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Abstract 

In today's society, the store staff often lacks a knowledge regarding textile materials, and they 

often have trouble answering customer questions regarding, for example, the shrinkage, dry or 

wet rubbing, or washing instructions. To be able to distinguish a store from the e-commerce, 

it is important that the staffs are experts in these matters. 

The purpose of this study is to investigate whether the textile materials expertise of store staff 

are sufficient to match the customers expectations. The study was conducted with the help of 

previous research and our own investigations. We have designed and implemented two 

different questionnaires, one directed to the store staff and one directed to the customers, as 

well as conducted a participant observation in one of the stores. We have used eight different 

chains within the fast fashion segment to implement our study. 

The thesis explains two different theories regarding service quality. We describe the 

SERVQUAL-model and the gap model. From these two models, we have developed a 

research model to answer our research questions. 

Through our study, we concluded that the store staffs’ knowledge of textile materials aren’t 

good enough to match the customers expectations. We have also come to the conclusion that 

very few are offered courses regarding textile materials from the company they are working 

on. A large majority of the store staff wishes that the company would offer courses or 

additional courses in textile materials, and we have through the questionnaires and prior 

research concluded that this is an appropriate method to increase the level of knowledge. 

 

Keywords: The gap model, knowledge, SERVQUAL, textile materials, store staff, service 

quality. 



 

Sammanfattning 

I dagens samhälle råder det ofta en bristande kunskap hos butikspersonal gällande textila 

material, och de har ofta problem med att besvara kundernas frågor gällande exempelvis 

krympning, fällning eller tvättråd. För att en butik ska kunna utmärka sig från e-handeln är det 

av största vikt att personalen är experter på dessa frågor. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om den textila materialkunskapen hos 

butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens förväntningar. Studien har 

genomförts med hjälp av tidigare forskning, samt egna undersökningar. Vi har utformat och 

genomfört två olika enkäter, en riktad till butikspersonal och en till kunder, samt genomfört 

en deltagande observation i butik. Vi har använt oss av åtta olika kedjeföretag inom fast 

fashion-segmentet för att genomföra vår studie. 

I uppsatsen förklaras två olika teorier angående servicekvalitet. Vi beskriver SERVQUAL-

modellen och kundgapsmodell. Ur dessa har vi tagit fram en egen undersökningsmodell för 

att kunna besvara våra forskningsfrågor.  

Genom vår undersökning kom vi fram till att butikspersonalens kunskap om textila material 

inte är tillräckligt god för att matcha kundernas förväntningar. Vi har även kommit fram till 

att väldigt få blir erbjudna utbildningar angående textila material från företaget de arbetar på. 

En stor majoritet av butikspersonalen önskar att företaget de arbetar på ska erbjuda kurser 

eller fler kurser inom textila material, och vi har genom enkäterna och tidigare forskning 

kommit fram till att detta är en lämplig metod för att öka kunskapsnivån.  
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1. Introduktion 

I första kapitlet behandlar vi inledning och problematisering, som leder fram till uppsatsens 

syfte och frågeställningar.  

1.1 Inledning 

De senaste åren har e-handeln växt fram som ett alternativ till traditionell handel 

(Mummalaneni, 2005). Konsumenterna har vant sig vid att göra sina köp via internet, och 

tycker det är smidigt att få sina produkter levererade till dörren. Konkurrensen från e-handeln 

gör att butikerna måste utmärka sig för att överleva på marknaden, till exempel genom att ha 

en attraktiv butiksmiljö, unika erbjudanden, eller god service och kunskap. Just kunskap har 

blivit allt viktigare, och företagsorganisationer har börjat se kunskap som en av de mest 

värdefulla konkurrensfördelarna (Zack, 1999). I allmänhet kan säljare som är kunniga inom 

sitt område lättare förutse kundernas reaktioner och ändra sina egna åtgärder för att möta 

kundernas behov (Jones, Chonko & Roberts, 2003). Säljarna måste agera experter och lösa 

kundernas problem, vilket innebär att butikspersonalen inte enbart ska sälja produkter, utan 

även erbjuda lösningar och råd (Anderson & Dubinsky, 2004).  

Kravet om att alltid leverera god service i butik är en viktig faktor som alla företag bör arbeta 

med för att tillgodose kundernas behov (Grönroos, 1990). Skulle inte butikspersonalen ha 

tillräckligt goda kunskaper för att kunna besvara kundernas frågor leder det till en 

konkurrensnackdel för butiken och kunderna kanske då söker sig till e-handeln. Inom 

klädbranschen är det därför viktigt att personalen är experter om plaggens textila material och 

dess egenskaper för att tillgodose kundernas behov.  

Ansvaret ligger inte endast hos personalen utan det är cheferna som måste se till att säljarna 

har tillräcklig kunskap. En missnöjd kund kan skapa en negativ uppfattning gentemot 

produkten eller företaget, och därför bör företagets utbildningsprogram inkludera information 

om produkterna och dess egenskaper, men också hur man kommunicerar detta till kunderna 

(Agnihotri, Rapp & Trainor, 2009).  

Hur säljarna agerar påverkar hur nöjda kunderna blir under köpprocessen (Goff, Boles, 

Bellenger & Stojack, 1997). God service kan bland annat innebära att säljaren är trevlig och 

tar sig tid att hjälpa kunden, och det är dessutom viktigt att säljaren lyssnar och förstår 

kundens behov. Detta gör att kunden får känslan av att säljaren är trovärdig, och gör sitt bästa 
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för att lösa kundens problem (Swan & Oliver, 1991). Ju mer positiv kunden blir till säljaren, 

desto större chans är det att kunden väljer att handla (Lin & Lin, 2011). Agnihotri et al (2009) 

hävdar att säljarna kan utmärka sig genom att tillämpa sin specialistkompetens, det vill säga 

kunskap om produkten och dess användning. I klädbutiker är det viktigt att personalen har 

kunskap om textila material för att kunna besvara kundernas frågor. Om butikspersonalen inte 

kan svara på frågorna gällande det textila materialet köper kunden troligtvis plagget ändå. 

Varför är det så? Borde inte kunden i alla lägen räkna med att säljaren är expert på 

produkterna som säljs i butiken?  

1.2 Problematisering 

När man arbetar i en butik är det viktigt att hela personalen strävar efter att bemöta kunderna 

på samma sätt. Butikspersonalen interagerar regelbundet med kunderna, och på så sätt får 

företaget tillgång till information om vad kunderna efterfrågar (Rapp, Ahearne, Mathieu & 

Schillewaert, 2006). Anderson och Robertsson (1995) menar dessutom att konsumenter ofta 

har en större lojalitet till personalen än till själva företaget. Det är dock butikschefen som har 

det slutgiltiga ansvaret för att kunden ska få en bra upplevelse i butiken. Därför är det viktigt 

att butikschefen känner sin kund så pass väl att chefen vet vilken service de efterfrågar, och 

ser till att de anställda lever upp till detta (Hernant, 2010). 

I klädbutiker är det viktigt att personalen har kunskap om textila material för att kunna 

besvara kundernas frågor. Agnihotri et al (2009) menar att cheferna eller ledningen bör satsa 

på att utbilda säljare i kunskap om produkterna, men även hur denna kunskap ska 

kommuniceras till kund. Även Grewal & Sharma (1991) hävdar att rätt utbildning kan göra 

säljarna mer kundorienterade. Det är dock upp till chefen eller företagsledningen att se till att 

personalen har denna kunskap, antingen via internutbildningar, eller som krav för anställning. 

Om personalen inte har dessa kunskaper kan det ses som ett serviceproblem, vilket är en 

nackdel för företaget.  

En undersökning genomförd av Development Dimensions International visar att mer än 

hälften av respondenterna räknar med att få kvalitativ hjälp från säljarna i en köpsituation. 

Undersökningen visar även att internet ses som den bästa källan till information, därefter 

kommer säljaren. En tredjedel uppger att säljarens hjälp inte är tillräckligt god (Thomas, 

Mitchell & Rossa, 2007). För att butikerna ska kunna konkurrera med e-handeln, måste 
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säljarnas kunskapsnivå förbättras. Att så mycket som en tredjedel av respondenterna anser att 

säljarnas hjälp är för dålig tyder på ett problem inom handeln.  

Eftersom att vissa arbeten kräver särskild kunskap erbjuder många företag interna 

personalutbildningar (Wilson, Strutton & Farris, 2002). Dormann (2003) hävdar att 

personalen får möjligheter och kunskap att hantera olika säljsituationer genom utbildning. 

