillfredställelse. Detta är en betydande fråga då dessa faktorer i stor grad kan 

påverka en aktörs framgång eller undergång. Att ha kunskap om dessa faktorer är därför 

viktigt för de chefer som vill förbättra sina försäljningsresultat genom en förbättring av sin 

kundservice. Beitelspacher Skinner, Richey och Reynolds (2011) påvisar att i detaljhandeln 

är mötet mellan företag och kund ständigt återkommande och det är just där, på plats i butik, 

som företaget får chans att prestera och visa kunden varför den gör rätt i att välja just det 

företaget. Författarna menar att det är viktigt för företag att förstå det värdet kunden också 

lägger på tjänsterna runt en produkt och att det kan förlänga livslängden för företaget.  

 

I webbpublikationen SmallBizTrends presenterar Moltz (2011) en guide för småföretagare 

om hur de ska arbeta med service för att kunna konkurrera med de större företagen. I artikeln 

                                                 
1
 http://www.obligentia.se/Service.html, 2012-02-07  
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menar författaren bland annat att kundservice har blivit den nya marknadsföringsstrategin och 

att det är viktigt att kommunicera med sina kunder för att veta vad de anser vara 

värdeskapande processer. I marknadsföringssammanhang är word of mouth ett högt skattad 

sätt för företag att uppnå goodwill, det vill säga om det som sägs om företaget är positivt. 

Word of mouth ses som något kunden värderar högt då detta är en mer objektiv uppfattning 

än information som kommer från företaget självt. För att säkra detta är en bra service så gott 

som ett måste.
2
 

 

Baserat på dessa publikationer är service fortfarande ett ytterst aktuellt ämne som intresserar 

gemene man så väl som forskare och branschfolk i konfektionsindustrin, i synnerhet i 

detaljhandeln. Denna studie kommer inte enbart att intressera de studerade företagsobjekten 

utan även företag med liknande företagsprofil eller företag som befinner sig i samma 

prissegment. Detta eftersom det förmodligen kan finnas likheter bland dessa kundgrupper och 

deras förväntningar på service. När företagen vet vad kunden förväntar sig av dessa typer av 

företag kan de ta lärdom av detta och arbeta vidare med sin service i butik.         

 

1.2 Problemdiskussion: Förväntningar på service   
 
Kundservice är ett brett ämne som kan definieras på olika sätt beroende på vilken forskning 

som studeras, vilket kan göra det till ett krångligt begrepp att arbeta med. Davis och Hodges 

(2012) talar i deras forskning om att kundens uppfattning om servicekvalitet bestäms av de 

förväntningar på service som kunden har gentemot en specifik butik. Forskningen visar att 

stora butikskedjor har lägre förväntningar på sig än vad större varuhus har hos kunden. Därav 

är kunden mer accepterande mot en bristande service hos butikskedjor. Enligt Nadiri (2011) 

har kunden två slags förväntningar på service, vilka är önskvärd och tillräcklig. Där det är 

viktigt att ge kunden åtminstone tillräcklig service för att öka kundens toleranszon och hålla 

kunden nöjd. Enligt dessa teorier borde alltså ett varuhus behöva jobba hårdare och satsa mer 

på sin kundservice än vad en större butikskedja behöver då toleranszonen är lägre för 

varuhus. Medan en större butikskedja inte behöver uppnå samma servicestandard i sina 

butiker. I och med detta behöver därför inte alla butiker jobba på samma sätt med service, 

utan företagen kan utgå ifrån den kund de har och dennes behov och krav på service.  

 

Yan, Yurchisin, Watchravesringkan (2011) talar även de om kundens förväntningar i sin 

forskning. I deras artikel handlar det dock inte om redan etablerade förväntningar, utan 

förväntningar som uppstår väl på plats i butik.  Dessa forskare menar på att butikspersonalens 

klädsel ligger till stor grund för hur kunder kommer uppfatta butikens service samt 

personalens kompetens. Klädseln kan alltså förmedla en professionalism som främst 

uppfattas vi en formell klädsel. Detta borde innebära att det finns en skillnad på hur kunder 

uppfattar personal med ”arbetsuniform” som till exempel i en Zara butik där de anställda bär 

likadana arbetskläder och i en H&M butik där personalen bär sina privata kläder. Enligt 

denna forskning borde Zara:s personal uppfattas som mer kompetenta jämfört med H&M:s 

personal.  

 

Många av de forskare som presenteras här väljer dock att belysa olika servicefaktorer som 

viktiga i deras forskning. Luo, Liberatore, Nydick, Chung och Sloane (2003) belyser att 

väntetid är en är viktig faktor vad gäller kunders uppfattning av servicekvalitet och har visat 

sig vara en stor källa till missnöjdhet hos kunder när service undersökts. Även forskarna 

                                                 
2
 http://womma.org/wom101/3/, 2012-02-13  

http://womma.org/wom101/3/
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Kumar (2005) menar på att väntetid är en viktig faktor inom service. Yan et al (2011) som 

nämndes ovan talar om att personalens klädsel är viktig för hur servicekvaliteten uppfattas av 

kunder. De ser även klädseln som en faktor till uppfattningarna en kund bildar om en butiks 

servicenivå. Detta medan forskarna Daskalapoulou och Petrou (2005) talar mer om att det är 

butikens attribut så som butikens storlek, en varierande produktmix och antalet anställda som 

kan avgöra butikens prestationer och kunders uppfattning om dess service. Att det är många 

olika servicefaktorer som belyses av olika forskare gör det svårare att välja ut de mest 

relevanta faktorerna för den forskning som skall utföras.  
 

Det är ingen forskning av de presenterade i rapporten som är genomförd med Sverige som 

utgångspunkt. Då vi kommer arbeta på den svenska marknaden med företag som verkar i 

Sverige inom detaljhandeln är det intressant både för vår egen del men även för de 

svenskbaserade företag inom detaljhandeln att genomföra en undersökning i Sverige. Med 

utgångspunkt i problemdiskussionen angående både forskarnas övertygelse om att kundens 

förväntningar är avgörande för den upplevda servicekvalitén samt Davis och Hodges (2012) 

resultat vilket visar på en skillnad i toleransen för service beroende på om det är ett varuhus 

eller en större butikskedja som undersöks, har vi valt att fokusera på kunders förväntningar 

vad gäller två olika butiker. 

 

1.3 Syfte  
 

Vårt syfte är att undersöka två kundgrupper, och se om deras förväntningar på service i butik 

skiljer sig ifrån varandra beroende på om de handlar hos en butik i högprissegmentet eller en 

butikskedja i lågprissegmentet.    

 

1.4 Problemformulering 
 
För att uppfylla studiens syfte har vi formulerat följande forskningsfråga: Hur skiljer sig 

H&M kunden från Acne kunden i sina förväntningar på service i butik?  

 
1.5 Avgränsningar  
 
De utvalda grupperna som studeras är som tidigare nämnt kunder hos H&M och Acne. Det 

utesluter dock inte att respondenten kan vara både H&M och Acne-kund men fokus läggs på 

det företag där vi befinner oss när vi genomför intervjuerna. Vi avgränsar oss till den svenska 

marknaden och till två butiker belägna i Göteborgs innerstad. Vi har valt att inte personligen 

koppla in något företag i arbetsprocessen och väljer att inte närmare beskriva 

organisationsstrukturen eller att jämföra hur dessa arbetar med service inom organisationen. 

Vi kommer att undersöka kundgruppernas förväntningar på service hos de båda företagen 

men kommer inte att presentera några rekommendationer eller lösningar på eventuella 

problem som kan urskiljas av det insamlade datamaterialet.   
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1.6 Uppsatsens disposition  
 
I inledningen får läsaren en introduktion över hur mycket service i detaljhandeln ligger till 

vikt för en butiks framgång. Detta för att i problemdiskussionen förstå varför författarna 

upplevt ett behov och lust att skriva om ämnet och vart luckan i den redan gjorda forskningen 

på området finns. Det presenteras även i inledningen det rådande syftet och 

problemformuleringen för att läsaren skall veta vad uppsatsen syftar att undersöka och ge 

svar på. Uppsatsen beskriver vidare den datainsamlingsmetod som använts för att undersöka 

Acne- och H&M-kunders förväntningar på service. Då det är muntlig strukturerad intervju 

som använts förklaras denna metod och även studies design. Detta kapitel innehåller även en 

kritisk reflektion där vi motiverar varför vi valt den metod som använts men även beskriver 

de nackdelar metoden har för att visa att vi är införstådda med dessa. Kapitlet avslutas med 

en presentation av bortfallet för den genomförda datainsamlingen. I kapitel 3 får läsaren ta 

del av den teoretiska referensramen där vi presenterar olika teorier, begrepp och modeller 

inom serviceområdet för detaljhandeln och även tidigare forskning som genomförts på 

området som är relevant för denna studie. De flesta teorier är uppdelade under olika rubriker 

som representerar olika servicefaktorer som vi har behandlat i uppsatsen.  

 

Efter mycket förarbete kommer i fram till resultatet av den emiriska forskningen i kapitel 4. 

Här presenteras resultatet av den datainsamling vi utfört i form av både tabeller och text för 

att ge läsaren en större förståelse för resultaten. Varje fråga i frågeformuläret som 

respondenterna har svarat på är presenterade under var sin rubrik. I kapitel 5 fortsätter vi med 

att analysera den insamlade empirin och den tidigare publicerade teorin och ställer dessa mot 

och med varandra för att kunna besvara forskningsfrågan som ställdes i inledningskapitlet. 
Detta mynnar ut kapitel 6 där vi presenterar uppsatsens slutsatser och återkopplar till kapitel 

1 genom att besvara problemformuleringen och återkoppla till studiens syfte. I kapitel 7 

presenterar vi slutligen våra reflektioner kring den utförda studien i en avslutande diskussion, 

där vi tar upp svårigheter som dykt upp under vägens gång. Vi ger även i detta kapitel förslag 

på fortsatt forskning som kan utföras på området.  
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2. Metod: Vetenskapssyn  
 

Hermeneutik och positivism är två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar på hur forskning 

bör bedrivas och används oftast i kvalitativa och kvantitativa forskningssammanhang
3
.   

Hermeneuo betyder att tolka och hermeneutik är sålunda en forskningsmetod där 

tolkningsperspektivet är en central del och denna behandlas ofta kvalitativt
4
. Positivismen 

bygger på att vi enbart kan dra slutsatser av det vi observerar och kan åstadkomma kunskap 

genom företeelser vi kan erfara genom våra sinnen. Denna vetenskapssyn behandlas ofta 

kvantitativt (Johannessen & Tufte 2003). Vi har valt att utgå ifrån positivismens 

förhållningssätt då vi ämnar basera kunskapen på erfarenheter och då vi inte vill fördjupa oss 

i någon av studieobjektens åsikter utöver de begrepp undersökningen berör. Vi intog även en 

objektiv forskarroll där vi enbart ville överblicka ett fenomen och människors åsikter kring 

detta men inte fördjupa oss i ämnet.      

 

2.1 Datainsamlingsmetod 
 

I uppsatsen har vi använt oss av den kvantitativa datainsamlingsmetoden strukturerad intervju 

inom undersökningsdesignen surveystudie. Detta är enligt Esiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2007) en undersökning med hjälp av frågeformulär eller intervju av en större 

grupp. Med denna insamlingsmetod har vi haft för avsikt att få ett större antal respondenter 

som kunde hjälpa oss att kartlägga kundgruppernas syn på service i butik. Vi har samlat in 

empirin med hjälp av en frågeundersökning som är en muntlig strukturerad intervju som 

bygger på skriftlig och kodad information, och vi har således valt bort 

djupintervjuundersökningar som bygger på fördjupad muntlig kommunikation. Detta har vi 

gjort på grund av. att vi har velat samla in data från många personer utan att det behövs så 

stora resurser, exempelvis kostnadsmässigt. Vi har också valt att studera ett ämne på 

makronivå och inte mikronivå, då forskaren verkligen går på djupet, något som kräver mer 

tid från forskarna. Därför är kvantitativa ansatser bättre om vi även ser till den tidsram vi har 

haft för undersökningen och sammanställning av resultatet. Dessutom är en strukturerad 

muntlig intervju lätt att administrera och vi har inte behövt förlita oss på någon annan 

människa eller något annat företag under undersökningens gång. Genom att komplettera de 

strukturerade intervjuerna med primärdata inom litteratur och vetenskapliga artiklar som 

behandlar området har vi skapat oss en mer fullständig bild om hur service utvärderas och 

bedöms av kunden.  

 

Teorier kommer från litteratur som behandlar ämnet och vetenskapliga artiklar från Borås 

Högskola och Göteborgs Universitets databaser. Dessa har använts i syfte att skapa en 

vetenskaplig grund att stå på inför undersökningen och har därmed även gett en bredare 

teoretisk kunskap hos oss författare. De artiklar som används i teoridelen är av vetenskaplig 

karaktär och säkerställer därmed en mer tillförlitlighet till innehållet.  Den teori som använts i 

uppsatsen med betoning på de vetenskapliga artiklarna har vi försökt hålla relevant och 

aktuell genom att välja artiklar som är publicerade i relativt modern tid och behandlar 

                                                 
3
 http://www.uppsatsguiden.se/ord/25/ 

4
 http://www.ne.se/hermeneutik 

http://www.uppsatsguiden.se/ord/25/
http://www.ne.se/hermeneutik
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relevanta ämnen för nutiden. Litteraturen som används är i vissa fall något äldre men 

behandlar då etablerade teorier som ofta refereras till av andra forskare på området.  

