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Syfte  
Syftet med studien är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring 
interaktionen med klädbutikers personal. Vidare undersöker studien på vilket sätt 
kunder vill att interaktionen ska ske samt inom vilka zoner och vid vilka tillfällen.  
 
Metod 
Studien har en kvalitativ forskningsmetod och den empiriska datan är framtagen genom 
15 semistrukturerade intervjuer med kvinnliga konsumenter. Studien har till en början 
en deduktiv ansats som sedan övergår i inslag av induktiv ansats inom vilka studien 
sedan växlar mellan.  
 
Slutsatser  
Studiens resultat visar att kunder har önskemål om ett individanpassat bemötande under 
interaktion med personal samt att kunder lägger vikt vid personalens beteende och 
tillgänglighet. Studien visar även att kunders erfarenheter av interaktion med personal i 
klädbutiker inte överensstämmer med kunders önskemål kring detta fenomen. Många 
kunder har visat sig ha relativt låga förväntningar gällande denna interaktion men trots 
detta har det visat sig att personal i många fall inte lyckas leva upp till dessa 
förväntningar. Interaktionen med personal i klädbutiker har även visat sig vara av stor 
vikt för såväl kundens image av företaget som för kunders upplevelse av ett 
butiksbesök. Det framgår att denna interaktion har stor inverkan på kunders fortsatta 
beteende gentemot företaget vilket visar på att interaktionen utgör en viktig del av 
klädbutikers konkurrenskraft.  
 
Nyckelord  
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Abstract 
 
Purpose 
The aim of this thesis is to examine customers' experiences and wants regarding the 
interaction with clothing store personnel. Furthermore, the thesis explores how 
customers would like this interaction to occur as well as in what zones and in which 
situations. 
 
Method 
The study in this thesis follows a qualitative research method and the empirical data is 
gathered through semistructured interviews with 15 female consumers.  
 
Conclusion 
The thesis' results show that customers have the desire for an individualized response in 
interaction with personnel, and that customers attach importance to the personnel 
behavior and availability. The thesis also shows that customers' experiences of 
interaction with personnel in clothing stores do not match customer wants concerning 
this phenomenon. Many customers have been shown to have relatively low expectations 
regarding this interaction, but in spite of this, it has been found that in many cases 
personnel fail to live up to these expectations. The interaction with personnel in clothing 
stores has also proved to be of great importance to both the customer's image of the 
company and the customer's experience of a shop visit. It appears that this interaction 
has a major impact on customers' continued behavior towards the company, which 
shows that interaction is an important part of clothing stores' competitiveness. 
 
Keywords 
Interaction, Clothing store personnel, Customer value, Value creation, Customer wants, 
Service encounter 
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Förord 
 
Vi vill ge ett stort tack till våra respondenter som gjorde det möjligt för oss att 

genomföra denna studie. Det har varit ett nöje att ta del av era intressanta upplevelser 

och åsikter som ni så engagerat har framfört. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Leif Rytting som inte bara har försett oss med goda förutsättningar från dag 

ett utan som även har varit ett starkt och glädjefyllt stöd genom hela processen. Vi vill 

även tacka Kaisa Lund för hennes värdefulla insikter och vägledning under 

seminarierna. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämne som denna studie syftar att 
undersöka och en problemdiskussion som leder till en problemformulering. Varje stycke 
i problemdiskussionen mynnar ut i aspekter vi finner intressanta i förhållande till den 
forskning som presenteras. Vidare presenteras syftet med studien samt 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar.  

 
 
1.1 Bakgrund 
Marknadsekonomin kan enligt Söderlund (2012) beskrivas som en fabrik som 

producerar oerhört många kundmöten dygnet runt. I Sverige rör det sig enligt författaren 

om 25 miljoner kundmöten dagligen. Mötet mellan personal och kund blir således ett 

naturligt inslag i klädbutiker och kan leda till interaktion mellan kund och personal. 