Även Lundmark och Söderström (1988) menar att personalutbildning är en viktig faktor för 

att säljaren ska kunna utvecklas inom sitt arbete och i sin roll som säljare. Men blir 

butikssäljare verkligen utbildade inom textila material, och hur ser i så fall den utbildningen 

ut?  

Även om personalen inte blir utbildade inom textila material, är det ändå större chans att de 

säljare som har jobbat länge inom branschen har lättare att hantera dessa frågor. Agnihotri et 

al (2009) hävdar att säljare med mycket erfarenhet har utvecklat en egen strategi och ett 

försäljningsbeteende som underlättar för dem i en säljsituation. Enligt Ellström (1996) handlar 

lärande om en balans mellan kunskap och erfarenheter. Genom utbildning skapas kunskap, 

men erfarenheter får man genom att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Om en nyanställd saknar 

erfarenhet inom branschen eller angående textila material, krävs åtminstone kunskap via 

utbildningar för att kunna uppfylla kundernas behov.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om den textila materialkunskapen hos 

butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens förväntningar.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Är butikspersonalen utbildade inom textila material, och hur har de i så fall fått sin 

utbildning? 

2. Upplever kunden att det finns bristande kunskaper angående textila material hos 

butikspersonal? 

3. Hur kan företagen arbeta med att förbättra kunskapsnivån hos personalen?  

 



 4 

2. Metod  

I kapitlet nedan följer information om olika empiriska metoder. Vi förklarar vilken metod vi 

valt, samt det praktiska tillvägagångssättet av vår studie. 

1.5 Val av metod 

I vår undersökning kommer vi använda oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata 

är information som samlas in för den givna undersökningen och kan vara bland annat enkäter, 

intervjuer och observationer (Christensen, 2011). När man ska samla in data brukar man skilja 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvantitativa metoden innebär hård data, det 

vill säga siffror, svar och fakta som går att räkna och statistiskt bearbeta (Harboe, 2013). 

Exempel på kvantitativa metoder är frågeformulär, experiment och enkäter. Vi har valt att 

göra två kvantitativa enkäter, då vi vill ha mätbara svar av ett stort antal respondenter. 

Ytterligare en anledning till att vi väljer att använda oss utav enkäter är att liknande studier så 

exempelvis ”Perception Gaps in Customer Expectations: Managers Versus Service Providers 

and Customers” (Luk & Layton, 2002) och ”The influence of salesperson skill, motivation, 

and training on the practice of customer-oriented selling” (Pettijohn, Pettijohn & Taylor, 

2002) valt att använda sig av enkäter, vilket tyder på att denna metod lämpar sig för 

undersökningen. Vi kommer att göra två olika enkäter, en riktad till butikspersonal och en till 

kunder. Detta för att kunna jämföra kundernas förväntningar och uppfattningar med hur 

butikspersonalen förstår dessa. Vid utformningen av dessa kommer vi använda oss av 

kundgapsmodellen. Vi kommer dessutom att genomföra en observation i ett av de valda 

företagen. För att få en teoretisk kunskap i ämnet kommer vi även använda oss utav 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Vi kommer använda oss av 

databaser så som Summon, Google Scholar och Web of Science för att hitta pålitliga källor. 

 

1.6 Utformning av enkät 

I en enkät kan man använda sig av flera olika typer av frågor, men vi kommer att använda oss 

av faktafrågor i båda enkäterna. Faktafrågor är raka, enkla frågor med tydliga svarsalternativ 

(Harboe 2013). Detta väljer vi för att för att få enkla, konkreta svar. Vi kommer inte använda 

kognitiva frågor, det vill säga frågor som mäter kunskap (ibid), eftersom att det inte stämmer 

överens med våra forskningsfrågor. Vi kommer inte heller använda oss av attitydmässiga 
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frågor eftersom att vi tror att det skulle generera färre svar, och det skulle bli svårare att 

analysera.  

Svarsalternativen kommer vi att variera för att kunna få så mycket information som möjligt. 

Vi tänker använda oss av både svarslistor, graderade svar samt några frågor med dikotoma 

svar, det vill säga frågor med endast två svarsalternativ. De flesta frågorna har dock fyra 

svarsalternativ, för att undvika att respondenten väljer mittalternativet (Harboe, 2013). I 

kundenkäten kommer vi börja med att fråga om respondenten någon gång har handlat i något 

av de företag vi valt att undersöka. Om svaret blir nej kommer vi att utesluta den 

respondenten ur undersökningen.  

Enkätfrågorna kommer att anpassas för att besvara våra två första forskningsfrågor. Den 

tredje frågan kommer främst besvaras genom teorin, samt vår egen analys. För att smala ner 

ämnet ”frågor om textila material” kommer vi att kategorisera detta i fyra undergrupper. Detta 

gör vi för att underlätta för respondenterna, då ämnet ”textil materialkunskap” är väldigt brett. 

Dessa fyra undergrupper är tvättråd, hållbarhet, förändrande egenskaper och det textila 

materialet. På så sätt kan vi få fram exakt vad kunderna frågar om, samt vilka frågor som 

personalen upplever att de brukar få. Vi kommer även att använda denna kategorisering i den 

observation vi kommer göra. 

 

1.7 Undersökningens etik 

För att motivera respondenten att svara på vår enkät så exakt och ärligt som möjligt kommer 

vi att skriva ett följebrev till enkäterna (Harboe, 2013). Där kommer vi presentera vilka vi är 

och att vi kommer från Textilhögskolan, beskriva syftet med enkäten och förklara att det är en 

del av vårt examensarbete. Vi kommer även garantera respondenten och företaget anonymitet, 

eftersom att detta kan göra respondenterna mer benägna att svara (Eliasson, 2006).   

 

1.8 Tillvägagångssätt 

För att få respondenter till personalenkäten kommer vi att skriva ut enkäterna på papper och 

använda oss av drop off-metoden. Detta innebär att man själv går runt till butikerna och delar 

ut enkäten till personalen (Williams & Attaway, 1996). Denna metod använde författarna till 

”The influence of salesperson skill, motivation, and training on the practice of customer-
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oriented selling” (2002) sig av när de genomförde en liknande undersökning, vilket gör att vi 

finner metoden lämplig. Det skulle dessutom bli svårt att nå rätt respondenter på andra sätt, 

eftersom att vi vill få svar från respondenter som arbetar inom något av de företagen vi 

undersöker. Vi kommer att undersöka åtta företag i Göteborg, och dela ut enkäter till flera av 

företagens butiker. Vi kommer att ge butikspersonalen ungefär en veckas tid att besvara 

enkäterna, och därefter kommer vi hämta samla in dem igen.  

Då vår undersökning bygger på en jämförelse mellan personalens och kundernas 

uppfattningar och förväntningar kommer vi även göra en enkät riktad till kunder. Denna 

kommer vi skapa med hjälp av Survey Monkey, en webbtjänst där man kan skapa enkäter. Att 

svaren lagras automatiskt underlättar bearbetningen av svaren (May, 2013). Vi kommer sprida 

enkäten till vänner via Facebook, men även be vänner och familj att sprida den för att få större 

bredd på respondenterna. Detta gör att det inte enbart är våra egna vänner och bekanta som 

besvarar enkäten.  

För att ytterligare underbygga vår studie kommer vi att komplettera enkäterna med en dold 

deltagande observation. En dold observation innebär att personerna som studeras inte är 

medvetna om det, till skillnad från en öppen observation då personerna vet om att de 

observeras (Christensen, 2011). Då en av författarna arbetar extra som säljare inom ett av de 

företagen vi valt att undersöka, kommer hon ha möjlighet att få ytterligare uppfattning om 

kundernas förväntningar på säljarens kunskap. Hon kommer anteckna kundernas frågor 

angående textila material utifrån de kategorier vi även använder oss av i enkäterna, och 

tillsammans kommer vi sedan analysera materialet och sammanställa detta i ett 

observationsprotokoll. Observationen kommer genomföras under en månads arbetspass. 

 

1.9 Urval som besvarar enkäten  

I enkäten riktad till företag kommer vi göra ett subjektivt urval, vilket innebär att vi själva 

väljer personal från de butiker som vi vill ska besvara enkäten (Harboe, 2013). Vi kommer 

välja butiker med olika kundgrupper för att få ett så stort urval som möjligt till kundenkäten. 