 
2.2 Undersökningens ansats 

 

I den samhällsvetenskapliga metodläran finns alltså två skiljande ansatser angående hur ett 

fenomen skall undersökas, genom en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Genom till 

exempel enkätundersökningar eller opinionsmätningar av ett känt eller okänt bestämt urval 

brukar kvantitativa ansatser undersökas. Detta då forskare genom dessa metoder räknar de 

fenomen denne undersöker och därmed även kartlägger deras utbredning eller svarar på en 

ställd hypotes. Forskaren använder sig av data som kan mätas på ett sådant sätt att den kan 

användas i räkneoperationer. Kvantitativa ansatser menar författarna är influerade av 

naturvetenskapliga metoder med en anpassning till att det är människor och dess fenomen 

som studeras. Kvalitativa metoder å andra sidan är ofta i form av intervju eller observationer. 

Forskaren vill genom en kvalitativ metod få fram fylliga beskrivningar och detta används 

med fördel när undersökningar bedrivs på något mer okänt fenomen som det inte utförts 

mycket tidigare forskning på.  

 

I denna undersökning har en kvantitativ ansats använts. Service är ett relativt studerat ämne 

med mycket forskning på området och inte ett okänt ämne och behöver därför inte enligt 

Johannessen och Tyfte (2003) undersökas med kvalitativ metod. Undersökningen syftade till 

att kartlägga de uppfattningar om service vårt urval besitter och mäta olika variablers 

inverkan på kundernas uppfattning om service.   

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  
 

När forskare vill frambringa kunskap inom olika områden finns det två huvudsakliga 

tillvägagångssätt att göra detta på. Bryman & Bell (2011) förklarar att dessa kallas deduktion 

och induktion och valet av dessa beror på teorins roll i forskningen och huruvida teori eller 

forskning utgör utgångspunkten för studien. Vi valde att använda oss av ett deduktivt 

resonemang där vi använde etablerade teorier inom ämnet och utgick ifrån dessa. Det 

deduktiva angreppssättet passa bra in på vår studie och används vanligtvis vid kvantitativa 

ansatser (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har vi alltså gått från teori till empiri för att 

sedan se om empirin bekräftar teorin eller inte. Vi valde således bort det induktiva 

resonemanget då vårt syfte inte var att datainsamlingen skulle mynna ut i en ”ny” teori om 

service.  

 

2.4 Kvantitativ intervjumetod  
 

Esaiasson et al (2007) menar att en metod som är förekommande vid insamling av 

forskningsmaterial är att fråga eller samtala med människor. Det finns två olika typer av 

frågemetoder som kan användas: informantundersökning och respondentundersökning. Vid 

informantundersökning används svarspersonerna som ”vittnen” av verkligheten, exempelvis 

om vad som skedde i en särskild situation eller hur en organisation fungerar. Denna metod 

används för att forskaren ska kunna ge den bästa tänkbara beskrivningen av ett 

händelseförlopp. När en respondentundersökning genomförs är det svarspersonerna och deras 

egen åsikt som undersöks och därför ställs samma fråga till alla svarspersoner för att sedan 

finna mönster och sedan analysera hur och varför svarspersonerna skiljer sig åt.   
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Det finns två olika tillvägagångssätt vid en respondentundersökning. Dessa är 

samtalsintervjuundersökning (djupintervju) och survey- eller frågeundersökning. Dessa två 

skiljer sig åt då frågeundersökning är en undersökning där samma frågor ställs till alla 

respondenter så kallade standardiserade frågor och respondenten får välja mellan en mängd 

bestämda svarsalternativ vid varje fråga. Målet är att undersöka hur vanligt förekommande 

olika svar är hos en viss population. Frågeundersökningar är oftast av kvantitativ art då den 

bygger på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många personer att 

uppgifterna kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson et al, 2007).  

 

Den strukturerade intervjun och enkäten är de vanligaste kvantitativa teknikerna och används 

ofta i samhällsvetenskapliga undersökningar (Andersen, 1998). I en strukturerad intervju så 

följer frågorna en viss ordningsstruktur. Ordningsföljden bestäms på förhand av intervjuarna 

och alla intervjuade får samma frågor, på samma sätt, i samma ordning. En strukturerad 

intervju sker muntligt ansikte mot ansikte eller per telefon (Bryman & Bell, 2011). Några av 

fördelarna med den strukturerade intervjun är att skillnaden i svaren kommer ur ”äkta 

variation” och inte på grund av att intervjuerna gjorts på olika sätt. I och med standardiserade 

svar kan vi också lätt jämföra svaren hos de många undersökningsobjekten. Analysarbetet 

blir på detta sätt lättare och mindre tidskrävande då vi kan ställa variabler mot varandra och 

jämföra vad de olika respondenterna svarat på varje fråga (Johannessen & Tufte, 2003). I 

uppsatsen har förväntningarna hos en H&M-kund jämförts med en Acne-kunds förväntningar 

på service i butik. Dessa är två stora grupper av människor, därför har det passat det bra att 

använda en strukturerad muntlig intervju då vi velat få en bred bild av inställningarna till 

service. Det framgick tydligt vilka aspekter av service som behandlades i studien och det har 

därmed inte fordrats någon fördjupning av begreppen för respondenterna. Vi som intervjuare 

har däremot tydliggjort frågorna om dessa verkat oklara för respondenterna.  

 

Vi är dock väl införstådda med att problematiken vid en datainsamling som denna är att 

intervjuarens personlighet och karaktäristik kan ha kommit att påverka respondenten. Detta 

kan ha lett till att svaren blivit det som respondenten tror är rätt svar eller det som 

respondenten kan ha trott efterfrågats. Respondenten kan också ha uppfattat begrepp olika 

och det var därför viktigt med tydlighet så att respondenten inte har blivit otålig (Bryman & 

Bell, 2011). Vi förstår också att studien har brister så som låg flexibilitet och att frågorna inte 

kan skräddarsys, detta ökar risken att forskaren missar viktiga synsätt men efter noga 

övervägande är detta ändå den bästa metoden för att faktiskt kunna säga något om en större 

grupp människor på kort tid (Johannessen & Tufte, 2003).                                  

 

2.4.1 Studiens genomförande  
 

För att kunna genomföra en undersökning av detta slag behövdes empiri från två olika 

grupper av respondenter, en avsedd att representera H&M-kunden och en tänkt att 

representera Acne-kunden.  Det var inte möjligt att studera alla enheter då vi inte hade 

kännedom om den totala populationen (N). Ett bekvämlighetsurval har använts. De 100 

strukturerade intervjuerna inträffade under en veckas tid (v.15 2012) i samma butiker, mellan 

klockan 16.00 och 18.30. Båda intervjuarna fick möjlighet att intervjua båda grupperna och 

den utsatta tiden var baserad på författarnas uppfattning om att det är vid denna tidpunkt 

kundruljangsen i butikerna var störst. Innan datainsamlingen ägde rum hade en testintervju 

bedrivits på ett antal respondenter för att upptäcka eventuella brister och missförstånd. 

Exempelvis tydliggjordes fråga 7 som behandlade klädutgifter per månad. Här uppfattade 
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vissa respondenter att det var klädinköpen för den utvalda butiken som efterfrågades och 

andra att det var den totala klädutgiften per månad, vilket var materialet vi faktiskt 

efterfrågade.   

 

Fältarbete som innebär distributionen och ifyllandet av frågeformulären var en mycket viktig 

del vid frågeundersökningar. Vårt mål var självfallet att få så hög svarsfrekvens som möjligt 

och därför var det avgörande att veta var populationen befann sig. Uppfattningen var att bästa 

sätt att komma i kontakt med kunderna var utanför respektive butiker.  

 

2.4.2 Urval  
 

Forskaren Halvorsen (1992) anser att för att kunna skydda undersökningen mot allt för stora 

felmarginaler och kunna fastställa de felmarginaler som finns ska det utföras ett 

sannolikhetsurval. Detta säkerställer att undersökningens data kan generaliseras då urvalet 

har utförts på ett sådant sätt. Dock kan det ofta vara omöjligt att avgränsa den teoretiska 

populationen eller sätta upp en populationslista från vilken urvalet kan göras. Om denna lista 

finns eller kan göras så kan den vara dåligt representativ gentemot den teoretiska 

populationen. Då undersökningen syftar till att använda Acne- och H&M-kunder som 

teoretisk population skall ett urval av dessa tillfrågas i undersökningen. Då det inte finns 

någon dokumenterad lista över populationen kommer ett bekvämlighetsurval att tillämpas. 

Bekvämlighetsurvalet kommer att tillämpas då detta lämpar sig som urvalsmetod när det är 

respondenter som tillfrågas utanför butiken. Bekvämlighetsurval är ett typiskt ”på stan urval” 

där vi valt människor i vårat urval som varit lättillgängliga.  I denna undersökning har vi valt 

att, i största möjligaste mån, tillfråga var tredje person som passerat utgången till en H&M 

eller Acne butik. Vi har använt denna slags systematik för att minska vårt inflytande på vilka 

som intervjuas genom att i förväg bestämma intervall för vilka som ska tillfrågas. Annars 

fanns risken att vi hade styrt urvalet genom att tänka på tidigare respondenter, exempelvis om 

många unga tjejer hade tillfrågats hade vi kunnat bli påverkade av detta och försökt fråga 

äldre personer.   

 

2.4.3 Motivering av frågorna i den strukturerade muntliga intervjun 
 
När det strukturerade intervjuschemat författades var det av stor vikt att få med frågor på de 

faktorer som enligt den teoretiska referensramen bidrar till hur servicekvalitet uppfattas. Med 

Kyléns (2004) ord att de frågor som ställs måste ge ett faktiskt svar på forskningsfrågan 

valdes det att låta vissa servicefaktorer representera kundernas förväntningar på butikerna. De 

faktorer som valts ut för att representera servicekvalitén är kötid, personlig försäljning, 

atmosfär och provrum. Sedan författades även tre klassificeringsfrågor för att kunna svara på 

vilka kunderna är och vad som kan definiera dem. Vi utformandet av själva frågoformuläret 

togs det fasta på vad Johanessen och Tufte (2003) säger om att frågorna skall vara så tydigt 

ställda som möjligt utan att de är positivt eller negativt laddade, vilket kan ha en ledande 

effekt. 

 

I den strukturerade intervjun är den första frågan en fråga som har för avsikt att återspegla 

kundens beteendemönster gentemot den aktuella butiken. Med frågan ber intervjuaren 

kunden att svara på om den är en återkommande kund på Acne eller H&M och skall 

tillämpas med de olika butiksnamnen beroende på vilken butik kunden tillhör. Med svaren på 

frågan går det att säkerställa hur många av de svarande kunderna som är återkommande 
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kunder hos företagen och därmed vet vi hur pass mycket kunden faktiskt kan ha en 

uppfattning om butiken. En kund som inte är återkommande kan tänkas ha en svagare bild 

över vad de förväntar sig och vilka uppfattningar de har om företaget. Dessutom går det inte 

att kritisera urvalsprocessen på samma sätt då det inte går att påstå att bara för att någon 

befinner sig i en Acne eller H&M butik behöver personen inte vara en kund, i och med denna 

frågan finns det svaret svart på vitt. I en annan fråga skall kunden besvara om dess vänner 

handlar på Acne eller H&M beroende på vilken kundgrupp kunden tillhör. Frågan är tänkt att 

snarare se om kundgrupperna blir påverkade av sina vänner och kanske i och med det 

diskuterar sina positiva och negativa upplevelser i butik med dem. Här är det i analysen av 

svaren intressant att väga in Mossbergs (2003) teorier om word of mouth, där kunder 

diskuterar bland annat servicekvalitet i en icke-kommersiell anda. En annan 

klassifikationsfråga som kommer sist i intervjun är hur mycket kunden handlar kläder för i 

snitt per månad. Denna fråga avser att dela in kunderna i olika grupper utifrån hur mycket de 

lägger på kläder, där kunden delas i en skala från 0-<3000. Davis och Hodges (2012) visar i 

sin studie att kunder var villigare att acceptera bristande service hos butikskedjor än varuhus, 

då de har lägre pris. Kanske går det då också att hitta ett samband mellan hur mycket 

kunderna spenderar på kläder och hur hög servicenivå de förväntar sig. 