Grönroos (2015) beskriver begreppet interaktion som ett samspel mellan kunder och 

företagets servicepersonal där båda parterna genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 

varandra. Interaktion mellan kund och personal kan äga rum vid olika tillfällen under 

kundens vistelse i klädbutiken, till exempel när personalen assisterar kunden. Kundens 

interaktion med personalen är av stor vikt enligt Grönroos (1998) då personalen är en av 

företagets tre främsta resurser. Det är prestationerna i mötet mellan kunden och 

personalen som avgör huruvida ett företag skapar framgång och lönsamhet (Grönroos 

2015).  

 

Personalen är även enligt Grönroos (2015) och Gummesson (2008) en viktig del av 

kundens värdeskapandeprocess och har stor inverkan på kundens shoppingupplevelse. 

Detta påvisar även Underhill (2010) då han konstaterar att konverteringsgraden ökar 

med 50 procent när personalen initierar kontakt. Denna aspekt kan gå förlorad i och 

med att teknologin idag har tagit en större plats i fysiska klädbutiker. Detta med hänsyn 

till att teknologin har bidragit till att kunder idag kan utföra många serviceaktiviteter på 

egen hand, utan stöd från personal (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2016). 

Marknadens utveckling har enligt Gummesson (2008) även lett till att kunden idag 

utgör en aktiv medproducent av tjänsteprocessen. I och med detta har kunders behov av 

att interagera med personal i klädbutiker förändrats och uppstår inte i samma situationer 

eller på samma sätt som tidigare. Det blir således viktigt för företag att förstå kunders 

förändrade behov av interaktion. 

 

Företags serviceerbjudanden måste utgå ifrån kunders behov och önskemål och det är av 

stor vikt att företag möter sina kunder på ett individuellt plan (Grönroos 2015; 



 

2 

Gummesson 2008). Det är enligt Underhill (2010) även viktigt att företags 

servicepersonal finns tillgänglig för kunden vid de tillfällen som kunden behöver den. 

Bäckström och Johansson (2005) belyser att klädbutiker är den kategori som är 

överrepresenterad när kunder berättar om negativa och positiva upplevelser. Med detta 

som bakgrund upplever vi att en djupare insikt i kunders önskemål gällande interaktion 

med personal är nödvändig för att klädbutiker ska kunna leverera en service som är 

tillfredsställande för kunden. Därför finner vi det relevant att undersöka kunders 

synpunkter och inställning till interaktion med personal i klädbutiker. Vi finner detta 

intressant och upplever att det är viktigt att förstå vid vilka tillfällen i klädbutiken som 

kunden är i behov av interaktion med personal och på vilket sätt kunden anser att denna 

interaktion bör ske.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Vargo och Lusch (2006) framhäver en ny marknadslogik som benämns servicedominant 

logik. Utifrån denna logik anses produkter och service idag utgöra en integrerad helhet 

som alltid går hand i hand. På så vis menar författarna att service alltid utgör en viktig 

del av ett företags serviceerbjudande oavsett om företaget säljer tjänster eller fysiska 

produkter. Gummesson (2008) förklarar även att utifrån servicedominant logik anses 

kunder utgöra aktiva medproducenter av varor och tjänster. Detta påstående utvecklas 

vidare av Grönroos (2015) som förklarar att kunder är aktiva medaktörer vid produktion 

av produkters och tjänsters värde och att det främst är kunderna som skapar värde under 

interaktion med företag och deras produkter. På så vis förklarar författaren att företag 

måste utgå ifrån sina kunder när de utvecklar produkter och tjänster samt att detta kräver 

kundinsikt. Med hänsyn till denna logik finner vi det intressant att undersöka olika 

aspekter av interaktionen i klädbutiker utifrån kundens perspektiv.  