I enkäten riktad till konsumenter kommer vi få ett stratifierat slumpmässigt urval. Detta 

innebär att vi får ett mer representativt urval än vi hade fått genom ett helt slumpmässigt urval 

(Harboe, 2013). Då det är viktigt för vår undersökning att få reda på om respondenten är kund 

till någon av de valda butikerna, kommer vi öppna med en fråga om detta. Däremot kommer 
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vi inte avgränsa urvalet på något annat sätt, då vi vill få svar från en blandad urvalsgrupp. Ett 

större urval gör att studien blir mer tillförlitlig, och det blir lättare att generalisera resultatet 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

1.10 Avgränsningar 

Man kan se personalens kunskap som en servicedimension, och vi har valt att avgränsa oss till 

just denna dimension och inte undersöka personalens övriga servicekrav. Detta för att vi har 

märkt ett kunskapsgap på just denna punkt.  

Vi har valt att begränsa vår undersökning till modekedjor i Göteborgsområdet. Tanken var 

först att även inkludera enskilda butiker, men då det visade sig vara svårt att få in tillräckligt 

med material från dessa, beslutade vi oss för att endast undersöka kedjor. Vi har valt butiker 

med blandade målgrupper gällande ålder, stil och sortiment. För att kunna göra en kvalitativ 

undersökning rimlig för tidsramen begränsade vi oss till åtta butiker. I kombination med våra 

utformade enkäter samt en deltagande observation anser vi att vi har samlat in tillräckligt 

mycket material.  

I enkäterna och observationen har vi sorterat frågorna gällande textila material i fyra 

kategorier. Dessa är tvättråd, det textila materialet, förändrade egenskaper och hållbarhet. Vi 

valde att inte ta med frågor om exempelvis färger, passform och storlekar då det inte är 

relevant för vår forskning.  

 

3. Teoretisk referensram 

Nedan följer ett teoriavsnitt som behandlar två olika modeller om tjänstekvalitet, samt annan 

relevant forskning inom området. Vi presenterar även vår egen undersökningsmodell. 

1.11 SERVQUAL 

Kunder har många informationskällor som leder till förväntningar på vad som kommer hända 

i servicemöten. Dessa källor kan exempelvis vara tidigare erfarenhet av företaget eller 

liknande företag, publicitet i media, företagets egen reklam, och word of mouth. Kunder har 

även förväntningar på vad de tycker borde hända i servicemötet, det vill säga vilken service 
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kunderna själva anser att de förtjänar (Zeithaml, Boulding, Kalra & Staelin, 1993). Kundens 

uppfattning om en tjänstupplevelse definieras som skillnaden mellan förväntningen av vad 

som kommer hända, och vad som borde hända (Edvardsson, Thomasson & Övretveit, 1994). 

Om företaget inte uppfyller kundernas förväntningar kan detta resultera i ett missnöje hos 

kunderna (Large & König, 2009). 

God kvalitet på tjänster är en förutsättning för ett företags totala resultat (Reynoso & Moores, 

1995). En modell man kan använda för att mäta hur kunderna upplever kvaliteten på en tjänst 

är SERVQUAL. Modellen bygger på en jämförelse mellan hur kunderna förväntar sig att 

tjänsten bör utföras, kontra deras erfarenheter av hur tjänsten tidigare utförts. Modellen 

uppkom på mitten av 1980-talet, då Zeithaml, Parasuraman och Berry började undersöka 

tjänstekvalitetens avgörande faktorer, och hur kunderna upplever och utvärderar tjänstens 

kvalitet. I den första undersökningen fann de tio avgörande faktorer, som senare reduceras till 

följande fem: 

1. Materiella ting. Hur kunden upplever företagets lokaler, utrustning, och personalens 

fysiska gestalt (Grönroos, 2008). 

2. Tillförlitlighet. Att företaget inte gör några misstag, att rätt produkt levereras på rätt 

sätt i rätt tid (ibid). 

3. Tjänstvillighet. Att personalen är villig att hjälpa kunden och tar hänsyn till kundens 

önskemål (ibid). 

4. Försäkran. Att personalen agerar på ett sätt som får kunderna att känna att de litar på 

personalen och företaget. Detta innebär även att personalen har tillräckligt god 

kunskap för att kunna svara på kundernas frågor (ibid). 

5. Empati. Att personalen behandlar alla kunder som individer, förstår kundernas 

problem och gör sitt bästa för att lösa dem (ibid). 

SERVQUAL är det mest kända verktyget för att mäta tjänstekvalitet (Vaughn & Woodruffe-

Burton, 2011). Mätningen går ut på att man använder sig av, vanligtvis, 22 attribut för att 

beskriva de fem avgörande faktorerna. Antalet attribut kan behöva anpassas till den aktuella 

tjänsten. Respondenterna får sedan skatta på en sjugradig skala vad de förväntade sig av 

tjänsten, samt hur de upplevde tjänsten. Man kan därefter räkna fram en poäng som anger 

tjänstens upplevda kvalitet (Grönroos, 2008).  
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Figur 1: Författarnas tolkning av SERVQUAL-modellen (Grönroos, 2008) 

Genom SERVQUAL-modellen får man reda på kundgapet, som leder oss vidare in på 

kundgapsmodellen. 

 

1.12 Gapmodell för servicekvalitet  

Modellen visar kundens förväntningar på bemötandet i förhållande till butikspersonalens 

uppfattning om hur kunden vill bli bemött.  

1.12.1 Kundgapet 

Genom SERVQUAL-modellen får man reda på kundgapet, det vill säga skillnaden mellan 

kundens förväntningar och erfarenheter. Att stänga luckan mellan vad kunden förväntar sig 

och vad de har för erfarenheter är avgörande för att leverera god service, och det utgör 

grunden för gapmodellen. För att kunna göra detta krävs det att man förstår sina kunder. För 

att kunna stänga kundgapet krävs det även att man stänger fyra andra luckor. Dessa luckor 

uppstår inom företaget som tillhandahåller servicen, och kallas därför leverantörsgap 

(Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).  

  

 

 

 

Figur 2: Författarnas tolkning av kundgapet (Zeithaml et al, 2009) 

1.12.2  Uppfattningsgapet  

Beskriver skillnaden mellan kundens egna förväntningar, och hur butiken förstår dessa 
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förväntningar. Om butikschefen eller personalen inte är medvetna om vilka förväntningar 

kunden har kan detta leda till ett dåligt kundbemötande (Zeithaml et al, 2009). De kunder som 

har blivit utsatta för detta kan ha svårt att ändra sin uppfattning om företaget (Frayne & 

Geringer, 2000).  Felaktiga eller dåligt gjorda marknadsundersökningar är en stor anledning 

till att detta gap kan uppstå. En annan nyckelfaktor till att uppfattningssgapet uppstår är när 

kommunikationen är dålig mellan cheferna och butikspersonalen. Personalen är de som 

ständigt bemöter kunderna och får på så sätt veta vilka förväntningar som finns (Rapp et al, 

2006), men om dessa inte förmedlas till cheferna är det svårt att få en förändring (Zeithaml et 

al, 2009). 

Ett annat vanligt misstag som kan leda till ett ökat uppfattningsgap är när företaget fokuserar 

för mycket på att skaffa nya kunder, i stället för att undersöka vad deras nuvarande kunder 

förväntar sig i servicemötet. Det är viktigt att bygga en relation till sina kunder, för att få reda 

på vad de vill ha. Slutligen, är det viktigt att personalen kan handskas med klagomål och 

reklamationer på ett sätt som gör kunden nöjd (Zeithaml et al, 2009). 

 

1.12.3 Servicedesigngapet  

Även om butikspersonalen måste veta vad kunden förväntar sig för att kunna ge kunden rätt 

service, är det inte tillräckligt. Dessa kunskaper måste omsättas till något användbart, 

exempelvis manualer eller uttalade riktlinjer i kundmötet, för att förenkla för personalen. Det 

finns flera anledningar till att gapet i servicedesignen uppstår. Till exempel är det mycket 

viktigt att hela personalen strävar efter att följa riktlinjerna, annars kommer kundernas 

förväntningar om servicen ändå inte matcha den verkliga servicen. Det kan dessutom vara så 

att cheferna anser att kundernas förväntningar på servicen är orealistisk, och i dessa fall 

arbetas inga nya riktlinjer fram (Zeithaml et al, 2009). 