 

När det kommer till frågorna med direkt anknytning till kundens förväntade och upplevda 

servicekvalitet är dessa ställda på ett sådant sätt att kunden kan svara på alternativ i en form 

av likertskala med fyra alternativ som är gradvis bättre eller sämre. Med frågan angående 

kötid har det tagits till fasta på teorierna från Lou et al (2003) samt Kumar (2005) som 

framhäver att väntetid är en stor faktor för hur kunder uppfattar service. Även personlig 

service var en viktig faktor. Davis och Hodges (2012) visar i sina undersökningar att kunder 

förväntar sig olika standarder på den personliga servicen beroende vad det är för slags butik 

de handlar i. Något som kändes relevant då det skiljer sig på H&M och Acnes butikskoncept, 

där H&M kan räknas till en butikskedja. Enligt teorin borde därför förväntningarna skilja 

mellan kundgrupperna på denna fråga. Atmosfären är en annan faktor som Bäckström och 

Johansson (2006) anser speglar serviceupplevelsen. Forskarna menar att både immateriella 

och materiella element som utgör atmosfären skapar en servicemiljö, vilket därför blir ännu 

en central fråga som känns viktigt att fråga kundgrupperna om. Den sista frågan som avser att 

undersöka kundgruppernas förväntningar på service är om antalet provrum lever upp till 

deras förväntningar. Här fås en direkt koppling till just begreppet förväntningar. En faktor 

som både kan stämma in på hur atmosfären beskrivs men även hur kunderna upplever 

väntetiden.  

 

2.4.4 Förhållande mellan empiri och teori  
 
I denna studie har vi utgått från teori för att samla in empiri och sätta de båda i förhållande till 

varandra. Teorierna vi valt att presentera är en summering av de begrepp och teorier som 

frekvent nämnts och använts i ett flertal av de böcker och studier om kundservice som vi tagit 

del av. Word of mouth, butiksatmosfär, serviceförväntningar och sanningens ögonblick är 

alla företeelser som utgör delar av fenomenet service och är faktorer som kommer tas i 

beaktning i det teoretiska kapitlet. Att vara bra inläst på teorin har varit mycket viktigt då den 

även lägger grunden för det empiriska kapitlet eftersom det är genom teorin vi arbetat fram 

de frågorna vi ställt i de strukturerade intervjuerna. Därför tas teorin redan i beaktning vid 

stycket ”motivering till val av intervjufrågor” ovan.  
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I analysen har vi kopplat empiri och teori till varandra för att från datainsamlingen kunna 

utläsa om kunderna delar sina åsikter beträffande de olika begreppen som inräknas i service 

som företeelse.   

 
2.4.5 Felkällor  
 
Vi är medvetna om att det finns en rad olika felkällor som kan uppstå vid en strukturerad 

intervju. Ett fel som vanligtvis bör behandlas är bortfall. Detta beskriver Johannessen och 

Tufte (2003) som när enheter av olika skäl inte vill medverka i en undersökning, så som en 

intervju eller när enheterna inte vill svara på en specifik fråga, så kallat partiellt bortfall. Ett 

högt bortfall kan minska en undersöknings tillförlitlighet och detta är ju självfallet något vi 

vill undvika. Detta är en av orsakerna till att vi själva fyllt i svaren samt att vi ha lagt fram 

frågan om kunden vill medverka i undersökningen på ett sådant sätt så att de förhoppningsvis 

förstått att de enbart ska svara på sju snabba frågor om sina upplevelser hos företaget. 

Eventuella bortfall har vi tagit i beaktning i analyskapitlet men det finns andra felkällor som 

kan uppstå vid denna typ av undersökning och som vi har varit medvetna om. En felkälla är 

täckningsfel det vill säga att vi har kommit i kontakt med människor som inte har haft 

kunskap om de frågor vi ställt. Därför är det viktigt med klassifikationsfrågor så att 

respondenterna kan kategoriseras därefter. Andra felkällor är bearbetningsfel så som att vi 

kan ha kodat fel eller att vi gjort inmatningsfel av datan. Detta har krävt noggrannhet av oss 

så att misstag inte görs. Vi har fått handledning vid kodningen och vår kodning var noggrann 

kontrollerad så detta bör inte ha skett. Dessutom bör vi presentera frågorna på rätt sätt så att 

de inte misstolkas av respondenten. Vi har även haft intervjuareffekten i beaktning och har 

därför försökt att klä oss snarlikt respondenterna. Respondenterna kan annars bli påverkade 

av intervjuareffekten och inte ge sanningsenliga svar. (Johannessen & Tufte, 2003).   

       

2.5 Metodreflektion och alternativa insamlingsmetoder  
 
Kylén (2004) menar att svårigheter vid utformande av frågeformulär kan vara att 

säkerhetsställa att frågeformuläret faktiskt ger svar på forskningsfrågan. Det har därför varit 

viktigt att ställa så konkreta frågor som möjligt. Det underlättar inte bara för respondenten då 

det blir lättare att svara, utan ger också detaljerad information som blir lättare att tolka. Att de 

svar som har samlats in i formuläret är av värde för undersökningen och relevanta när 

slutsatser om undersökningsresultaten har dragits ger en hög validitet. Hög validitet visar på 

en bra kvalitet av undersökningen. Validitet kan beskrivas som en datas relevans eller 

giltighet enligt Kylén (2004). Därmed sagt att alla frågor i undersökningen skall ha varit 

ställda på ett sådant sätt att de har mätt det de skall mäta och inget annat. Arbetet med vad 

frågorna i frågeformuläret mäter bidrar till att en hög innehållsvaliditet eftersträvas. I 

kvantitativa studier talas även om kriterievaliditet som hålls genom att det finns ett väsentligt 

samband mellan vad frågan mäter och ett kriterium som frågan ska avspegla. Dessutom är 

begreppsvaliditet viktigt för den aktuella designen. Begreppsvaliditet avser att frågorna i 

enkäten skall återspegla teorin (Eljertsson, 2005). Validitetsproblem menar Halvorsen (1992) 

kan komma att uppstå då forskaren befinner sig på ett teoretiskt plan när denne skall 

formulera sin problemställning och tolka sina resultat av den empiriska underökningen, 

medan forskaren istället befinner sig på ett empiriskt plan vid insamlig och tolkning av data. 

Att de begrepp som används överensstämmer på ett konsekvent sätt på båda nivåerna ger en 

definitionsmässig validitet. 
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Om det ska göras ett frågeformulär som baseras på kunskap eller erfarenhet är det vikigt att 

intervjuaren kan få tillgång till dessa respondenter. Sedan ska respondenten i sin tur även 

svara sanningsenligt och inte påverkas av intervjuaren s.k. intervjuareffekt, något som kan 

vara en risk vid muntlig strukturerad intervju då respondent och intervjuare möts 

(Johannessen & Tufte, 2003). May (2001) menar på att det är en fördel om intervjuarna liknar 

målgruppen och har en gemensam kultur för att minska skillnaden på intervjuernas dynamik. 

Om målgruppen räds att svara på intervjuarens frågor på ett sannolikhetsenligt sätt faller 

metoden strukturerad intervju. Forskaren menar att det därför är viktigt att se till faktorer hos 

intervjuare som direkt påverkar respondentens svar. Dessa faktorer kan vara: ålder, kön, 

etnisk tillhörighet och språkligt uttryckssätt. Vi som intervjuare liknar respondenten på ett 

tillfredställande sätt. Grupperna som undersöks är inte en helt homogen grupp och 

respondenterna kan till liten eller stor del påminna om varandra. Intervjuarna är dock kunder 

till företagen och kommer från Sverige, vilket kan ses som två stora kriterier. Dessutom 

innehåller inte intervjun några frågor som skulle anses som väldigt personliga och vi räknar 

därför med att respondenterna inte kommer ha problem med att svara tillförlitligt på de frågor 

som ställs. 

 

Som tidigare nämnt används ett prestrukturerat intervjuformat i undersökningen som enligt 

Johannessen & Tufte (2003) gör det lättare för respondenter att svara snabbt och det gör det 

dessutom lättare för forskarna att registrera svaren som tal när de strutkurerade intervjuerna 

ska kodas in i datorprogrammet SPSS. Prestrukturerat frågeformulär har dock även kritiserats 

av forskarna då det utesluter information utöver de färdiga frågorna och viktig data går 

förlorad. Johannesen och Tufte (2003) menar på att öppna frågeformulär även har en rad 

brister, exempelvis att öppna frågor kan leda till generaliseringsproblem då det inte kan 

generaliseras i samma grad som i prestrukturerade frågeformulär.   

 

Ekbrand (2004) menar att det är av fördel att använda ett lättförståeligt språk vid enkäter då 

svåra ord kan få de svarande att missförstå frågan som ställs. Det är också av vikt att inte 

ställa för många frågor med risk för att de i traditionella enkätundersökningar kan leda till att 

respondenten lämnar frågor observerade. Därför är den form som valts, muntlig strukturerad 

intervju, en bra metod i detta fall då respondenten förhoppningsvis kommer svara på alla 

frågor och chansen för bortfall kan minska om vi står vid ingången och frågar om det går bra 

att ställa sju frågor. Detta istället för att respondenten själv ska ansvara för ifyllandet av 

enkäten och hitta en lämplig plats att fylla i den på.  Eljertsson (2005) klassar de frågor som 

inte besvarats som en typ av bortfall, kallat internt bortfall. Även externt bortfall förekommer 

i muntlig strukturerad intervju och uppstår när en person i urvalet vägrar eller inte har 

möjlighet att delta i undersökningen. Enligt Kylén (2004) är bortfall ett problem för 

framförallt enkätundersökningar. Ett accepterat bortfall brukar ligga på max 35 % men helst 

inte mer än 20 % bortfall, då man antar att de som svarat även är representativa för de som 

inte svarat. Bryman (2009) har istället kategoriserat bortfall på följande sätt: över 85 % 

svarande klassas som utmärkt, 70-85 % svarande som bra, 60-70 % svarande som acceptabelt 

och allt under 50 % svarande är oacceptabelt. Hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten det vill 

säga tillförlitligheten positivt och är därför en viktig faktor för kvaliteten på studien.   

 

Den valda metoden har en stor fördel i att den når många respondenter och att alla får exakt 

samma frågor vilket enligt Kylén (2004) gör det lättare för forskaren att säga något om 

kundgrupperna efter att undersökningen gjorts. Eljertsson (2005) framhäver ännu en fördel 

med strutkurerad intervju, vilket är att respondenten inte behöver lägga ner en lång tid på att 
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besvara de frågor som ställs, vilket kan få fler respondenter att vilja medverka i 

undersökningen.  

 

Fördelarna med en muntlig strukturerad intervju är även att de är kostnadssnåla, 

tidsbesparande och bra då forskarna vill undersöka genomsnittliga och gemensamma 

variabler och när en djupare förståelse inte är i fokus (Andersen, 1998). Det är även en fördel 

för forskaren i intervjuarrollen då denne kan vara konsekvent. Med fastställda stängda 

svarsalternativ skapas också en möjlighet att lätt kunna genomföra undersökningen igen det 

vill säga att den är av extern reliabilitetisk karaktär och kan reproduceras i liknande eller 

varierande omfattning vid en annan tidpunkt, något som kallas test-retest-reliabilitet (Bryman 

& Bell, 2011). Om resultatet blir det samma är det ett uttryck för hög reliabilitet (Johannessen 

& Tufte, 2003). 

 

2.6 Bortfall  
 

Efter undersökningen genomförts summerade vi bortfallen, således de respondenter som 

avböjde, till 16 stycken enheter hos H&M och 5 stycken enheter hos Acne. Anledningar som 

angavs var att personerna i fråga inte hade tid att delta i studien och ingen av de tillfrågade 

avvek på grund av frågornas natur så vitt vi vet.     

 

Enligt metoden skulle 50 stycken kunder från H&M och 50 stycken Acne-kunder intervjuas 

utifrån det strukturerade intervju bladet. För att få ihop dessa 50 svar utanför respektive butik 

var vi tvungna att fråga 66 kunder utanför H&M och 55 kunder utanför Acne, då 16 personer 

respektive 5 personer tackade nej till att vara med i undersökningen. Majoriteten av de som 

tackade nej till att vara med i undersökningen angav tid som faktor. Ingen hade fått höra 

frågorna innan de tackade nej vilket visar på att kunderna troligtvis inte tackade nej till att 

svara på grund av frågornas natur. Enligt Kylén (2004) är ett accepterat bortfall vid denna 

slags undersökning max 35 %, men önskvärt är att inte ha mer än 20 % bortfall. Bortfallet i  

form av respondenter om avböjde att svara i vår undersökning är totalt 17,3 %, varav det på 

H&M är 24,2 % borfall i den kundgruppen och 9 % bortfall i Acne kundgruppen. Om vi ser 

till Kyléns siffror är svarsfrekvensen bra. Bortfallet bland H&M kunderna är lite mindre bra 

och bortfallet hos Acne-kunderna är väldigt bra.  

 

Ser vi istället till vad Bryman (2009) säger om kategorisering av bortfall hamnar den totala 

svarsprocenten och även kundgruppernas skilda svarsprocent i kategorin bra, där en 

svarsprocent på 70-85 % måste uppnås. I och med detta kan vi i denna undersökning 

framhäva att vi har ett litet bortfall och en bra svarsprocent.  
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3. Teoretisk referensram: Tidigare forskning  
 

Servicekultur är ett återkommande begrepp i mycket av tidigare forskning. Exempelvis 

beskriver Beitelspacher Skinner et al. (2011) servicekulturen som en kundfokuserad kultur 

som syftar till att överträffa kundens förväntningar och skapar betydande värde för kunden. 