 

Den omfattande digitaliseringen har enligt Wilson et al. (2016) banat väg för allt fler 

självservicefunktioner där kunden med hjälp av teknologin kan utföra många 

serviceaktiviteter på egen hand, utan stöd från personal. På så vis förklarar författarna 

att teknologin har tagit över många av personalens tidigare roller vilket innebär att en 

del av de situationer som tidigare krävde interaktion mellan kund och personal nu har 

försvunnit. Även Grönroos (2015) menar att kunder har fått en allt större roll i 

serviceprocessen och förväntas utföra en stor del av serviceaktiviteterna själva. På så vis 

har den klassiska synen på servicemötet förändrats och kunders behov av att interagera 
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med personal uppstår inte vid samma tillfällen eller på samma sätt som tidigare 

(Scherer, Wünderlich & Wangenheim 2015). Man skulle enligt Söderlund (2012) kunna 

tro att det personliga kundmötet i fysiska miljöer har spelat ut sin roll med hänsyn till att 

vi lever i en tid där digital marknadsföring hyllas som framtidens marknadsföring. 

Författaren tycker dock att det är viktigt att påminna oss om att majoriteten av de inköp 

som görs inom detaljhandeln fortfarande äger rum i de fysiska butikerna. Detta 

bekräftas av uppgifter från E-barometern (2018) som visar att e-handeln enbart utgjorde 

8,7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige under 2017. Merparten av de köp som 

konsumenter gör kräver således fortfarande att de på ett eller annat sätt interagerar med 

butikspersonal, vilket påvisas av Söderlund (2012). Enligt författaren måste interaktion 

mellan kund och personal därmed ses som ett viktigt marknadsföringsinstrument och 

inte enbart som en viktig förutsättning för att kunder ska kunna införskaffa information 

och köpa en produkt.  

 

Scherer et al. (2015) anser att interaktion mellan kund och personal fortfarande är en 

väldigt viktig del för att kunden ska få en positiv upplevelse. Detta på grund av att 

företag, enligt författarna, alltid har större potential att leverera en individanpassad 

service och bemöta sina kunder på ett personligt plan genom personliga möten. Detta 

påvisas även av Grönroos (2015) som benämner personalens roll som ett “high-touch”-

element i serviceprocessen. Författaren förklarar att tjänster med “high-touch”-element 

till stor del involverar människorna i serviceprocessen medan tjänster med “high tech”-

element mestadels är beroende av informationsteknik och automatiserade system. 

Grönroos (2015) menar att då serviceprocessen innehåller allt fler “high-tech”-element 

blir således “high-touch”-elementen allt viktigare för att skapa ett värde för kunden, det 

är i “high-touch”-elementen som servicekänslan och kundmedvetenheten infinner sig. 

Med hänsyn till att tidigare forskning visar på att interaktion mellan kund och personal 

fortfarande är av stor vikt samtidigt som självservicefunktioner har blivit allt vanligare 

får detta oss att fundera på hur kunders önskemål vid interaktion med personal i 

klädbutiker ser ut idag. 

 

Begreppet servicescape vilket på svenska översätts till servicelandskap myntades av 

Bitner (1992). Författaren beskriver detta begrepp som den fysiska eller virtuella miljö 

där företag och kund interagerar med varandra och där service levereras. Solomon, 

Bamossy, Askegaard och Hogg (2016) beskriver servicelandskapet som en scen där 
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interaktion mellan kund och personal äger rum likt en teater och där kund och personal 

har olika roller att spela. Författarna anser att personalen måste anpassa sin roll efter 

kundens och att denna förmåga är avgörande för att interaktionen ska bli gynnsam. Men 

kunden som är delaktig i serviceprocessen bär också ett ansvar för huruvida personalen 

kommer att kunna möta deras mål genom sitt eget beteende och humör, menar Wilson 

et al. (2016). Klädbutikers fysiska servicelandskap utgörs av själva butiken där 

interaktion mellan kund och personal kan äga rum vid olika tillfällen under kundens 

vistelse i butiken. Underhill (2010) förklarar att dessa interaktionstillfällen kan ske i 

olika zoner i servicelandskapet som till exempel utrymmet innanför entrén, provrummet 

samt vid kassan. Detta får oss att fundera på i vilka zoner samt vid vilka tillfällen 

kunder vill att interaktionen ska ske när de vistas i klädbutiker. 