 

1.12.4 Servicegapet  

För att kunna hålla de serviceriktlinjer man har skapat krävs resurser i form av bland annat 

lämplig teknik, butikspersonal eller särskilda hjälpmedel. Den viktigaste faktorn i 

servicegapet är personalen (Zeithaml et al, 2009). Butikspersonal förväntas idag att klara av 

många olika uppgifter och kunna bemöta kunderna på rätt sätt. I personalens arbetsuppgifter 

ingår bland annat att hjälpa kunderna med behovsidentifikationen, kunna föreslå alternativ 



 11 

samt ha en god kunskap om produkterna som säljs (Pettijohn et al, 2002). Det är dessutom 

personalen som har den största rollen när det gäller att bygga relationer mellan säljare och 

konsument (Bradford & Weitz, 1999). För att samtliga inom företaget ska vara bekanta med 

organisationens värdegrund och företagets arbetssätt erbjuds ofta särskilda 

introduktionskurser när man anställer nya medarbetare (Eriksson, 2013). Om personalen inte 

förstår sin roll, inte är tillräckligt kunniga i frågor som kan uppstå, eller helt enkelt inte är 

tillräckligt motiverade till att ge kunderna den service de förväntar sig, uppstår servicegapet. 

Därför måste butikschefen vara noggrann vid rekrytering, men också erbjuda utbildningar, ge 

feedback, och på olika sätt motivera personalen (Zeithaml et al, 2009). 

 

1.12.5 Kommunikationsgapet  

I kommunikation som företaget skickar ut till kunden i form av hemsidor, annonser, mejl eller 

andra säljfrämjande kanaler ger butiken löften till kunden, vilket genererar i förväntningar hos 

kunderna. Kommunikationen som skickas ut skapas av marknadsavdelningen, och risken är 

stor att de skapar överdrivna förväntningar som inte kan förverkligas av butikspersonalen 

(Zeithaml et al, 2009). Det är dessutom viktigt att marknadsavdelningen har kunskap om 

kunden för att budskapet ska uppfattas på rätt sätt (Brassington & Pettitt, 2006). Genom att 

noggrant koordinera servicen med kommunikationen minskar därför kommunikationsgapet, 

och på så vis även kundgapet (Zeithaml et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Författarnas tolkning av gapmodellen för servicekvalitet (Zeithaml et al, 2009) 
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4. Undersökningsmodell 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på den textila materialkunskapen hos 

butikspersonal, och se om den matchar kundens förväntningar. Till vår hjälp har vi valt att 

utforma en modell baserad på gapmodellen för servicekvalitet. Detta för att lättare anpassa 

modellen till vår forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Författarnas egen undersökningsmodell  

 

Modellen är utformad på samma sätt som gapmodellen, men med vissa förändringar. Då vi 

inte undersöker hur den yttre kommunikation så som reklam, mejl och annonser påverkar 

kundens uppfattning om företaget, har vi tagit bort kommunikationsgapet från modellen. Vi 

undersöker inte heller om butiken sätter upp riktlinjer i kundbemötandet, och därför har vi 

även tagit bort servicedesigngapet. Detta gör att vår modell endast har två gap, vilka leder 

fram till kundgapet.  
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5. Empiri 

Här presenterar vi företagen vi har valt att undersöka samt de resultat som vi har fått fram 
från våra två enkäter, en riktat till butikspersonal och en till kunder, samt en deltagande 
observation i en av butikerna. Empirin som redovisas är ett urval från det totala resultatet vi 
har samlat in.  

 

1.13 Företagspresentation 

I tabellen redovisas de företag som har deltagit i undersökningen genom att besvara 

personalenkäten. Även den deltagande observationen har genomförts i ett av dessa företag. 

Företag 1: Ett stort svenskt modeföretag med butiker i hela världen. Säljer kläder och 
accessoarer till dam, herr och barn 

Företag 2: Stort svenskt modeföretag. Företaget har butiker i Sverige, Norge, Finland 
och Polen. Erbjuder kläder till dam, herr och barn. 

Företag 3: Svenskt modeföretag med butiker i Sveriges största städer, men även i 
Danmark, Tyskland, Norge och Nederländerna. Erbjuder både externa och 
egna varumärken till dam och herr, med en målgrupp i 20-årsåldern.  

Företag 4: Svenskt modeföretag som erbjuder kläder till dam och riktar sig till en något 
yngre målgrupp. Har butiker i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och 
Norge.  

Företag 5: En av nordens största modekedjor inom herrkläder. Har butiker i Sverige, 
Norge och Finland.  

Företag 6: Norskt modeföretag som erbjuder sortiment till dam, främst riktat till en 
yngre målgrupp. Har butiker i Norge, Sverige, Finland, Danmark och 
Österrike.  

Företag 7: Svenskt modeföretag som erbjuder kläder för kvinnor mitt i livet. Företaget 
har bara butiker i Sverige.  

Företag 8: Svenskt modeföretag som erbjuder både externa och egna varumärken till 
dam och herr, med en målgrupp i åldern 30-40. Företaget har butiker i 
Sverige och Norge.  

Figur 5: Företagspresentation 
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1.14 Enkät till butikspersonal 

Respondenterna till personalenkäten är från alla de åtta företagen vi har valt att undersöka. 

Enkäterna har lämnats in till ett flertal butiker i Göteborg och hämtats upp av oss en till två 

veckor senare. Det var totalt 50 stycken respondenter i undersökningen. Nedan redovisas 

resultatet från vår personalenkät. 

 

Figur 6: Sammanställning av fråga 7 som finns i bilaga 1.  

 

46 % av respondenterna svarade att de dagligen fick frågor angående det textila materialet, 

och 39 % upplevde att de fick denna fråga ganska ofta. Endast 15 % sa att de fick den ibland, 

och det var ingen som svarade att de aldrig fick denna fråga.  

 

Ja, dagligen
46%

Ja, ganska 
ofta
39%

Ja, ibland
15%

Nej, aldrig
0%

Får du ofta frågor om det textila materialet?
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Figur 7: Sammanställning av fråga 8 som finns i bilaga 1.  

 

När vi ställde frågan om de ansåg att de har tillräckligt med kunskap för att besvara kundernas 

frågor gällande textila material var det 27 % som ansåg att de alltid kunde besvara kundernas 

frågor. Hela 67 % ansåg att de delvis kunde besvara kunderna, och det var få, endast 6 % som 

ansåg att de sällan kunde svara på frågorna. Ingen ansåg att de inte hade tillräckligt med 

kunskap.  

Av de som angav att de alltid känner att de har tillräckligt god kunskap hade 40 % 6-10 års 

erfarenhet inom branschen. 33 % hade jobbat inom branschen 2-5 år, 20 % mindre än 2 år, 

och endast 7 % hade mer än 10 års erfarenhet. Se bilaga 6. 

34 % av de som angav att de delvis hade tillräckligt god kunskap hade mer än 10 års 

erfarenhet. 21 % hade jobbat inom branschen mindre än 2 år, och lika många hade jobbat 6-10 

år. 24 % hade 2-5 års erfarenhet. Se bilaga 7. 

Av de som angav att de sällan kunde svara på kundernas frågor hade 100 % jobbat inom 

branschen 6-10 år. Se bilaga 8. 

 

Ja, alltid
27%

Ja, delvis
67%

Sällan
6%

Nej 0 %

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att 
besvara kundernas frågor angående textila material och 

dess egenskaper?
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Figur 8: Sammanställning av fråga 9 som finns i bilaga 1.  

 

Mer än hälften av respondenterna, 59 % trodde att kunderna alltid förväntar sig att 

butikspersonalen har kunskap om textila material. 39 % trodde att kunderna delvis förväntar 

sig att personalen har denna kunskap och endast 2 % svarade att kunderna sällan förväntar sig 

detta.  

 

Figur 9: Sammanställning av fråga 10 som finns i bilaga 1.  

 

Ja, alltid 
59% 

Ja, delvis 
39% 

Sällan 
2% 

Nej 
0% 

Tror du att kunden förväntar sig att du har kunskap om 
textila material? 

Ja
43%Nej

57%

Har du fått någon utbildning om textila material?
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Lite fler av häften, 57 %, svarade att de inte hade fått någon utbildning om textila material 

och resten svarade att de hade fått någon form av utbildning. Av de som hade en utbildning 

fick vi reda på att 37 % hade fått denna utbildning via företaget de arbetar på idag. 21 % hade 

fått kunskapen från ett tidigare företag och 42 % hade fått den via högskola eller motsvarande. 

Se bilaga 4. 

Av de som hade utbildning ansåg 47 % att de alltid kunder svara på kundernas frågor 

angående textila material. 48 % ansåg att de delvis kunde svara på frågorna, och endast 5 % 

angav att de sällan kunde svara. Se bilaga 3. 

Av de som saknade utbildning var det färre som svarade att de alltid kunde besvara kundernas 

frågor, endast 15 %. 77 % ansåg att de delvis kunde besvara frågorna, och 8 % angav att de 

sällan kunde svara på frågorna. Se bilaga 4. 

 

 

Figur 10: Sammanställning av fråga 12 som finns i bilaga 1.  