Grönroos (2008) skriver också om hur ett företag genom god service kan skapa en 

företagsimage och hur denna image kan spela olika roller. Han menar på att en image 

förmedlar förväntningar och att den utgör ett filter som kan påverka upplevelserna hos 

kunden. Han förklarar imagen som ett resultat av såväl förväntningar som erfarenheter och är 

något som kan ha en intern effekt på personalen men även en extern effekt på kunderna.    

  

I en studie av Beitelspacher Skinner et al. (2011) om service, har forskaren med hjälp av 

frågeformulär, utformade tillsammans med viktiga beslutsfattare, kommit fram till att 

kundservice är positivt relaterat till ökningar i marknadsprestationer, men även om hur 

kunden uppfattar företagets kvalitet. Detaljhandeln är den del i distributionskedjan som har 

den direkta kontakten med kunden och det är på deras ansvar att utveckla kundrelationer som 

ska leda till en positiv kundtillfredsställelse och word of mouth. För att uppnå en bra 

servicenivå definierar författaren servicekultur som en kundcentrerad kultur där företaget vill 

överträffa kundernas förväntningar vad gäller service och skapa förstklassigt värde genom 

utvecklingen av servicekompetens hos personalen. Författarna förklarar också att 

servicekultur inte är beroende av företagets storlek utan att även små företag kan bygga upp 

en stark servicekultur. Författarna kom även fram till att högsta ledningen spelar en viktig roll 

inom detaljhandelns servicekultur.  

 

Att skapa värde för kunden är ett av företagens huvudkriterium för att lyckas. En 

värdeskapande process när en kund inhandlar en vara är exempelvis servicestandarden i 

butiken. I en studie av Davis och Hodges (2012) undersöks kunders förväntningar på service i 

butik och hur serviceförväntningarna hos olika butikskoncept skiljer sig från varandra. Det 

visar sig att kunden förväntar sig mer av personalen hos en butik i ett varuhus än hos större 

kedjor. Undersökningen visade också att kunder generellt sätt var nöjdare med mottagandet 

hos butiker än hos större kedjor men var villiga att acceptera den bristande servicen hos de 

större kedjorna på grund av det lägre priset. I en studie av Nadiri (2011) visar resultatet att 

kunder har liten toleranszon beträffande service i detaljhandeln. Artikeln menar även på att 

kunder bedömer och jämför ett företags service utifrån två typer av förväntningar, där 

önskvärd är en och tillräcklig den andra. Det är avgörande för företaget att ge kunden service 

utifrån de tillräckliga förväntningarna för att öka deras toleranszon. Det kan vara intressant 

att titta på kundens toleranszon vad gäller service då det kan vara svårt för ett företag att i 

längden få återkommande kunder om de ligger utanför toleranszonen. 

          

En stor faktor för kunders uppfattning av servicenivå vid besök i en butik menar Luo et al. 

(2003) är väntetid. För lång väntetid har visat sig att vara en stor källa till missnöjdhet hos 

kunder i många branscher. I och med detta har många företag valt att ta med väntetid som ett 

mått på servicekvalitet. Kumar (2005) talar om väntetid som en konkurrensfördel där kunden 

inte bara blir mer nöjd med det företag som förbättrar sina väntetider utan också mer 

missnöjd med de konkurrenter som inte håller samma standard.  

 

Undersökningar som behandlar servicekvalitet är tidigare gjorda i många andra europeiska 

länder. En undersökning av Daskalapoulou & Petrou (2005) som utgår ifrån den grekiska 

marknaden talar om kundservice som sättet företaget hanterar kundrelationer på. Hur dessa 
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hanteras står sedan i nära relation till om en produkt blir köpt, detta beroende på hur kunden 

uppfattar affärens attribut. Butikens storlek, antalet anställda samt en varierande produktmix 

är andra faktorer som positivt påverkar butiksprestationen. Författarna till artikeln ”Service 

quality and store performance: some evidence from Greece” anser att kvaliteten på en butiks 

service är en viktig faktor som kan avgöra en butiks prestanda. God servicekvalitet medför 

generellt fler köptillfällen där kunden väljer butiken genom en tidigare positiv erfarenhet, vid 

fler utförda köp ökar naturligtvis butikens resultat.   

 

Yan et al (2011) har tillsammans bedrivit en studie med avseende att undersöka huruvida 

butiksbiträdets utseende klädmässigt spelar in på kundens förväntningar på service och 

uppfattning om företaget. Studien visar att utseendet på arbetstagarnas kläder så som formell 

klädsel, ledig klädsel och så vidare ligger till grund för kundens förväntningar på 

servicenivån i butiken. Resultatet visar att kläderna även påverkar kundens förväntningar på 

det professionella beteendet av butiksbiträdet. Anställda som har en formell klädstil förväntas 

vara kunniga, kompetenta pålitliga och säkra. De anställdas klädstil kan alltså hjälpa till att 

förmedla ett visst intryck av professionalism och kompetens bland de som ska leverera 

service. Då gäller det således att också leva upp till dessa förväntningar.  

 
3.1 Vad är service?  
 

Definitioner av service finns i överflöd men än idag används de traditionella 

begreppsförklaringarna i stor utsträckning. Definitionen av service har således inte förändrats 

något avsevärt de senaste åren, däremot har strategierna för hur företag uppnår en god service 

varit desto fler (Bishop Gagliano & Hathcote, 1994). Sparks (1992) hävdar dock att service i 

innebär att attrahera, behålla och förbättra kundrelationer. Attraktionen kunden känner är ofta 

inom ett väldigt brett spektrum, det kan vara allt från priset på en produkt till de kringtjänster 

som butiken erbjuder, från vilorum till presentinslagning. Det är en lätt uppgift att säga vad 

företag bör erbjuda i form av service men en mer komplex uppgift att tillämpa. För i tillägg 

till de servicekännetecken som nämndes ovan kräver kunder mycket mer av ett företag. 

Författaren menar att varje gång en kund kliver in i en butik och kommer i kontakt med 

butiken, dess produkter och personal, förväntar och upplever kunden en viss servicenivå. Vid 

varje ”sanningens ögonblick” så har företaget chans att attrahera, behålla och förbättra dessa 

kundrelationer.       

 

Zeithaml och Bitner (1996) beskriver service som gärningar, processer och prestationer. 

Dessa är inte konkreta saker som syns och kan beröras utan är immateriella gärningar och 

framträdanden. Grönroos (2008) beskriver enastående service som ett av de viktigaste 

attributen i en butik. Han delar upp service i två olika dimensioner: en resultatmässig 

dimension som är vad som levererats till kunden eller vad för nytta kunden får genom 

servicen och en processinriktad dimension som är hur produkten levereras och 

serviceprocesser runtomkring produkten. Dessa dimensioner passar särskilt bra på 

klädbutiker och de två dimensionerna delas sedermera upp i två undergrupper: butiksservice 

och service vid försäljning. Butiksservice innefattar returer, byten, kvalitet och pålitlighet. 

Service vid försäljning innefattar attityder, artighet och kunskap hos personalen samt om de 

uppmärksammar kunden och är tillgänglig för individuell service. Service är också ett 

fenomen som vanligtvis mäts i den varuproducerande sektorn (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1985). Grönroos (2008) klarlägger också servicebudskapet som är en del av 

kundservice. Detta kan vara servicepersonalens bemötande och attityd gentemot kunden. 



20 

 

Således är interaktiv kommunikation det vill säga kommunikation mellan personal och kund 

en viktig del av service begreppet.    

 

Shostack (1977) presenterar begreppen tangibles som betyder materiell eller gripbar, och 

intangebles som istället betyder immateriell eller ogripbar. Ett tangible objekt kan fysiskt 

undersökas, eller helt och hållet reproduceras eller mätas. Genom detta går en tangible att 

beskrivas i exakthet. När en kund bedömer service väger den in tangible bevis som omger 

tjänsten eller som i produktmarknadsföring ofta är produkterna själva. Intangeble element är 

istället dynamiska och subjektiva och kan varken tas på eller placeras på en hylla i butiken. 

Författaren framhäver bådas vikt för företagen, med utgångspunkt i vad för sorts företag som 

behandlas. För vissa företag är båda element lika viktiga medan ett av dem tar över i andra 

företag.  

 

3.2 Butikens atmosfär 
 

En mycket viktig insikt är att kunden inte enbart uppmärksammar den fysiska produkten utan 

även kringtjänsterna som skapar den totala produkten. En av de mest betydelsefulla 

egenskaperna hos den totala produkten är platsen, eller mer specifikt atmosfären (Kotler, 

1973). Bäckström och Johansson (2006) skriver att det har bevisats att butiksatmosfären är 

betydelsefull för att skapa en känsla hos kunden, att vilja stanna i butiken eller att avvika från 

den. Väljer kunden att stanna medför detta självfallet att kunden exponeras för fler produkter 

och chansen för köp ökar. En butik är en servicemiljö och är därav ett viktigt fokus vid 

studier om kunders serviceupplevelser. Serviceupplevelsen speglas dels av atmosfären som är 

uppbyggd av både materiella element så som butikens utformning och inredning samt 

immateriella element så som temperatur, färger och musik. Författarna menar att företaget 

och personalen tämligen lätt kan styra butiksatmosfären i den riktning som passar för 

butikskonceptet, detta bland annat genom att byta ut inredning eller ändra musiken i butiken. 

Personalen bygger också upp en butiksatmosfär genom sättet de bemöter kunderna på. 

Stämningen i butiken skapas till viss del av personalen och kan lätt påverka kundens 

uppfattning om företaget. Tidsaspekten är en viktig faktor vid beaktandet av en 

butiksatmosfär. Långa köer försämrar inte bara kundens upplevelse utan tar även upp 

butiksyta vilket kan göra att butiken känns rörig och trång.             

 

3.3 Sanningens ögonblick   
 

Forskaren Normann (2000) som myntat begreppet och teorin sanningens ögonblick menar att 

den upplevda kvalitén på den service en kund får är bedömd vid sanningens ögonblick. 

Ögonblicket är när servicegivaren och kunden konfronteras på den gällande arenan. 

Författaren menar att sanningens ögonblick är extra viktigt i branscher som är 

personlighetsintensiva, då kunden kan basera sin åsikt om företaget beroende på hur den 

bemöts. De flesta servicetillfällen är just resultat av möten mellan kunder och representanter 

för de företag som skall ge service. Vid många sanningens ögonblick menar författaren att 

den anställda servicegivaren får klara sig själv, utan direkta influenser från företaget 

angående vad som sker i kundmötet. Istället är det servicegivarens motivation, färdigheter 

och de verktyg denne fått med sig från företaget som spelar in på den givna service 

kvaliteten. Detta tillsammans med kundens förväntningar och beteende kommer samverka i 

sanningens ögonblick.  
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Många serviceföretag som har personal som bemöter kunder har som mål att skapa en positiv 

social dynamik i interaktionen, så att de båda parterna skapar ett ömsesidigt förstärkt system. 

Normann (2000) menar att positiva handlingar leder till positiva reaktioner. Både kunden och 

servicegivaren ska i mötet känna sig upplyfta och stärkta, vilket är känslor som kommer 

förstärka båda parternas vilja att producera god service. Det är känt att i interpersonella 

interaktioner leder positiva handlingar till positiva reaktioner, som bidrar till ömsesidiga 

positiva känslor som i sin tur genererar en positiv interaktion. Där med sagt att om 

servicegivaren har en positiv attityd och bidrar med effektiva handlingar kommer detta att 

uppmuntra kunden att delta mer och mer effektivt i mötet och genom detta i sin tur 

uppmuntra servicegivaren till att ge ännu bättre service. Normann (2000) menar att en god 

cirkel satts igång genom detta.  

 
Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka (1999) menar dock att det är viktigare att se 

relationen som en helhet. Författarna menar att ett misslyckat kundmöte inte behöver betyda 

att kunden inte är nöjd med relationen i stort och tror inte att alla möten är av lika vikt för den 

framtida relationen, kund och företag emellan. Normann (2000) och Blomqvist et al (1999) 

har således inte samma syn på sanningens ögonblick, då Normann (2000) anser att varje 

kundmöte är avgörande för relationen och Blomqvist (1999) anser att bara vissa kundmöten 

är kritiska för relationen. 

 

3.4 Word of Mouth – Människor påverkar människor 
 
Mossberg (2003) klargör att word of mouth är ett välanvänt begrepp i 

marknadsföringslitteraturen och menar att det i grunden är samtal mellan människor som i 

förlängningen leder till ett köp eller ett uteblivet sådant. Samtalen mellan dessa människor 

kan röra allt från resor och restaurangbesök till upplevelsen i en klädbutik. Word of mouth är 

en subjektiv uppfattning av ett företag och det emotionella värdet hamnar lätt i fokus och 

uppfattas därav ofta som trovärdigt av andra kunder. Word of mouth ses sålunda som en 

aktivitet av icke-kommersiell natur och det är bevisat att dessa uppfattas med mindre skepsis 

av kunder än vad direktmarknadsföring från företaget gör. Författaren förklarar att människor 

ofta vill berätta om vad de varit med om och i synnerhet om det är något som fått denne att 

reagera starkt, om kunden exempelvis är upprörd. Det är detta som gör word of mouth så 

kraftfullt. En rekommendation från en vän väger tyngre än daglig annonsering i tidningar och 

på reklampelare. Men för att en kund ska börja prata om en produkt, en tjänst eller ett företag 

som helhet krävs det att företaget ger kunden anledning att prata om dem och då i positivt 

avseende för att det ska vara gynnsamt. Det är mycket vanligare att word of mouth är av 

negativ karaktär än av positiv karaktär då kunder tenderar att oftare sprida vidare negativa än 

positiva erfarenheter för att ”varna” sina vänner.     