 

Det finns svårigheter med hur personalen initierar interaktion med kunder, vilket 

betonas av Söderlund (2012). Författaren förklarar att ett för tidigt initiativ till 

interaktion kan innebära att kunden blir avståndstagande och lämnar butiken, samtidigt 

som ett för sent försök till interaktion kan leda till frustration hos kunden då önskan av 

interaktion uppstod mycket tidigare. Detta visar på ett dilemma kring det faktum att 

personalen inte finns till hands vid de tillfällen som kunden själv önskar interagera med 

personal. Söderlund (2012) och Underhill (2010) anser att företagens riktlinjer också är 

en aspekt som kan försvåra interaktion med kunder. Dessa författare menar att många 

företag upprättar tydliga riktlinjer för hur och när personal ska närma sig och tilltala 

kunder. Enligt författarna hämmar dessa riktlinjer personalens förmåga att läsa av sin 

kund och bemöta den på ett individuellt plan. På så vis förklarar Underhill (2010) och 

Söderlund (2012) att sådana riktlinjer kan påverka interaktionen negativt då den varken 

blir individuellt anpassad eller utgår ifrån kundens behov. Grönroos (2015) benämner 

ett sådant förhållningsätt som ett “inifrån-och-ut-perspektiv” där företag utgår ifrån sitt 

egna perspektiv för vad god service är. Författaren anser att företag istället bör ha ett 

“utifrån-och-in-perspektiv” där kundens behov och önskemål ligger till grund för 

företagets servicestrategi.  

 

Kunder har enligt Grönroos (2015) och Solomon et al. (2016) även olika önskemål 

gällande hur de vill bli behandlade och att det därför är viktigt att företag har ett 

individanpassat bemötande gentemot varje kund. Med ovan nämnda författare som 

utgångspunkt kan vi se att kundinteraktioner bör utgå från den individuella kundens 
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önskemål men att företag inte alltid arbetar på detta sätt. För att kunna utgå ifrån 

kunders individuella önskemål när det gäller kundinteraktioner måste företag förstå 

dessa. Därför finner vi det intressant att undersöka hur klädbutikers kunder vill att dessa 

interaktioner bör ske. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 
Med grund i ovanstående diskussion kan vi se att interaktionen mellan kund och 

personal spelar en stor roll för kundens serviceprocess och upplevelse (Söderlund 2012; 

Grönroos 2015; Vargo & Lusch 2006; Gummesson 2008; Scherer et al. 2015). Det finns 

ett märkbart problem angående var, när och hur personal initierar interaktionen i 

servicelandskapet i förhållande till kunders önskemål kring interaktion (Underhill 2010; 

Söderlund 2012; Scherer, Wünderlich & Wangenheim 2015). Vi kan se att tidigare 

forskning visar enighet kring att kundinteraktioner måste anpassas på ett individuellt 

plan där utgångspunkten bör vara kundens önskemål och behov (Solomon et al. 2016; 

Grönroos 2015; Gummesson 2008). Att förstå kunders faktiska önskemål kring 

interaktioner borde således vara en utgångspunkt för att individanpassade interaktioner 

ska kunna möjliggöras. Trots detta upplever vi ett forskningsgap kring hur kunders 

faktiska önskemål och behov kring interaktioner i klädbutiker egentligen ser ut. Därför 

anser vi att det finns behov av ytterligare forskning kring hur kunder faktiskt upplever 

interaktion och vilka önskemål kunder har gällande interaktion i klädbutiker. Utifrån 

detta har vi formulerat följande syfte:  

 

• Vårt syfte är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring 

interaktionen med klädbutikers personal.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

1. Hur upplever kunder interaktionen med personal i klädbutiker? 

2. På vilket sätt vill kunder att interaktionen med personalen i klädbutikers 

servicemiljöer ska ske? 

3. Vid vilka tillfällen och zoner i klädbutikers servicemiljöer vill kunder att 

interaktion ska ske? 