 

Majoriteten av respondenterna, 89 %, ansåg att företaget de arbetar på bör erbjuda kurser eller 

fler kurser inom textila material. Endast 11 % ansåg att företaget inte bör erbjuda detta.  

 

Ja 
89% 

Nej 
11% 

Anser du att företaget bör erbjuda kurser/fler 
kurser inom textila material? 
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1.15 Enkät till konsumenter 

Svaren har samlats in från konsumenter som handlar på någon av våra åtta undersökta företag. 

Insamlandet av data skedde under två veckor på sociala medier samt via vänner och deras 

bekanta. Vi fick in totalt 200 respondenter. Nedan redovisas resultatet från vår kundenkät. 

I vår enkät till konsumenter fick vi in flest svar från personer mellan 21-30 år, samt personer 

över 40 år. En fjärdedel av svaren fick vi från personer mellan 31-40 år och ytterst få, endast 6 

% av svaren kom från personer under 20 år. Se bilaga 9. I vår enkät fick vi också reda på att 

hela 70 % inte hade någon koppling till klädbranschen. Se bilaga 10.  

Figur 11: Sammanställning av fråga 5 som finns i bilaga 2.  

 

De flesta av respondenternas frågor, 28 %, handlar om förändrande egenskaper, och frågor 

gällande det textila materialet, 25 %. 18 % av frågorna handlade om tvättråd och få, endast 10 

%, brukade fråga om plaggens hållbarhet.  

 

18% 

28% 

10% 

25% 

12% 

7% 

Tvättråd Förändrande 
egenskaper 

Hållbarhet Materialet Annat Frågar aldrig 

  Vad brukar dina frågor handla om när du handlar kläder? 
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Figur 12: Sammanställning av fråga 6 som finns i bilaga 2.  

 

När vi ställde frågan om kunderna förväntar sig att butikspersonalen kan svara på deras frågor 

gällande textila material och dess egenskaper svarade lite mer än hälften, 59 %, att de 

mestadels förväntar sig det. Hela 35 % ansåg att det var en självklarhet och endast 5 % 

svarade att de inte förväntade sig att personalen kunde besvara deras frågor.  

Figur 13: Sammanställning av fråga 7 som finns i bilaga 2.  

 

Mer än hälften av konsumenterna, 58 %, upplevde att butikspersonalen ibland har tillräckligt 

god kunskap om textila material och dess egenskaper. 22 % av respondenterna ansåg inte att 

butikspersonalen har denna kunskap och få, endast 5 % upplevde att personalen alltid har god 

kunskap om textila material.  

35% 

59% 

5% 
1% 

Ja, självklart Ja, oftast Nej Bryr mig inte 

Förväntar du dig att butikspersonalen kan svara på dina 
frågor gällande textila material och dess egenskaper? 

5% 

58% 

22% 
14% 

Ja, alltid Ja, ibland Nej Vet ej 

Upplever du att butikspersonal kan besvara dina frågor 
om textila material och dess egenskaper? 
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Figur 14: Sammanställning av fråga 8 som finns i bilaga 2.  

 

Den sista frågan vi ställde i enkäten var om konsumenterna önskade att butikspersonalen hade 

större kunskap om textila material. Hela 90 % av respondenterna önskade att butikspersonalen 

alltid eller ibland hade större kunskap om textila material. Endast 2 % önskade inte att 

personalen skulle ha större kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 46% 

2% 
8% 

Ja, alltid Ja, ibland Nej Vet ej 

Önskar du att butikspersonal hade större kunskap om 
textila material? 
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1.16 Observation i butik 

Den dolda observationen genomfördes av den ena författaren vid varje arbetspass under en 

månads tid. Varje dag togs noteringar gällande kundernas frågor i butik. Dessa 

sammanställdes i en tabell, se nedan.  

Arbetspass 

Datum 

Antal frågor: 

Det textila 

materialet 

Antal frågor: 

Förändrande 

egenskaper 

Antal frågor: 

Tvättråd 

Antal frågor: 

Hållbarhet 

 

4/4  1 0 2 0 

9/4  2 1 0 0 

11/4  0 1 1 0 

13/4  0 1 2 1 

16/4  2 1 0 0 

19/4  1 0 0 1 

21/4  1 0 1 1 

22/4  1 1 0 0 

24/4  0 0 2 0 

26/4 2 1 1 0 

28/4  1 0 0 1 

30/4  1 1 2 0 

Totalt: 35 % 21 % 32 % 12 % 

Figur 15: Observationsprotokoll 
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De flesta frågorna under observationstillfällena, 35 %, handlade om vilket textilt material 

plaggen innehöll. Det var dessutom många som frågade om tvättråd, 32 %. Lite färre, 21 %, 

frågade om plaggens förändrande egenskaper och endast 12 % hade frågor angående plaggens 

hållbarhet.  

 

6. Analys 

I detta kapitel kommer våra enkätresultat samt vår observation analyseras och jämföras med 

vår teoretiska referensram. 

Vår första forskningsfråga handlar om vilken utbildning butikspersonalen har om textila 

material, och hur har de fått den utbildningen. Dormann (2003) hävdar att utbildning är viktigt 

för att personalen ska kunna hantera olika former av kundmöten. I personalenkäten fick vi 

reda på att lite fler än hälften, 57 %, inte hade fått någon utbildning om textila material. 43 % 

hade fått utbildning, och av dem hade 37 % fått utbildningen genom företaget de idag 

arbetade på. 21 % hade fått kunskapen från ett tidigare företag, och 42 % hade fått den via 

högskola eller motsvarande. 

För att besvara vår andra forskningsfråga, om kunden upplever att det finns bristande 

kunskaper om textila material hos butikspersonal, har vi valt att använda oss av 

kundgapsmodellen. Enligt Zeithaml et al (2009) är kundgapet skillnaden mellan förväntad 

service och upplevd service.  

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Författarnas tolkning av kundgapet.  

 

Genom både kundenkäten och observationen fick vi reda på att majoriteten av kunderna 

ställer frågor om det textila materialet eller dess förändrande egenskaper. Vi fick också reda 

på att hela 70 % saknade koppling till klädbranschen, och vi kan anta att de då inte besitter 
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egna kunskaper inom området. I vår kundenkät fick vi reda på att 35 % av kunderna tyckte att 

det var en självklarhet att personalen kan svara på frågor gällande textila material och dess 

egenskaper. Det är dock endast 5 % av kunderna som upplever att personalen alltid har denna 

kunskap. Zeithaml et al (2009) menar att cheferna ibland kan anse att kundernas förväntningar 

på servicen är orealistisk, och i dessa fall uteblir serviceutvecklingen. Majoriteten av 

kunderna, 59 %, förväntade sig att personalen oftast kan besvara frågorna, och nästan lika 

många, 58 %, upplevde att personalen ibland kan besvara dessa frågor. Endast 5 % 

förväntade sig inte att personalen kunde svara på dessa frågor, men betydligt fler, 22 %, 

upplevde att dessa frågor inte kunde besvaras. Detta tyder på ett kundgap inom området. 

För att stänga detta kundgap krävs det att fyra andra gap, de så kallade leverantörsgapen 

stängs. I vår undersökningsmodell valde vi dock att endast fokusera på två av dessa: 

uppfattningsgapet och servicegapet.  

 

Figur 17: Författarnas egen tolkning av uppfattningsgapet. 

 

Uppfattningsgapet syftar på skillnaden mellan kundens egna förväntningar, och hur butiken 

förstår dessa (Zeithaml et al, 2009). I personalenkäten fick vi reda på att 59 % trodde att 

kunden alltid förväntar sig att butikspersonalen har kunskap om textila material, men det var 

något färre, 35 % av kunderna som förväntar sig detta. Majoriteten av kunderna, 59 %, 

förväntade sig att personalen oftast kan besvara frågorna, vilket 39 % av personalen trodde att 

kunderna gjorde. Endast 5 % förväntade sig inte att personalen kunde besvara dessa frågor, 
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och 2 % av personalen svarade att de trodde att kunderna sällan förväntar sig detta. Då 

butikspersonalens uppfattning om vad kunderna förväntar sig till stor del stämmer överens 

med kundernas förväntningar finns det inget uppfattningsgap. 

 

 

Figur 18: Författarnas egen tolkning av servicegapet. 

 

Servicegapet handlar om de resurser som krävs för att butiken ska kunna leverera god service. 