 

Mossberg (2003) menar att word of mouth ofta sprids av opinionsledare och då antingen 

professionella opinionsledare så som läkare eller forskare samt konsumentopinionsledare som 

är vanliga konsumenter. Om en kund kan relatera till någon av dessa opinionsledare antingen 

genom att se likheter med sig själv eller att känna sig trygg i en annan persons utlåtande 

tenderar kunden att söka sig till detta företag.       

        

Som beskrivet ovan är det sällan en Tv-reklam eller tidningsartikel utan ofta är det en annan 

människa som med sina värderingar, argument och upplevelser influerar en annan människa. 

För att återknyta till rubriken ”Människor påverkar människor” (Thorstenson, 2007).    
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3.5 Förväntningar  
 

Forskarna Zeithaml, Bitner och Gremlern (2009) beskriver kundförväntningar som 

föreställningar om leverans av tjänster som står till grund som standarder eller 

referenspunkter gentemot den prestation som blir bedömd. Detta då kunder jämför sina 

uppfattningar om prestationer med de referenspunkter de har när de utvärderar ett företags 

servicekvalitet. Dock pekar forskarna på att nivån på kunders förväntningar kan variera 

kraftigt då de är grundade på kundernas personliga referenspunkter. Kunders förväntningar 

på service i detaljhandeln redogör därför forskaren Nadiri (2011) för som förväntningar som 

finns på två olika nivåer. Den önskvärda nivån är den service kunden hoppas att få av 

företaget, det vill säga den värdeskapande servicen. Förväntningar har sitt ursprung i dels vad 

kunden tror att företaget kan leverera för service och vad företaget borde leverera för service. 

Den tillräckliga nivån på förväntningar motsvarar istället vad kunden tycker är acceptabelt att 

få för kundservice av företaget. Detta speglas i vad kunden utvärderat som vad som skall vara 

service, som med andra ord kan beskrivas som kundens förutsägelse angående företagets 

servicenivå. Förutsägelsen kan alltså styra förväntningen på ett företags service. Då kundens 

upplevda service håller sig mellan dessa två nivåer är kunden tillfredställd, då detta fiktiva 

område brukar kallas ”the zone of tollerence”. Är den upplevda servicen bättre än de 

önskvärda förväntningarna sker positiva konsekvenser i form av lojala och glada kunder. 

Medan alla upplevelser under den förväntade servicenivån istället leder till missnöjda och 

olojala kunder som inte upplever att butiken levt upp till deras förväntningar. Att förstå och 

tillgodose kundens förväntningar är därför viktigt för företagen.  

 

3.6 GAP analysmodell 
 
Gap-modellen är en välkänd analysmodell som utvecklades på 80-talet av bland andra 

servicegurun Zeithaml et al. (1996). Syftet med modellen är att undersöka källorna till 

kvalitetsproblem för att på så sätt göra ledningen medveten om förbättringar bör göras inom 

företaget (Grönroos, 2008). Modellen är indelad i två delar, den övre inkluderar fenomen som 

är relaterade till kunden medan den nedre delen inkluderar fenomen som är relaterade till 

tjänsteleverantören (Grönroos 2007).  Zeithaml et al (1996) förklarar hur modellen i det övre 

segmentet skildrar skillnaden mellan kunders förväntade service och den upplevda servicen. 

För en studie av detta slag är det övre segmentet extra intressant eftersom undersökningen 

bedrivs med fokus på serviceförväntningar hos kunder. Författarna beskriver hur förväntad 

service skapas av kundens tidigare upplevelser, personliga behov samt word of mouth men 

även av extern marknadskommunikation så som marknadsföringskampanjer i företagets regi. 

Upplevd service är resultatet av ett antal handlingar och beslut som kommer inifrån företaget, 

vanligtvis från ledningen. Som illustreras i figur 1 på nästa sida kan även den externa 

kommunikationen påverka både upplevd service och förväntad service. Författarna menar 

slutligen att i en perfekt servicekultur är förväntningar och uppfattningar identiska.   
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Figur1. Gap modellen  

(Zeithaml et al, 1996)   

 

 

 

 

 

3.7 SERVQUAL 
 

Grönroos (2002) skriver att det gjorts många stora undersökningar under senare år som 

omfattar service och hur servicekvalitet upplevs av kunden. Många av dessa undersökningar 

har som grundtanke att servicekvalitet upplevs genom att servicetagaren jämför sina 

upplevelser med sina tidigare formade förväntningar på utvalda kvalitetsområden. Ett 

instrument som används för att mäta detta är SERVQUAL. Instrumentet grundas på några 

determinanter som är särskilt använda i SERQUAL för att undersöka en upplevd 

tjänstekvalitet och är viktiga faktorer som styr kundernas bedömning av denna.  

 

En av determinanten är materiella ting och behandlar utseende av personal och butik. 

Tillförlitlighet är en annan determinant som avser att mäta om kunderna får korrekt service, 

där företaget skall leverera rätt sak vid överenskommen tid. En annan determinant är respons, 

som innebär att personalen skall vara villig att hjälpa kunden och tillgodose dennes 

önskemål. Garanti är en determinant som betyder att personalens beteende och kunskap skall 

spegla ett förtroendevärdigt företag. Medan den sista determinanten empati avser mäta hur 

väl personalen kan förstå kundens problem och vara mån om deras bästa. Frågor på dessa 

områden med jämförelser om vad kunden förväntat sig och vad den verkliga upplevelsen 

blivit mäts med hjälp av SERVQUAL. Kundens förväntningar anses alltså uppfyllda eller 

svikna. Desto mer en frågas poäng ligger under kundens förväntning ju sämre räknas 

kvaliteten på det området att vara.  
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4. Resultat av den empiriska undersökningen     
 

Resultaten från datainsamlingen har sammanställts utifrån de olika frågorna, där de olika 

företagens kunder tillhör varsin grupp och har därför delats upp med en variabel för om det är 

svar från en Acne- eller en H&M-kund som kodats in. Både Acne- och H&M-kundernas svar 

är sammanställda i samma tabeller på respektive fråga för att materialet skall vara mer 

jämförbart mellan de olika företagen. Ett undantag gäller dock första frågan om man är en 

återkommande kund eller inte då denna fråga inte skall generera någon direkt jämförelse utan 

snarare visa på de svarandes trovärdighet. Varje svarsalternativ på var fråga är representerat 

för att visa hur pass stor spridningen är mellan de olika svarsalternativen. Dessutom är 

svarsfrekvensen på varje svarsalternativ redovisat i både antal och procent för att skapa en 

tydligare bild av resultaten. På sista frågan som är en klassifikationsfråga är två tabeller 

medtagna för att tydligare visa skillnaden mellan de två kundgruppernas klassificering vad 

gäller deras klädutgift per månad.  

 

4.1 Återkommande kunder  
 

 Antal Procent Giltig Procent Total Procent 

Acne-

Kund 

 

 

ja 46 92,0 92,0 92,0 

nej 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan som ställs inledningsvis i intervjun är ”Är du en återkommande kund på 

ACNE/H&M?”. Svarsalternativen är av nominaldata och den tillfrågade har möjlighet att 

svara ja eller nej på frågan. Resultatet presenteras ovan i två tabeller, en för Acne och en för 

H&M. Tabellen för Acne visar att majoriteten av de tillfrågade är återkommande kunder på 

Acne. Hela 46 personer (92 %) anser sig kontinuerligt besöka företagets butiker medan 

mindre än en tiondel, 4 (8 %) personer inte klassar sig som återkommande kunder till 

företaget. Den nedersta tabellen representerar butikskedjan H&M och huruvida de tillfrågade 

respondenterna utanför företagets butiker anser sig vara återkommande kunder hos företaget. 

Datainsamlingen visar även här att majoriteten av de tillfrågade uppfattar sig som 

återkommande kunder hos företaget. Hela 49 (98 %) personer svara ja på frågan och enbart 1  

(2 %) svarade nej.   

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent Giltig Procent Total Procent 

H&M- 

Kund 

 

 

ja 49 98,0 98,0 98,0 

nej 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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4.2 Upplevd kötid 

  
Den andra frågan i intervjun behandlar fenomenet kötid och frågan lyder som följer ”Hur 

upplever du butikens kötid?”. Respondenten hade fyra olika svarsalternativ: 

otillfredsställande, acceptabel, tillfredställande och bättre än förväntad som redovisas i 

frekvenstabellen ovan. Tabellen visar antal respondenter som svarat samt procentenheten för 

dessa. Det mest frekventa svarsalternativet hos Acne-kunder var tillfredsställande. 26 

personer av de 50 tillfrågade angav detta svarsalternativ, vilket ger ett procentantal på 52 %. 

Svarsalternativet var ganska tätt följt av bättre än förväntad där 21 personer (42 %) angett 

detta som deras svarsalternativ. Gapet till nästa svarsalternativ var betydligt större då enbart 3 

personer (6 %) angett att de anser att kötiden är acceptabel. Ingen av de tillfrågade svarade att 

kötiden var otillfredsställande hos företaget. De tillfrågade H&M-kundernas svar var lite mer 

utspridda. 28 av de 50 (56 %) tillfrågade anser att kötiden är acceptabel, 6 stycken (12 %) 

anser att den är otillfredsställande och 14 stycken (28 %) anser att den är tillfredsställande. 

Enbart 2 respondenter (4 %) anser att kötiden på H&M är bättre än förväntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje frågan behandlar personlig försäljning och lyder ”Känner du att du kan få hjälp av 

butiksbiträde utan alltför stor ansträngning?”. Svarsalternativ var: aldrig, ibland, ofta och 

alltid. Majoriteten av de tillfrågade hos Acne ansåg att de alltid kan få hjälp av butiksbiträde, 

detta svarade 38 av 50 personer, alltså en procentenhet på hela 76 %. Tabellen visar även att 

en stor del av respondenterna tycker att de ofta får hjälp, detta har 10 personer svarat vilket 

ger en procentandel på 20 % av de tillfrågade Acne kunderna. Endast 2 personer (4 %) har 

svarat att de tycker att de enbart kan få hjälp i butiken ibland medan ingen av respondenterna 

 

Kötid 

Total Otillfredsställande Acceptabel Tillfredsställande 

Bättre än 

förväntad 

 

 Företag 

ACNE  Antal 0 3 26 21 50 

% Inom Företag ,0% 6,0% 52,0% 42,0% 100,0% 

H&M Antal 6 28 14 2 50 

% Inom Företag 12,0% 56,0% 28,0% 4,0% 100,0% 

Total Antal 6 31 40 23 100 

% Inom Företag 6,0% 31,0% 40,0% 23,0% 100,0% 

4.3 Hjälp av butiksbiträde 
 

 Hjälp Total 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

Företag 

 ACNE 
Antal 0 2 10 38 50 

% Inom Företag 0,0% 4,0% 20,0% 76,0% 100,0% 

 HM 
Antal 5 24 17 4 50 

% Inom Företag 10,0% 48,0% 34,0% 8,0% 100,0% 

Total 
Antal  5 26 27 42 100 

% Inom Företag 5,0% 26,0% 27,0% 42,0% 100,0% 
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svarat att de aldrig tycker de kan få hjälp av butiksbiträdet. Tabellen visar även att 

majoriteten av H&M;s kunder anser att de har möjlighet att få hjälp av butiksbiträde ibland. 

Detta svarade 24 personer (48 %) och alltså nästan hälften av de 50 tillfrågade personerna. 17 

personer (34 %) anser att de ofta får hjälp medan antalen hos alternativen aldrig och alltid var 

ganska jämnt utspridda med 5 personer (10 %) som svarat aldrig och 4 personer (8 %) som 

svarat alltid.         