Den viktigaste faktorn i servicegapet är personalen, och om de inte är tillräckligt kunniga i sin 

arbetsroll uppstår servicegapet (Zeithaml et al, 2009). Rätt utbildning är viktigt för att säljarna 

ska kunna möta kunden på ett bra sätt (Grewal & Sharma, 1991), vilket kan man minska 

servicegapet. I vår personalenkät fick vi reda på att 27 % av butikspersonalen kände att de 

alltid kunde besvara kundernas frågor. 67 % ansåg att de delvis kunde besvara kundernas 

frågor, och endast 6 % ansåg att de sällan kunde besvara kunderna.  

Enligt Ellström (1996) handlar lärande om en balans mellan kunskap och erfarenheter. Av de 

som kände att de alltid kan svara på kundernas frågor hade majoriteten 6-10 års erfarenhet 

inom modebranschen, och endast 7 % hade jobbat i mer än 10 år. Av de som delvis kunde 

besvara frågorna hade 34 % arbetat inom branschen i mer än 10 år. Av de som sällan kunde 

besvara frågorna hade 100 % 6-10 års erfarenhet.  

Vår tredje forskningsfråga handlar om hur företagen kan arbeta med att förbättra 

kunskapsnivån hos personalen. Lundmark och Söderström (1988) hävdar att 
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personalutbildning är en viktig faktor för att säljaren ska kunna utvecklas inom sitt arbete och 

i sin roll som säljare. I vår personalenkät fick vi reda på att 89 % av respondenterna önskar att 

företaget erbjöd kurser/fler kurser inom textila material. Genom kundenkäten fick vi dessutom 

reda på att 90 % önskade att butikspersonalen hade större kunskap om textila material än vad 

de har i nuläget.  

 

7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion baserad på den teoretiska referensramen, den genomförda 

undersökningen och våra egna åsikter.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om den textila materialkunskapen hos 

butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens förväntningar. Vi har själva märkt en 

bristande kunskap angående textila material hos butikspersonal vilket vi har fått bekräftat 

genom vår undersökning, då 22 % anser att personalen inte har tillräckligt goda kunskaper. 

Endast 5 % av de tillfrågade ansåg att personalen alltid har tillräckligt god kunskap.  

Agnihotri et al (2009) hävdar att företagen bör utbilda säljarna i produktkunskap. Även 

Dormann (2003) anser att utbildning är viktigt för att säljaren ska kunna hantera olika 

situationer. I vår undersökning fick vi dock reda på att drygt hälften av personalen inte hade 

fått någon utbildning om textila material. Av de som hade utbildning hade endast 37 % fått 

detta genom företaget de idag arbetade på. Detta tyder på att väldigt få företag utbildar sin 

personal inom textila material, vilket kan skapa ett kundgap mellan butik och konsument. 

Genom både observationen och personalenkäten fick vi reda på att textila material är det som 

kunderna oftast har frågor om. Hela 46 % av personalen angav att de dagligen får frågor om 

detta. Vi anser att det är ett stort problem att detta är den typ av frågor som oftast uppkommer, 

men ändå får majoriteten av kedjeföretagens personal ingen utbildning.  

Genom enkäterna kan vi dessutom anta att utbildning lönar sig, då 47 % av de som hade 

utbildning om textila material ansåg att de alltid kunde svara på kunderna frågor. Av de som 

saknade utbildning var motsvarande siffra endast 15 %. Detta får även stöd av teorin, då bland 

annat Lundmark och Söderström (1988) hävdar att personalutbildning är en viktig faktor för 

att säljaren ska kunna utvecklas inom sitt arbete och i sin roll som säljare. 
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I undersökningen upptäckte vi att det inte råder något uppfattningsgap mellan kunderna och 

personalen. Då personalen är de som ständigt möter kunderna bör de veta vilka förväntningar 

kunderna har (Rapp et al, 2006), vilket vi av undersökningen kan se att de vet. Vi fick även 

bekräftat att det finns ett kundgap. 35 % av kunderna tyckte att det var en självklarhet att 

personalen kan svara på frågor gällande textila material och dess egenskaper, men det är 

endast 5 % av kunderna som upplever att personalen alltid har denna kunskap. Vi tycker det 

är intressant att det inte finns något uppfattningsgap, alltså att butikerna vet vad kunderna 

förväntar sig, men ändå gör man inget åt kundgapet. Kunderna tycker att personalen ska 

kunna svara på frågorna gällande textila material, och personalen vet att kunderna förväntar 

sig detta. Ändå upplever kunderna inte att personalen verkligen har tillräckligt med kunskap 

för att kunna besvara dessa frågor, och majoriteten av personalen anger att de endast delvis 

kan besvara frågorna. Trots den bristande kunskapen är det bara 16 % av personalen som fått 

utbildning om textila material via företaget de arbetar på idag. Butikspersonalen, som 

dagligen träffar kunderna, vet uppenbarligen vad kunderna förväntar sig, men om denna 

information inte når ledningen kan det vara en anledning till varför det inte genomförs fler 

personalutbildningar. 

Anderson och Dubinsky (2004) hävdar att personalen bör vara experter på sitt område och 

kunna lösa kundernas problem. Zeithaml et al (2009) menar dock att chefer ibland kan tycka 

att kundernas förväntningar på servicen är överdrivna, och i så fall utbildas inte personalen till 

att bli experter. Vi anser att företagen alltid bör ta kundernas förväntningar på allvar, och 

kämpa för att göra dem nöjda. Missnöjda kunder kanske väljer att vända sig till ett annat 

företag, vilket leder till minskad lönsamhet. Personalens kompetens är det som utmärker en 

fysisk butik från e-handeln, och vi tycker det är viktigt att butikerna satsar på att förbättra 

servicenivån hos personalen. Genom vår undersökning kan vi bekräfta att det råder bristande 

kunskaper om textila material hos butikspersonal. 

89 % av respondenterna i personalenkäten önskar att företaget erbjöd kurser/fler kurser inom 

ämnet textila material. Genom kundenkäten fick vi dessutom reda på att 90 % önskade att 

butikspersonalen hade större kunskap om textila material. Att både kunderna och personalen 

är överens om detta tyder på att företagen måste förbättra kunskapsnivån hos personalen. Vi 

anser att ett första steg mot en högre kunskapsnivå är personalutbildningar, vilket bekräftas av 

att 89 % av butikspersonalen önskar detta. Grewal och Sharma (1991) hävdar att rätt 

utbildning är viktig för att göra säljarna mer kundorienterade, och Agnihotri et al (2009) 
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menar att utbildningsprogrammet inte bara bör inkludera produktinformation, utan också hur 

man på bästa sätt kommunicerar informationen till kunderna. I vår undersökning har vi dock 

kommit fram till att det i detta fall inte handlar om kommunikationsproblem, då hela 57 % av 

butikspersonalen helt saknade utbildning om textila material.  

Vi anser att alla nyanställda borde genomföra en kortare grundläggande utbildning angående 

textila material och dess egenskaper. Detta borde sedan repeteras och anpassas efter 

sortiment. Om butiken exempelvis har en denimkampanj bör butikschefen eller annan 

ansvarig informera personalen om produkterna och det textila materialet samt gå igenom 

vanliga frågor. För att hålla en hög prestationsnivå är det dessutom enligt Wheelan (2005) 

viktigt att hålla regelbundna diskussioner och utvärderingar om hur personalgruppen arbetar. 

Ellström (1996) hävdar att lärande handlar om en balans mellan kunskap och erfarenheter. 

Genom undersökningen upptäckte vi dock att det inte finns något samband mellan textila 

kunskaper och erfarenhet inom branschen. Vissa av de som hade mer än 10 års erfarenhet 

angav att de inte alltid kunde svara på kundernas frågor, medans vissa med mycket mindre 

erfarenhet alltid kunde svara på frågorna. Detta kan låta konstigt, då man kan anta att personer 

som jobbat länge inom branschen har lärt sig saker från kollegor, men om ingen inom 

arbetsplatsen har utbildning om textila material finns ingen kunskap att föra vidare. Av de 

som sällan kunde besvara frågorna hade 100 % 6-10 års erfarenhet. Det var dock väldigt få 

respondenter som valde detta svarsalternativ, vilket påverkar trovärdigheten. 

 

8. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om den textila materialkunskapen hos 

butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens förväntningar. Vi har kommit fram 

till våra slutsatser genom att utforma och genomföra två olika enkäter, en riktad till 

butikspersonal och en till kunder. Personalenkäten har besvarats av 50 respondenter som 

jobbar i de åtta undersökta butikerna. Kundenkäten har besvarats av 200 respondenter. Vi har 

även genomfört en deltagande observation i en av de undersökta butikerna. 

 

1. Är butikspersonalen utbildade inom textila material, och hur har de i så fall fått sin 

utbildning? 