 

4.4 Upplevd butiksatmosfär 
 

 Atmosfär Total 

Inte alls Till viss del Till stor del Helt 

Företag 

 ACNE 
Antal 2 8 22 18 50 

% Inom Företag 4,0% 16,0% 44,0% 36,0% 100,0% 

 H&M 
Antal 2 26 12 10 50 

% Inom Företag 4,0% 52,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Antal 4 34 34 28 100 

% Inom Företag 4,0% 34,0% 34,0% 28,0% 100,0% 

 

Tabellen ovan presenterar åsikter om butiksatmosfären hos de båda företagen. Frågan som 

ställdes var: ”Är du nöjd med butikens atmosfär?”. Resultaten visar att av de Acne-kunder 

som svarat på frågan så är majoriteten nöjda med atmosfären i butiken. Det svarsalternativ 

som har fått mest svarsprocent anger att 22 respondenter (44 %) av de 50 tillfrågade till stor 

del är nöjda med butikens atmosfär, medan andelen kunder som är helt nöjda med butikens 

atmosfär uppgår till 18 stycken, vilket ger en procentenhet på 36 %. Av de tillfrågade 

kunderna på H&M svarade över hälften, 26 personer (52 %), att de till viss del är nöjda 

med H&Ms butiksatmosfär, vilket gjorde det till det mest dominerande svarsalternativet för 

den kundgruppen. Mellan alternativen att H&M-kunderna till stor del eller helt är nöjda 

med atmosfären på H&M skiljde det inte många svarsprocent. 12 personer (24 %) av de 

tillfrågade kunderna svarade att det till stor del var nöjda med atmosfären i H&M-butikerna, 

medan 10 personer (20 %) angav att de var helt nöjda. Bland Acne-kunderna var det 8 

personer (16 % som sa att de till viss del var nöjda med atmosfären inne på Acne. Samtidigt 

var det bara 2 personer (4 %) per butik som inte alls var nöjda med butikernas atmosfär. 

 

4.5 Tillfredsställande antal provrum 
 

 Provrum Total 

Inte alls Till viss del Till stor del Helt 

Företag 

 ACNE 
Antal 2 8 21 19 50 

% Inom Företag 4,0% 16,0% 42,0% 38,0% 100,0% 

 H&M 
Antal 7 17 19 7 50 

% Inom Företag 14,0% 34,0% 38,0% 14,0% 100,0% 

Total 
Antal 9 25 40 26 100 

% Inom Företag 9,0% 25,0% 40,0% 26,0% 100,0% 
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Den femte frågan behandlade antal provrum i butikerna och frågan löd: ”Anser du att 

antalet provrum lever upp till dina förväntningar på företaget? Både bland de tillfrågade 

Acne- och H&M-kunderna var det mest frekvent valda svarsalternativet att antalet provrum 

till stor del levde upp till deras förväntningar. Acne-kundernas svar visade även att en 

relativt stor grupp på 19 personer (38 %) hade svarat att antalet provrum helt levde upp till 

deras förväntningar medan det hos H&M-kunderna som tillfrågats var 7 personer (14 %) 

som tyckte att antalet provrum helt levde upp till deras förväntningar. Lika många H&M 

kunder ansåg att antalet provrum inte alls levde upp till deras förväntningar och 17 stycken 

(34 %) av de 50 tillfrågade H&M-kunderna ansåg att antalet provrum till viss del levde upp 

till deras förväntningar. Bland Acne-kunderna var det bara 2 personer (4 %) som ansåg att 

antalet provrum i Acne-butikerna inte alls levde upp till deras förväntningar medan 8 

respondenter (16 %) av de svarande tyckte att förväntningarna levdes upp till viss del. 

Spontana uttalanden av kunder som svarade på intervjufrågorna utanför Acne var att det var 

få provrum i butiken men att det inte behövs många då man ofta är ganska ensam kund i 

butiken. Enligt resultatet svarar majoriteten av Acne-kunderna att antalet provrum till stor 

del eller helt uppfyller förväntningarna på antal provrum. H&M-kunderna har istället 

övervägande svarat att deras förväntningar till viss del eller till stor del är uppfyllda. 

 

4.6 Vänners påverkan 
 

 Vänner Total 

Ja Nej Vet ej 

Företag 

 ACNE 
Antal 44 3 3 50 

% Inom Företag 88,0% 6,0% 6,0% 100,0% 

 H&M 
Antal 48 2 0 50 

% Inom Företag 96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Antal 92 5 3 100 

% Inom Företag 92,0% 5,0% 3,0% 100,0% 

 

Tabellen ovan behandlar människors påverkan på varandra och frågan som ställts lyder: 

”Handlar dina vänner på Acne/HM? Resultatet på frågan visar att de allra flesta 

respondenternas vänner handlar på H&M respektive Acne, beroende på vart den tillfrågade 

handlar. Det är alltså ovanligt hos de svarande att deras vänner inte handlar på H&M när de 

själva är en H&M-kund och detsamma gäller Acne-kundernas vänner. Detta visas genom 

att 48 personer, alltså hela 96 % av de tillfrågade H&M-kunderna har vänner som handlar 

på H&M och 44 personer (88 %) av alla Acne-kunder har vänner som handlar på Acne. 

Medan 4 % respektive 6 % inte har vänner som handlar på H&M och Acne där de 

tillfrågade handlar. Alla H&M-kunder har enligt resultaten koll på om deras vänner är 

H&M kunder eller inte, då ingen har angett svarsalternativ ”vet ej”. Bland Acne-kunderna 

är det bara 3 personer (6 %) som inte vet om deras vänner också är Acne-kunder eller inte. 

Generellt sett har alltså svarsgrupperna bra koll på om deras vänner handlar i samma butik 
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4.7 Klädutgift per månad 

 Företag Total 

ACNE H&M 

Klädutgift 

 0-499 
Antal 3 17 20 

% Inom Klädutgift 15,0% 85,0% 100,0% 

 500-999 
 Antal 7 21 28 

% Inom Klädutgift 25,0% 75,0% 100,0% 

 1000-1499 
Antal 6 5 11 

% Inom Klädutgift 54,5% 45,5% 100,0% 

 1500-1999 
Antal 16 6 22 

% Inom Klädutgift 72,7% 27,3% 100,0% 

 2000-2499 
Antal 8 1 9 

% Inom Klädutgift 88,9% 11,1% 100,0% 

 2500-2999 
Antal 5 0 5 

% Inom Klädutgift 100,0% 0,0% 100,0% 

 3000> 
Antal 5 0 5 

% Inom Klädutgift 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Antal 50 50 100 

% Inom Klädutgift 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 Företag Total 

ACNE H&M 

Klädutgift 

0-499 
Antal 3 17 20 

% Inom Företag 6,0% 34,0% 20,0% 

500-999 
Antal 7 21 28 

% Inom Företag 14,0% 42,0% 28,0% 

1000-1499 
Antal 6 5 11 

% Inom Företag 12,0% 10,0% 11,0% 

1500-1999 
Antal 16 6 22 

% Inom Företag 32,0% 12,0% 22,0% 

2000-2499 
Antal 8 1 9 

% Inom Företag 16,0% 2,0% 9,0% 

2500-2999 
Antal 5 0 5 

% Inom Företag 10,0% 0,0% 5,0% 

3000> 
Antal 5 0 5 

% Inom Företag 10,0% 0,0% 5,0% 

Total 
Antal 50 50 100 

% Inom Företagen 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabellerna på föregående sida visar resultatet för vår klassifikationsfråga som löd: ”Hur 

mycket handlar du kläder för totalt sett per månad?”. Resultatet presenteras i två tabeller för 

att tydliggöra datan för läsaren. Den första tabellen visar hur fördelningen ser ut på varje 

kategori mellan Acne och H&M. Andra tabellen visar hur utgifterna ser ut inom företagen. 

Resultaten efter de strukturerade intervjuerna visar på att de Acne-kunder som tillfrågats om 

vad de spenderar på kläder i månaden ligger på ett högre genomsnitt än vad de tillfrågade 

H&M-kunderna gör. Det är även en större spridning mellan de olika klädutgiftsalternativen 

hos Acne-kunderna. Det finns Acne-kunder i varje utgiftskategori, där det minst frekventa 

valda alternativet ändå ligger på 6 % av de svarande. Detta alternativ är bland de tillfrågade 

Acne-kunderna det lägsta klädutgiftsalternativet 0-499 kronor. Om samma svarsalternativ för 

H&M-kunderna istället beaktas är det 34% av de tillfrågade som spenderar 0-499 kronor på 

kläder i månaden. Dessutom är spridningen betydligt mindre bland H&M-kunderna, där 

ingen av de 50 tillfrågade spenderar över 2499 kronor i månaden. Istället ligger kundernas 

svar här koncentrerade på de två lägsta svarsalternativen som är 0-499 kronor och 500-999 

kronor i månaden. Acne-kundernas mest frekventa svarsalternativ är istället 1500-1999 med 

resten på en ganska jämn fördelning mellan de andra alternativen. Dock visar Acne-

kundernas svar på att 10 % av dem svarat både 2500-2999 och 3000>, medan 16 % svarat 

2000-2499. Bland H&M-kunderna som tillfrågats fanns det ingen som har en klädutgift som 

är så hög som i de två högsta alternativen, medan bara 2% har svarat att de spenderar mellan 

2000-2499 kronor i månaden på kläder. Generellt sätt ligger alltså Acne-kundernas 

klädutgifter högre än vad H&M-kundernas gör.  
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5. Analys   
 
I denna uppsats har vi undersökt förväntningarna hos H&M och Acne-kunder för att sedan 

jämföra dessa och se om företagen lever upp till kundernas förväntningar. Vad vi kommit 

fram till är dock att det är svårt att säga om något av företagen har en högre servicenivå då 

skillnaderna i svaren kan bero på att respondenterna har olika förväntningar på företagen. 

Kanske är H&M-kundernas förväntningar mycket höga och därför blir resultaten negativa 

eller så kanske det är det rakt motsatta och deras förväntningar är väldigt låga men detta till 

trots så är kunderna ändå inte nöjda. Resultatet vi presenterat visar att Acne-kunderna är mer 

tillfredställda än vad H&M-kunderna visar sig vara men svårigheten för oss ligger i att påvisa 

om nivån på förväntningar skiljer sig. Vad vi kan säga är att H&M-kunderna i dagsläget vill 

se en högre servicenivå medan Acne-kunderna är nöjda med den rådande situationen.  

 

5.1 Upplevd kötid 

Respondenterna visar sig ha skilda uppfattningar om kötiden hos de två företagen. Större 

delen av Acnes kunder upplever kötiden som tillfredsställande eller bättre än förväntad. Som 

tidigare redovisats är det enbart 3 personer som ansåg att den var acceptabel och alternativet 

otillfredsställande var det ingen av de 50 respondenterna som valde. Majoriteten av H&M 

angav istället acceptabelt. Acnes kunder visar sig således vara mer nöjda med kötiden i butik 

än H&M:s kunder. Detta då ingen av Acne-kunderna valde alternativet otillfredsställande 

medan 12 % av H&M:s kunder valde detta. Vi kan alltså utläsa att Acne-kunden är mer 

positiv i sin åsikt om kötid än vad H&M-kunden visar sig vara. Detta indikerar att de 

uppfattar kötiden som kort och att de möjligtvis får vad de förväntar sig av företaget. Det 

visar sig att många Acne-kunder till och med anser att kötiden är bättre än förväntad och 

överträffar följaktligen deras förväntningar, det finns således inget större gap mellan den 

förväntade servicen och den upplevda servicen som vi återfinner i Zeithamls et al. (1996) 

gapmodell och dess övre segment. Dessutom kan Acne troligtvis använda sin korta kötid som 

en konkurrensfördel. Som vi tidigare beskrivit i teorin skapas kundernas förväntningar av 

tidigare erfarenheter och här verkar det följaktligen som att de återkommande kunderna hos 

Acne har goda erfarenheter av kötiden men i H&M:s fall bedömer majoriteten sina 

erfarenheter beträffande kötid som acceptabla snarare än tillfredsställande.     

 

Piyush och Kumar (2005) menar att de som har en bra kötid inte bara gör kunden mer nöjd 

med deras service utan även gör kunden mer missnöjd med konkurrenter som inte håller 

samma standard. Hos H&M å andra sidan är det mycket få kunder som är helt nöjda med 

kötiden och endast två personer anser att den är bättre än förväntad, något som indikerar att 

de har högre förväntningar på företaget och att det finns ett gap mellan den förväntade och 

den upplevda servicen hos H&M. Mer än hälften har dock angivit att kötiden hos H&M är 

acceptabel, kanske tänkt till dess storlek och kundrullians, men sätter vi siffrorna i jämförelse 

med Acne-kundernas åsikter så är det enbart 3 personer som ansett att kötiden på Acne är 

acceptabel. Vilket kan vara en fara om de direkta konkurrenterna till H&M kan erbjuda en 

mer tillfredställande kötid. Det utesluter dock inte att H&M-kunden kanske inte är nöjd men 

den kanske heller inte förväntar sig något mer av företaget. Lou et al. (2003) lyfter fram 

vikten av hur kunder uppfattar väntetid. Forskarna menar på att en för lång väntetid är en stor 

källa till missnöje hos kunder. Att då över en femtedel av de svarande tycker att kötiden är 

otillfredsställande som den visar sig vara hos H&M anses som ett tecken på missnöje hos 

kunderna och kan vara något företaget bör ta i beaktning i framtiden. Speciellt känsligt kan 
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det ju vara om kunden i fråga vet vad den vill ha och tänkt göra ett snabbt köp men sedan 

upptäcker en lång kö vilket kan resultera i utebliven försäljning. Att ett köp går snabbt och 

smidigt höjer serviceupplevelsen och är något som kan resultera i att företaget lyckas 

attrahera, behålla och förbättra kundrelationerna enligt Sparks (1992).  