I undersökningen fick vi reda på att drygt hälften av personalen, 57 % inte är utbildade inom 



 28 

textila material. Av de som är utbildade har 37 % fått utbildningen via företaget de arbetar 

på idag, 21 % har fått utbildningen från ett tidigare företag, och majoriteten, 42 %, har fått 

den via högskola eller motsvarande. Av detta kan vi dra slutsatsen att få företag idag utbildar 

sin personal om textila material. 

 

2. Upplever kunden att det finns bristande kunskaper om textila material hos butikspersonal? 

I både enkäterna och observationen fick vi reda på att kundernas frågor oftast handlar om det 

textila material och dess egenskaper. Genom kundenkäten fick vi bekräftat att kunderna 

tycker att personalens textila materialkunskap är för dålig. Endast 5 % upplever att personalen 

alltid kan besvara frågorna, och 22 % anger att de upplever att personalen inte kan besvara 

frågorna. Genom undersökningen fick vi även reda på att även personalen tycker att deras 

kunskap är för dålig. Endast 27 % upplever att de alltid kan svara på kundernas frågor 

gällande textila material och dess egenskaper. 67 % av personalen angav att de delvis kan 

besvara dessa frågor, men tidigare studier hävdar att det är viktigt att personalen är experter 

inom sitt område för att kunna hjälpa kunderna. Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns 

stora kunskapsbrister hos butikspersonalen inom kedjeföretag. 

 

3.     Hur kan företagen arbeta med att förbättra kunskapsnivån hos personalen?  

Tidigare studier visar att utbildningar kan främja kunskapen och öka servicenivån hos 

personalen. Att utbildningar är ett lämpligt sätt för att förbättra kunskapsnivån, bekräftas av 

undersökningen genom att 89 % av personalen önskar att företaget ska erbjuda kurser eller 

fler kurser inom textila material. Forskare inom området hävdar även att det är viktigt med 

regelbundna utvärderingar och diskussioner. 

Genom vår undersökning har vi fått reda på att den textila materialkunskapen hos personalen 

inte är tillräckligt god för att matcha kundernas förväntningar. Både kunderna och personalen 

önskar att kunskapsnivån gällande textila material var högre hos butikspersonalen. 

Majoriteten av personalen önskar att företaget de arbetar på erbjöd kurser eller fler kurser 

inom området. Vi har på så sätt besvarat undersökningens syfte. 
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9. Avslutande diskussion 

Nedan diskuteras studiens tillförlitlighet. Författarna delar även med sig av egna tankar 

angående metoden, samt presenterar forskningsbidraget och ger förslag till vidare forskning.  

 

1.17 Källkritik 

Många av de artiklar vi använt som källor rör handel, men inte nödvändigtvis den textila 

branschen. Vi hänvisar exempelvis till en undersökning med 2705 respondenter genomförd av 

Development Dimensions International (2007) som visar att en tredjedel anser att säljarnas 

hjälp inte är god nog. Denna undersökning omfattar ett brett spektra av branscher, men då den 

ändå berör handel, har ett stort antal respondenter och är relativt ny ansåg vi att den var 

intressant för vår uppsats. 

Vi har även använt oss av vissa äldre källor, exempelvis en artikel av Grewal och Sharma som 

utgavs 1991. De påståenden vi har citerat från denna artikel styrks dock av nyare källor, och 

därför anser vi att det, trots att artikeln är gammal, är en pålitlig källa. Vi har även använt oss 

av artikeln ”A dynamic process model of service quality: from expectations to behavioural 

intentions” från 1993. Detta är dock en känd artikel angående tjänstekvalitet, och som enligt 

Web of Science har blivit citerad 736 gånger.  

 

1.18 Validitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter det man verkligen vill att den ska mäta (Bell, 

2005). Några allmänna validitetskriterier är att resultaten är trovärdiga, att de går att lita på, 

och att de går att bekräfta (Allwood & Erikson, 2010). När vi utformade våra enkätfrågor 

hade vi detta i åtanke, då vi endast ställde frågor som var relevanta för undersökningen. Vi 

frågar exempelvis inte om respondentens kön eller bostadsort, då detta inte tillför något till 

undersökningen. Vi valde även att använda oss av fyra svarsalternativ, för att undvika att 

respondenten endast använder sig av mittalternativet.  
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1.19 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet som mäter i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid två olika tillfällen (Bell, 2005). Hade enbart vi författare spridit vår 

kundenkät via Facebook, hade majoriteten av respondenterna varit i åldersspannet 21-30, 

vilket hade påverkat reliabiliteten. Detta har vi dock motverkat genom att be andra att sprida 

enkäten, och på så sätt nå en bredare och äldre målgrupp. Av de som besvarat kundenkäten är 

nästan lika många av respondenterna över 40 år, som de som är mellan 21-30. En fjärdedel av 

respondenterna är mellan 31-40 år, men ganska få är under 20. Hade vi nått fler respondenter 

under 20 år hade detta eventuellt påverkat resultatet, men vi tycker ändå att 

åldersfördelningen är tillräckligt bra. Kundenkäten har nått 200 respondenter. Vi tror inte att 

storleken på kundenkäten har påverkat resultatet, då vi tror att vi hade nått samma typ av 

kunder även med en större undersökning. 

Vi anser att personalenkäten har en hög reliabilitet, då vi valde att använda oss av 

respondenter från åtta olika företag. Om denna undersökning hade genomförts igen, och 

enkäterna hade delats ut till samma företag, tror vi att resultatet hade blivit detsamma. 

Personalenkäten har besvarats av 50 respondenter, men det hade varit önskvärt att nå fler för 

att bekräfta resultaten. 

Hade vi genomfört observationen vid ett annat tillfälle hade den kunnat generera annorlunda 

svar. Många olika faktorer spelar in, exempelvis årstid och högtider, veckodagar och antal 

arbetstimmar. Hade vi valt att genomföra observationen kring jul, då många är stressade och 

mer målmedvetna i sin shopping, hade vi antagligen fått andra svar.  

 

1.20 Metodkritik 

I denna undersökning valde vi att använda oss av enkäter och deltagande observation som 

metod. Vid start övervägde vi även att genomföra intervjuer med butikscheferna för de valda 

butikerna för att få reda på hur de tänker kring utbildning och kunskap. Intervjuer är en 

tidskrävande metod, och resulterar i ett stort material att analysera (Harboe, 2013) Även om 

svaren blir djupare och mer detaljerade genom intervjuer får man bara tillgång till ett fåtal 

respondenters syn på saken. Dessutom kan svaren färgas av att vi sitter i ansikte mot ansikte 

och vet vilket företag personen representerar (ibid). Genom att genomföra en enkät når vi fler 
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respondenter och dessa får möjlighet att vara helt anonyma.  

Ett annat alternativ hade varit att använda oss av fokusgrupper. Nackdelen med detta är att 

personerna och företagen inte blir anonyma, och svaren kan påverkas av de andra 

gruppmedlemmarna (Harboe, 2013). Genom fokusgrupper hade vi inte heller nått ut till lika 

många respondenter som vid en enkät. Vi kom därför till slut fram till att enkäter var den mest 

lämpliga metoden för vår studie. I enkäter undviker man intervjuareffekten som kan uppstå i 

både fokusgrupper och intervjuer, det vill säga att intervjuaren påverkar respondentens svar. 

Vid enkäter har respondenten dessutom möjlighet att svara på frågorna när det passar hen, 

vilket kan öka chansen att få in fler svar (Bryman & Bell, 2013). 

Vi ville dock styrka undersökningen med ytterligare en metod, och valde att genomföra en 

deltagande observation. Observationer används sällan som den enda insamlingsmetoden, och 

det är vanligt att kombinera en observation med exempelvis enkät eller intervju. 

Observationer ger ofta mycket och värdefull information, men risken finns att observatören 

medvetet eller omedvetet ser förbi vissa fenomen (Harboe, 2013). Detta försökte vi undvika 

genom att från början göra ett tydligt observationsprotokoll. 

Vår tanke från början var att dela ut enkäten till både enskilda butiker och kedjeföretag, men 

då det visade sig svårt att hitta enskilda butiker som var villiga att medverka valde vi att 

endast analysera kedjeföretag. Några av de kedjeföretag vi hade hoppats att få svar ifrån ville 

eller kunde inte medverka, men totalt hittade vi ändå åtta olika företag som ville svara på 

enkäten. 
 

1.21 Vårt bidrag till forskningen 

Under arbetet med undersökningen har vi inte hittat någon studie som undersöker 

butikspersonalens kunskap om textila material. Vi anser därför att vår studie är unik. Dock har 

vi endast genomfört en mycket liten undersökning, och det skulle krävas en mycket mer 

omfattande studie för att underbygga våra resultat på ett trovärdigt sätt.  