 

5.2 Hjälp av butiksbiträde 
 

Vi finner även en stor skillnad mellan kundgruppernas åsikter huruvida assistans av 

butiksbiträde är lättillgängligt eller inte. Detta är en viktig del inom kundservice och har 

tidigare nämnts i den teoretiska referensramen. Denna typ av företeelser kan vi klassificera 

som en processintriktad funktion och i detta fall är det service vid försäljning då det bland 

annat innefattar attityder och tillgänglighet för individuell service. Även här befinner sig 

majoriteten av Acnes kunder i de högre svarsalternativsegmenten då 76 % svarar att de alltid 

lätt kan få hjälp om de så behöver medan majoriteten av H&M:s kunder befinner sig i de 

lägre kundsegmenten och uppgett svar så som ibland (48 %) och aldrig (10 %). H&M:s butik 

är större till ytan än vad Acnes butik är men har även ett större sortiment och det kan vara 

svårare för kunder att orientera sig och att hitta de plagg de söker. Att H&M-kunderna har 

svårigheter att nå ett butiksbiträde försämrar shoppingupplevelsen, vilket vi även ser på 

datainsamlingen från H&M:s kunder. Dock menar Davis och Hodges (2012) att kunder 

generellt sätt förväntar sig mer av personal som jobbar i butiker som kan ligga i varuhus än 

av personal i butikskedjor.  

 

Att butiksbiträde uppmärksammar kunden är en av grundstenarna för att kunna leverera en 

god service inom detaljhandeln. Vi får dock signaler på att H&M brister i sanningens 

ögonblick, där mötet mellan servicegivare och kund i över hälften av fallen bara sker ibland 

eller aldrig. Vilket leder till färre chanser för både kund och anställd att i mötet med varandra 

bli upplyfta och starta positiva cirklar där personerna sporras av varandras intresse att ge och 

motta bra service. Något Acne får många chanser att göra när så många kunder upplever att 

de alltid får hjälp. Positiva interaktioner ger kunden positiva erfarenheter, både för sin egen 

del vilket gör det mer troligt att kunderna kommer tillbaka men även för att föra vidare dessa 

erfarenheter till sina vänner och bekanta, så kallad word of mouth. Att brista i sanningens 

ögonblick är inte positivt och Normann (2000) menar att sanningens ögonblick är extra 

viktigt i branscher som är personlighetsintensiva så som detaljhandeln där H&M och Acne 

befinner sig. Som vi tidigare presenteras så menar Bäckström och Johansson (2006) att 

personalen i sitt bemötande även bygger upp butiksatmosfären. Vad vi kan utläsa är att 

många H&M-kunder anser att personalens insatts är låg samtidigt som de menar att 

butiksatmosfären i stor utsträckning bara till viss del lever upp till kundens förväntningar. 

Följaktligen kan den interaktiva kommunikationen, alltså kommunikation mellan personal 

och kund påverka kundens uppfattning på en rad olika områden inom servicebegreppet.        

 

5.3 Upplevd butiksatmosfär 
 

De Acne-kunder som svarat på frågan om hur nöjda de är med atmosfären i butiken har i 

majoritet svarat något av de två positivare alternativen. Vilket visar på att de tillfrågade 

kunderna tycker att Acne lever upp till de förväntningarna de har på butiken till stor del eller 

helt. H&M-kundernas majoritet ligger istället på svarsalternativet att de är nöjda till viss del, 

vilket visar på att deras förväntningar på H&M-butiken inte är helt tillfredställda. Kanske är 

det så att när kläderna i en butik kostar mer, blir det viktigare för kunden att den får handla i 

en tillfredställande atmosfär för att det höga priset skall vara värt det. Eller så kan det vara så 



32 

 

att kunden är påverkad av att Acne är dyrt, modernt och ett fint märke och därför svarar 

respondenten vad den tycker att den borde svara. Viket i detta fall är att Acnes atmosfär är 

bra oavsett hur man egentligen uppfattar den själv. Vad som bör nämnas vid denna fråga är 

att vad de olika kundgrupperna vägt in i atmosfären är individuellt på denna fråga. Här spelar 

ett så kallat intagible element in, alltså ogripbara saker så som temperatur, färg och musik 

men som vi tidigare nämnt kan det även vara personalens bemötande. Shostack (1977) menar 

att dessa element kan vara viktiga för vissa företagstyper och vi tror att H&M och Acne 

absolut tillhör dessa företagstyper.  

 

Vi tror, så som Bäckström och Johansson (2006) skriver att för att förlänga kundens tid i 

butiken är det viktigt att ta dessa element i beaktning och det kan spela en stor roll för 

huruvida personen väljer att avvika eller stanna kvar och exponeras för fler produkter. De 

spontana kommentarer på det negativa hållet från kunder på H&M var bland annat att det var 

trångt i butiken och stökigt eller att det inte luktade gott, medan Acne-kunder som hade något 

negativt att säga om butiken tyckte att den var kall eller upplevdes tom på produkter, vilket 

kan ses som väldigt motsatt. Lika få kunder i respektive grupp ansåg dock att de inte alls var 

nöjda med butikens atmosfär, vilket kan peka på att vissa kunder faktiskt inte är 

återkommande i en butik de inte alls är nöjd med atmosfären i.  

 

Bäckström och Johansson (2006) menar att långa köer också har en viss inverkan på den 

upplevda butiksatmosfären. Vi kan urskilja tecken på detta då vi ser paralleller mellan de 

Acne kunder som svarat att de anser att kötiden är tillfredsställande eller bättre än förväntan 

och de som svarat att de anser att butiksatmosfären till stor del eller helt uppfyller deras 

förväntningar. Hade Acne-kunderna svarat att de tyckte att kötiden inte var tillfredsställande 

tror vi att detta möjligen hade reflekterats i svaren om deras åsikt kring den upplevda 

butiksatmosfären, detta ser vi nämligen tecken på hos H&M. För en annan del av 

butiksatmosfären är den personliga kontakten mellan kund och butiksbiträde. Även här ser vi 

liknande paralleller mellan de som svarat att de alltid tycker de får hjälp av butiksbiträde även 

tycker att de är helt eller till stor del tillfredställda med butiksatmosfären. Medan ett flertal av 

kunderna hos H&M svarar att de anser att de kan få hjälp av butiksbiträdet ibland (48%) 

samtidigt svarat att de till viss del är nöjd med butiksatmosfären.   

 

5.4 Tillfredsställelse av antal provrum 
 

Både Acne- och H&M-kunderna har till största del svarat att antalet provrum i de respektive 

butikerna till stor del lever upp till deras förväntningar. Vilket visar på ett ganska positivt 

resultat för företagen vad det gäller att tillfredställa kundernas förväntningar på denna fråga. 

Acnes kunder visar ännu en gång en positiv trend i sina kunders svar då hela 40 svar (80 %) 

ligger i den positiva halvan av svarsalternativ. Hela 19 svarande kunder (38 %) av dessa 40 

positiva svar har dessutom svarat att antalet provrum helt lever upp till deras förväntningar. 

En förklaring till detta höga resultat kan vara att butiken inte är lika frekvent besökt som en 

H&M butik, vilket gör att det är färre kunder inne i butiken samtidigt viket resulterar i att det 

inte bildas någon kö till provrummen och de därför finns tillgängliga när kunden behöver. 

Några kunder som intervjuades nämnde att de tyckte att det inte fanns många provrum i 

Acnes butiker, men att det inte heller behövdes fler för att de aldrig är så fullt i butiken.  

 

H&M-kundernas fördelning mellan den positiva och negativa halvan med svarsalternativ var 

betydligt jämnare. Även om 38 % av kunderna är nöjda till stor del så är 34 % bara nöjda till 

viss del, vilket enligt Nadiri (2011) visar på att dessa kunders förväntningar inte är fullt 
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uppfyllda beträffande antalet provrum hos H&M och kan uppleva att de får vänta för länge på 

att provrummen blir lediga när de vill prova något. Provrum är ett typisk gripbart element, av 

Shostack (1977) så kallat tangible element. Det är ofta som kunden väger in så kallade 

tangible element när den ska besöka en butik. I detta fall om det finns tillräckligt med 

provrum så att besöket går snabbt även en folktät fredagseftermiddag. Eftersom relativt 

många kunder är nöjda hos de båda företagen kan vi tro att människor kanske inte drar sig för 

att besöka butiken på grund av bristen på provrum utan att anledningen kanske är en annan. 

Vi ska dock inte förglömma de 14 % av H&M-kunderna som är ytterst kritiska till 

provrummen och inte alls är tillfredsställa med dessa. Är det lång kö till provrummen kan 

detta ta upp butiksyta och denna typ av kund skulle förmodligen välja att avvika från affären 

istället för att stanna som Bäckström och Johansson (2006) förklarar i sina teorier om 

butiksatmosfär.       

 

5.5 Klädutgift per månad 
 

Resultaten visar tydligt att de kunder som tillfrågats om deras klädutgift på Acne spenderar 

mer på kläder per månad jämfört med de kunder som tillfrågats på H&M. Med tanke på att 

priserna är betydigt högre på Acnes produkter än produkterna som säljs på H&M kan det 

finnas ett samband i att en kund måste vara villig och framförallt ha möjlighet att spendera 

lite större belopp på kläder om den skall vara en återkommande kund på Acne. Då kunderna 

själva fritt fick säga hur mycket de spenderade på kläder per månad för att sedan få svaret 

indelat av intervjuaren i ett svarsalternativ kan nämnas att bland de 5 stycken (10 %)  

Acne-kunder som svarat att de spenderar mer än 3000 kronor per månad var det ett flertal 

som nämnde belopp långt över 3000 kronors gränsen. Detta visar på en stor vilja och förmåga 

att spendera pengar på kläder, vilket kanske kan förklara kundernas vilja att köpa dyra kläder.  

 

Bland de tillfrågade H&M-kunderna spenderade inte någon över 2499 kronor per månad, 

vilket visar på att respondenterna i denna kundgrupp inte har samma vilja att spendera 

mycket pengar på kläder. Tidigare studier av Nadiri (2011) visar att kunden hos en butik 

förväntar sig mer än hos en kedja men är villig att acceptera detta på grund av det lägre priset. 

Det visar sig vara fallet även denna gång då många H&M-kunder är missnöjda men ändå är 

återkommande kunder hos företaget. Enligt Nadiris (2011) teorier bör också personalen hos 

butiker i högprissegmentet så som Acne arbeta hårdare med sin kundservice än vad företagen 

i lågprissegmentet behöver göra. Acne verkar tämligen stämma in på denna beskrivning då 

datainsamlingen visar på en service i toppklass där kunderna är ytterst nöjda med många 

olika serviceaspekter och där förväntningar och uppfattningarna går hand i hand många 

gånger. Detta medan H&M:s kunder är missnöjda många gånger men ändå återkommer, inte 

på grund av servicen men på grund av att det låga priset passar deras nivå på klädutgifter 

varje månad. H&M-kunderna har förmodligen en högre toleranszon än vad Acne-kunderna 

har då de trots att de inte är tillfredsställda med servicen kan ha överseende med detta då 

deras klädutgifter är betydligt mindre varje månad samtidigt som de i regel kan få fler plagg 

för en betydligt mindre summa än vad Acne-kunden kan få.    
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5.6 Återkommande kunder & Vänners påverkan     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vänner           Total 

Ja Nej      Vet ej 

H&M- 

Kund 

 

 

ja 47 2 0 49 

nej 1 0 0 1 

Total  48 2 0 50 

 
Variablerna ”vänner” och ”återkommande kund” har vi valt att analysera tillsammans då vi 

anser att dessa frågor kan hänga ihop och dessa två tabeller återfinns ovan. Vi vill undersöka 

om den kund som handlar på H&M eller Acne också har vänner som handlar där. I den 

tidigare uppvisade word of mouth teorin talar Mossberg (2003) för att människor påverkar 

människor och att om ens vänner eller bekanta uttrycker en viss åsikt om ett företag så 

tenderar människor att påverkas av detta i mycket större utsträckning än av 

marknadskommunikation i företagets egen regi. Vi kan tydligt utläsa att de som handlar på 

H&M och Acne också har vänner som gör sina inköp hos företagen. Kanske var första 

gången då kunden blev introducerad för en Acne eller H&M butik tack vare att en bekant 

rådgav denne att besöka butiken. För oss var det viktigt att undersöka om de var 

återkommande kunder eftersom vi annars skulle få ett mätfel och inkludera människor som 

kanske inte kunde ge en korrekt uppfattning av företaget då de inte är återkommande kunder.  

 

 

 

 Vänner Total 

Ja Nej Vet ej 

Acne- 

Kund 

 

 

ja 40 3 3 46 

nej 4 0 0 4 

Total  44 3 3 50 
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6. Slutsats  
 

Efter denna studie kan vi se tydliga skillnader mellan upplevelserna hos de två 

kundgrupperna. Som tidigare presenterat visar sig Acne-kunden generellt sett vara mer 

tillfredsställd. Denna slutsats drar vi efter att Acne-kunden återupprepade gånger väljer 

svarsalternativ som ligger i det övre siktet och H&M-kunden många gånger väljer alternativ 

som ligger i det under skiktet av svarsalternativ. Faktum är att Acne:s kunder visar sig vara 

nöjdare än H&M-kunderna på samtliga punkter. Störst skillnad mellan svarsalternativen är 

det på attributen kötid, atmosfär och hjälp av butiksbiträde. Här ser vi ett stort missnöje hos 

H&M-kunderna och en stor tillfredsställelse hos Acne-kunderna. 

 

Den insamlade datan visar således att H&M-kunderna i ganska många sammanhang är 

missnöjd med sin upplevelse hos H&M men att de ändå återvänder till butiken, troligtvis 

dock ej för servicens skull utan mer för de förmånliga priserna. Trots att H&M är ett företag i 

lågprissegmentet är vår slutsats att H&M-kunderna verkar förvänta sig en högre servicenivå 

av företaget än vad de får idag, kanske beroende på företagets framgång och långa historia. 

På ett sätt kan vi tycka att kunderna godtar den rådande servicen eftersom de återkommer 

gång efter gång. Men hade plaggen varit dyrare likt Acne:s priskategorier och kunderna hade 

upplevt dålig service är det inte säkert att kunderna hade återkommit. Vid försäljning av 

dyrare plagg ses servicen som en viktig kringtjänst till produkten och detta verkar Acne vara 

duktiga på att praktisera.  

 

Vår slutsats är följaktligen att eftersom vi har erhållit ett mer positivt resultat hos  

Acne-kunderna än hos H&M-kunderna bör detta betyda att Acne bättre motsvarar kundernas 

förväntningar, oavsett vilken nivå dessa ligger på. Konsekvensen av det resultat som 

framkommit är att det för H&M:s del betyder att man antingen signalerar ett budskap om mer 

kundservice än vad företaget faktiskt ger eller att företaget är dåliga på själva genomförandet, 

och således inte levererar i sanningens ögonblick. Kunderna ser förmodligen att 

förutsättningarna finns exempelvis genom personal men att detta hanteras på ett dåligt sätt.    

 

Slutligen vill vi tydliggöra att förväntningarna hos H&M:s kunder verkar tämligen höga för 

att vara ett lågprisföretag. Kanske är skillnaden att förväntningarna inte uppfylls i samma 

grad hos H&M som hos Acne, något som därför speglar ett  missnöje hos kunderna.  

 

Vårt syfte var att undersöka två kundgrupper, dock inte nödvändigtvis olika kundgrupper, 

och se om deras förväntningar på service i butik skiljer sig ifrån varandra beroende på om de 

handlar hos en kedja i högprissegmentet eller en kedja i lågprissegmentet. Resultatet visar 

dock att service blivit lite av en självklarhet och verkar vara något som kunderna förväntar 

sig hos både lågprisföretag som H&M samt hos företag i högprissegmentet som Acne. Bara 

för att H&M-kunderna är missnöjda och troligen förväntar sig mer behöver detta dock inte 

betyda att förväntningarna är lika företagen emellan utan möjligen är förväntningarna hos 

Acne-kunden ändå högre än hos H&M-kunden.    
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7. Avslutande diskussion  
 
Vi anser att det finns skillnader i vad kunderna på H&M och Acne förväntar sig av de 

respektive företagen. De kunder som tycker det är viktigt att få en bra service verkar även 

handla i de butiker där de får detta så som Acne medan kunderna på H&M handlar på H&M 

även om de inte är helt tillfredställda med servicen. Detta gör att priset borde väga tyngre för 

H&M än vad tillfredställelsen med servicen gör. Annars hade inte en solkar majoritet faktiskt 

varit återkommande kunder trots otillfredsställande service. Även om det var dessa tolkningar 

som var ett problem i uppsatsen, förväntningar är svårt och bevisa och ibland även svårt för 

den som har dem att uttrycka eller ens vara medveten om. Fenomenet förväntningar är 

svårgreppbart, något vi även kan påstå att fenomenet service är. Det måste vara få begrepp 

som kan väga in så många olika faktorer för att fastsälla den som bra eller dålig, och det var 

snarare ett problem att sålla bort de faktorer som ansågs ointressanta snarare än att hitta fler. 

Men vi ser i slutändan service som en salig blandning av hur vi uppfattar alla dessa faktorer 

som vi har valt att ha med i denna uppsats. En service är trots allt inte god förrän en kund har 

uppfattat den sådan. 

 

Några svårheter har dykt upp under vägens gång för oss. Då Acne i Göteborg var en betydligt 

mindre besökt butik än vad den H&M butik vi undersökte var det en lång process att samla 

svar från denna kundgrupp. Det krävdes mycket tålamod och många timmar för att få ihop de 

svar vi behövde från Acne-kunderna även om det var väldigt få av de tillfrågade som valde 

att inte vara med i undersökningen. En annan utmaning var att utforma frågorna så att vi 

frågade om rätt saker som gick att koppla till forskningsfrågan. Som nämnt tidigare var 

förväntningar ett klurigt fenomen att undersöka och kopplingen mellan förväntningar och hur 

frågorna utformades var ganska svårt att få till. Kanske borde frågorna varit ännu mer riktade 

mot förväntningar. Men vi anser att som forskarna nämnt innan så är en kund nöjd med 

servicen om dess förväntningar är uppfyllda. Svarar kunderna då att de inte är nöjda visar 

detta en brist på uppfyllda förväntningar, där kunder förväntar sig mer. I slutändan tycker vi 

att vi har uppnått ett bra resultat med vår undersökning och att vi har bidragit med en 

undersökning som inte vi har sett gjorts på den svenska marknaden innan.  

 
I undersökningen tycker vi att vi ser intressanta skillnader mellan de olika butikernas 

kundgrupper. Där liknande butiker och självklart de undersökta butikerna kan använda 

resultaten för att jobba med hur deras företags service ska se ut. Vad som dock inte varit 

möjligt i denna undersökning på grund av tidsbrist är en större grupp respondenter. Med fler 

respondenter som undersöks hade vi kunnat dra mer generella slutsatser om hur de två 

kundgrupperna skiljer sig i förväntningar på de olika företagen. Idag finns kundklubbar eller 

kundregister ofta på företagen vilket hade kunnat bidra med en större mängd kunder per 

butik, samt säkerställt att de faktiskt är en kund.  Dessutom finns det en rad olika företag som 

inte finns med i denna undersökning som hade varit intressanta för samma slags forskning. 

Med fler företags kundgrupper och mer respondenter hade det kunnat dras mer generella 

slutsatser om vad de olika kundgrupperna förväntar sig av de olika företagen. Det hade även 

kunnat vara av intresse att jämföra manligt och kvinnligt på frågan om förväntningar på 

service i butik. Hade de olika könen haft samma förväntningar på service, eller hade den 

skiljt sig åt hade varit en intressant fråga att undersöka, där butiker i de olika prissegmenten 

hade kunnat vägas in.  
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I denna undersökning har vi inte haft kännedom om respondenten varit en återkommande 

kund hos både Acne och H&M, något som heller inte varit väsentligt att veta för vår studie. I 

framtida studier skulle det däremot vara intressant att fortsätta forskningen genom att urskilja 

olika konsumenter mer specifikt för att på så sätt se om det blir samma resultat. Det hade 

även varit intressant att med samma metod tillämpa intervjun på andra branscher utanför med 

företag i olika segment. Då med en mindre korrigering av de använda intervjufrågorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

Referenser  
 

Andersen, Ib. (1998). Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Beitelspacher Skinner, L., Richey G. & Reynolds K. (2011). Exploring a new perspective on 

service efficency: service culture in retail organizations. Journal of sevices marketing. ss. 

215-228. Emerald Group publishing limited. 

 

Blomqvist, R., Dahl, J., Haeger, T. & Storbacka, K. (1999). Det kundnära företaget. Malmö: 

Liber AB.  

 

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Bäckström, K. & Johansson, U. (2006). Creating and consuming experiences in retail store 

environments: Comparing retailer and consumer perspectives. Journal of retailing and 

consumer services. 13. ss. 417-430    

 

Davis, L. & Hodges, N. (2012). Consumer shoppingvalue: An investigation of shopping trip 

value, in-store value and retail format, Journal of Retailing and Consumer Services. Fresno. 

Elsevier.  

 

Daskalapoulou, I. & Petrou, A. (2005). Service quality and store performance: some evidence 

from Greece. Managing service quality. Emerald group publishing limited. Vol 15   

 

Eljertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken – en hanbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. Uppl. 2. 

  

Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H. & Wängnerud L. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 2007. Uppl. 3:4. Nordstedts Juridik AB:   

 

Gagliano Bishop, K. & Hathcote, J. (1994) Customer Expectations and Perceptions of 

Service Quality in Retail Apparel Specialty Stores, Journal of Services Marketing, Emerald, 

Vol. 8. Ss. 60-69 

 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring. Malmö: Liber AB.  

 

Grönroos, C. (2007). Customer Management in Service Competition. John Wiley & Sons:  

Tredje upplagan.  

 

Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring: en CRM ansats. Malmö: 

Liber. 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johannessen A., Tufte P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. Uppl. 1:3. 

 



39 

 

Kotler P., Atmospheric as a marketing tool. (1973-1974). Journal of retailing. vol 49 

Elsevier. 

 

Kumar P. (2005). The competitive impact of service process improvement: Examining 

customer’s waiting experiences in retail markets, Journal of Retailing 81, ss. 171-180 

Athens: Elsevier.  

 

Kylén, J.A. (1994). Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. Bromma: 

Kylén förlag AB.  

 

Kylén, J.A. (2004). Att få svar – intervju, enkät, observation. Vellinge: Bonnier utbildning 

AB.  

 

Lou W., Liberatore M., Nydick R., Chung QB. & Sloane E. (2003) Impact of process change 

on customer perception of waiting time: a field study. Omega the international Journal of 

Management Science 32. ss. 77-83. Elsevier.  

 

May T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Moltz, B. Smartbiz (2010) 11 custumer service trends to watch in 2011[Elektronisk] 

Tillgänglig: < http://smallbiztrends.com/2010/12/eleven-customer-service-trends-2011.html> 

(2012-02-20) 

 

Mossberg L. (2003). Att skapa upplevelser – från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur.  

 

Nadiri, H. (2011). Costumer’s zone of tolerance for retail stores online.  Springer-Verlag.  

 

Normann, R., (2000). Service Management Strategy and Leadership in the Service Business, 

John Wiley & Sons. Tredje upplagan.  

 

Parasuraman A., Zeithaml V.A. & Berry L.L. (1995). A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing Vol. 49, ss. 41-50.  

 

Shostack G L. (1977). Breaking free from product marketing. Journal of marketing. Vol 41.   

 

Sparks L., (1992). Customer Service in Retailing - The Next Leap Forward?. The Service 

Industries Joumal. Vol. l2, No.2 ss. 165-184.  

 

Suveranservice.se (2010) Dags för social kundservice [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://suveranservice.wordpress.com/2010/09/01/dags-for-social-kundservice/> 2012-02-20, 

2012-02-03  

 

Thorstenson G. (2007) Människor påverkar människor, Springtime.  

  

Tschohl J. (1998). Empowerment - the key to quality service. Managing Service Quality. 

Vol. 8 Iss: 6, pp.421 – 425. Emerald  

 

Tschohl J. (2006). Turning Service into opportunities, Consumer Electronics  

http://smallbiztrends.com/2010/12/eleven-customer-service-trends-2011.html
http://suveranservice.wordpress.com/2010/09/01/dags-for-social-kundservice/


40 

 

 

Yan R.N., Yurchisin J. & Watchravesringkan K. (2011) Does formality matter? Effects of 

employee clothing formality on consumers service quality expectations and store image 

perception. Internationall Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group 

publishing limited. 

 

Zeithaml V.A. & Bitner M.J. (1996). Services Marketing, New York: McGraw-Hill 

Companies.   

 

Zeithaml V.A., Bitner M.Jo. & Gremlern D.D. (2009). Service maketing- Intergarting 

customer focus across the firm. Singapore: McGraw-Hill companies. Femte upplagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Bilaga - frågeformulär 

 

1. Beteendemönster: Är du en återkommande kund på ACNE/H&M?  

 

- Ja - Nej 

 

2. Kötid; Hur upplever du butikens kötid?  

 

- Otillfredsställande  - Acceptabel    - Tillfredsställande  - Bättre än förväntad  

 

3. Personlig försäljning; Känner du att du kan få hjälp av butiksbiträde utan alltför stor 

ansträngning?  

 

- Aldrig  - Ibland  - Ofta  - Alltid  

 

4. Fysiska butiken; Är du nöjd med butikens atmosfär? 

 

- Inte alls –Till viss del – Till stor del – Helt  

 

5. Fysiska butiken; Anser du att antalet provrum lever upp till dina förväntningar?  

 

– Inte alls – Till viss del – Till stor del – Helt 

 

6. Påverkan; Handlar någon av dina vänner på ACNE/H&M? 

 

- Ja   - Nej   - Vet ej  

 

7. Klassifikationsfråga: Hur mycket handlar du kläder för totalt sett i månaden? 

 

0-499kr    500-999 1000-1499    1500-1999      2000-2999    3000>  
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Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

 