1.22 Vidare forskning 

I vår undersökning framgår att det inte finns något uppfattningsgap mellan kundernas 

förväntningar och hur personalen uppfattar dessa. Dock vet vi inte om detta förmedlas till 

cheferna eller ledningen, och därför hade det varit intressant att undersöka om det finns 



 32 

kommunikationsproblem mellan dessa och personalen. För att ta reda på detta hade det varit 

lämpligt att genomföra intervjuer med representanter från företagsledningarna.  

I denna undersökning valde vi att fokusera på kedjeföretag inom fast fashion-segmentet. Det 

hade varit intressant att se hur resultatet hade påverkats om man valt andra typer av butiker. 

Vi tror exempelvis att kunder har andra förväntningar på butiker i lyxsegmentet, och att 

personalen som jobbar i den typen av butiker har andra kunskaper och kompetenser.  

När vi utformade vår studie kategoriserade vi de frågor som kunderna ofta ställer. Detta 

resulterade i fyra kategorier: frågor om textila material, frågor om tvättråd, frågor om 

hållbarheten och frågor om plaggets förändrande egenskaper. Vi valde sen att endast fokusera 

på och analysera kunskapen om de textila materialen. Dock anser vi att det i vidare forskning 

hade varit intressant att undersöka alla kategorierna för att se hur personalens kunskap 

förhåller sig till dessa. Detta hade man kunnat få reda på genom att vidareutveckla enkäterna.   
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11. Bilagor  

 

Bilaga 1: Enkät till personal  

Tack för att du har valt att svara på vår enkät! 

Denna enkät är en del av vårt examensarbete på textile management-utbildningen på 

Textilhögskolan i Borås. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om den textila 

materialkunskapen hos butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens 

förväntningar. Ditt företag och du som respondent är givetvis anonym. 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna: 

Josefine Folkesson, josefinefolkesson@gmail.com 

Emma Kristoffersson, emmaelisabethkristoffersson@gmail.com 

 

1. Vilken anställningsform har du? 

[ ] Heltid 

[ ] Deltid 

[ ] Timanställd 

 

2. Vilken är din roll i butiken? 

[ ] Butikschef 

[ ] Ställföreträdande butikschef 

[ ] Visual merchandiser 

[ ] Säljare 

 

3. Hur länge har du jobbat inom klädbranschen? 

[ ] Mindre än 2 år 

[ ] 2-5 år 

[ ] 6-10 år 
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[ ] Mer än 10 år 

 

4. Får du ofta frågor om plaggens tvättråd? 

[ ] Ja, dagligen 

[ ] Ja, ganska ofta 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, aldrig 

 

5. Får du ofta frågor om plaggens hållbarhet (dvs om plagget är ekologiskt, miljömärkt mm)? 

[ ] Ja, dagligen 

[ ] Ja, ganska ofta 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, aldrig 

 

6. Får du ofta frågor om plaggens förändrande egenskaper (dvs om plagget kommer torrfälla, 

noppra, vrida sig mm)? 

[ ] Ja, dagligen 

[ ] Ja, ganska ofta 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, aldrig 

 

7. Får du ofta frågor om det textila materialet (dvs vilket/vilka material plagget innehåller)? 

[ ] Ja, dagligen 

[ ] Ja, ganska ofta 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, aldrig 
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8. Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att besvara kundernas frågor angående 

textila material och dess egenskaper? 

[ ] Ja, alltid 

[ ] Ja, delvis 

[ ] Sällan 

[ ] Nej 

 

9. Tror du att kunden förväntar sig att du har kunskap om textila material och dess 

egenskaper? 

[ ] Ja, alltid 

[ ] Ja, delvis 

[ ] Sällan 

[ ] Nej 

 

10. Har du någon utbildning om textila material? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 

11. Om ja, hur har du fått denna utbildning? 

[ ] Via företaget jag jobbar hos idag 

[ ] Via ett företag jag tidigare jobbat hos 

[ ] Via högskola eller motsvarande (innefattar även distanskurs, internetutbildning mm). 

 

12. Anser du att företaget bör erbjuda kurser/fler kurser inom textila material? 

[ ] Ja 

[ ] Nej  
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Bilaga 2: Enkät till kunder 

Tack för att du har valt att svara på vår enkät! 

Denna enkät är en del av vårt examensarbete på textile management-utbildningen på 

Textilhögskolan i Borås. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om den textila 

materialkunskapen hos butikspersonal är tillräckligt god för att matcha kundens 

förväntningar. Du som respondent är givetvis anonym. 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna: 

Josefine Folkesson, josefinefolkesson@gmail.com 

Emma Kristoffersson, emmaelisabethkristoffersson@gmail.com 

 

1. Har du någon gång handlat i någon av följande butiker?  

[ ] H&M 

[ ] Weekday 

[ ] Gina Tricot 

[ ] MQ 

[ ] Dressman 

[ ] Joy 

[ ] Kappahl 

[ ] BikBok 

[ ] Nej, ingen av dem 

 

2. Hur gammal är du? 

[ ] Under 20 

[ ] 21-30 

[ ] 31-40 

[ ] Över 40 
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3. Har du någon koppling till klädbranschen? (detta innefattar utbildning, anställning, tidigare 

anställning). 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Till viss del 

 

4. Brukar du be butikspersonalen om hjälp när du handlar kläder? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Ibland 

 

5. Vad brukar dina frågor gälla när du handlar kläder?  

[ ] Tvättråd 

[ ] Förändrande egenskaper (dvs om plagget kommer torrfälla, noppra, krympa mm) 

[ ] Hållbarhet (dvs om plagget är ekologiskt, miljömärkt mm) 

[ ] Frågor om det textila materialet (dvs vilket/vilka material plagget innehåller) 

[ ] Annat 

[ ] Jag frågar aldrig om hjälp 

 

6. Förväntar du dig att personalen kan svara på dina frågor gällande textila material och dess 

egenskaper? (dvs frågor om det textila materialet eller dess förändrande egenskaper) 

[ ] Ja, det är en självklarhet 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Nej 

[ ] Bryr mig inte 
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7. Brukar du uppleva att personalen kan besvara dina frågor gällande det textila materialet och 

dess egenskaper (dvs frågor om det textila materialet eller dess förändrande egenskaper) 

[ ] Ja, alltid 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej 

[ ] Vet ej 

 

8. Önskar du att butikspersonal i allmänhet hade större kunskap om textila material? 

[ ] Ja, verkligen 

[ ] Ja, till viss del 

[ ] Nej 

[ ] Spelar ingen roll 
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Bilaga 3 

Procentandel av personalen med utbildning som känner att de har tillräckligt med kunskap för 

att besvara kundernas frågor angående textila material. 

 

Figur. 19 

Bilaga 4 

Diagram som visar hur personalen med utbildning har fått denna. 

 

Figur 20: Sammanställning av fråga 11 som finns i bilaga 1.  
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Bilaga 5 

Procentandel av personalen som saknar utbildning som känner att de har tillräckligt med 

kunskap för att besvara kundernas frågor angående textila material. 

 

Figur 21. 

Bilaga 6 

Diagram som visar hur många hur många som svarade att de alltid kan besvara kundernas 

frågor i relation till erfarenhet inom branschen.  

 

Figur 22.  
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Bilaga 7 

Diagram som visar hur många hur många som svarade att de delvis kan besvara kundernas 

frågor i relation till erfarenhet inom branschen.  

 

Figur 23. 

Bilaga 8 

Diagram som visar hur många hur många som svarade att de sällan kan besvara kundernas 

frågor i relation till erfarenhet inom branschen.  

 

Figur 24. 

mindre	  än	  två	  
21%	  

två	  -‐	  fem	  
24%	  

sex	  -‐	  tio	  
21%	  

mer	  än	  tio	  
34%	  

Ja,	  delvis	  

mindre	  än	  två	  
0%	  

två	  -‐	  fem	  
0%	  

sex	  -‐	  tio	  
100%	  

över	  tio	  år	  
0%	  

Sällan	  



 47 

 

Bilaga 9 

Diagram som visar åldersfördelningen av respondenterna i kundenkäten. 

 
Figur 25: Sammanställning av fråga 2 som finns i bilaga 2. Totalt antal respondenter: 200 

 

Bilaga 10 

Diagram som visar kundernas koppling till klädbranschen. 

 

Figur 26: Sammanställning av fråga 3 som finns i bilaga 2. Totalt antal respondenter: 200 
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