 

1.5 Avgränsningar 
• Denna uppsats ämnar att endast undersöka kvinnor mellan 20-60 år 
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• Som framgår har vi inte för avsikt att analysera det virtuella servicelandskapet 

men syftet med att detta begrepp lyfts fram i bakgrund och problemdiskussion är 

att påvisa kundens roll i interaktionen idag.  
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2 Metod 
Detta kapitel presenterar, förklarar och motiverar studiens tillvägagångssätt. Kapitlet 
berör även kritik och etik gällande metod samt överväganden angående vetenskapliga 
kriterier som reliabilitet och validitet.  

 
 
2.1 Forskningsmetod 
I denna uppsats tillämpas en kvalitativ metod. Starring (1994) förklarar att det är 

forskningsfrågorna som avgränsar ett forskningsprojekt och ger projektet en riktning. 

Vidare förklaras att frågetyper som rör ett ämnes orsaker eller handlingar leder 

forskningsprojektet mot en kvalitativ riktning medan frågetyper som syftar till att 

undersöka olika samband eller utsträckningar inom ett ämne leder forskningsprojektet 

mot en kvantitativ riktning. Holme och Solvang (1997) anser dessutom att kvalitativa 

metoder, till skillnad från kvantitativa metoder, möjliggör en djupare och mer detaljerad 

förståelse för det fenomen som undersöks och att detta är den kvalitativa metodens 

styrka. Då våra forskningsfrågor syftar till att få en djupare förståelse för kvinnliga 

kunders uppfattningar, erfarenheter och önskemål har vi således en kvalitativ metod 

som möjliggör att få svar på våra forskningsfrågor. Holme och Solvang (1997) förklarar 

att kvalitativ metod lägger vikt vid individen och dess sociala verklighet som en 

föränderlig egenskap medan dess motsats, kvantitativ metod lägger vikt vid den yttre 

och objektiva bilden av verkligheten. Bryman och Bell (2017) lyfter fram att kvalitativ 

metod fokuserar på innebörden ord och tolkning av information medan kvantitativ 

metod fokuserar på kvantifiering, att omvandla siffror till information samt statistiska 

samband. En annan aspekt som skiljer kvalitativ och kvantitativ metod är användningen 

av begrepp då forskare i kvalitativ metod försöker tolka begreppen och dess innebörd 

medan i kvantitativ metod försöker forskare mäta begreppen (Bryman & Bell 2017). Då 

avsikten med vår studie är att få djup information i form av insikt och förståelse om 

individens sociala verklighet och inte att få information i form av objektivt mått på en 

skala, som i kvantitativ metod, är detta ytterligare ett argument till att vi i denna uppsats 

har en kvalitativ metod.  

 

2.2 Forskningsansats 
Alvehus (2013) benämner tre olika forskningsansatser - deduktiv, induktiv och 

abduktiv. Författaren förklarar att i en deduktiv ansats utgår forskarna från teoretiska 

frågeställningar som sedan prövas mot det empiriska materialet som insamlas. I motsats 
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till detta har en induktiv ansats sin utgångspunkt i det empiriska materialet och 

forskarna skapar sina slutsatser genom detta utan teoretisk förståelse (Alvehus 2013). 

Författaren menar att dessa två ansatser är ohållbara i kvalitativ forskning på grund av 

själva tolkningsprocessen. Istället praktiseras ofta abduktion i kvalitativ forskning vilket 

innebär att forskarna växlar mellan deduktion och induktion under forskningsprocessen. 

Detta styrks även av Bryman och Bell (2017) som anser att den deduktiva 

forskningsansatsen går över till en induktiv forskningsansats när forskarna ska analysera 

och beskriva konsekvenserna som resultaten innebär. Detta då forskningsresultaten ska 

kopplas tillbaka till den teori som styrde studien. Bryman och Bell (2017) belyser också 

att varken induktiva eller deduktiva forskningsansatser är helt linjära processer då 

forskarna ofta pendlar mellan teori och empiri under forskningsprocessen. Med hänsyn 

till ovanstående argument har vi huvudsakligen en deduktiv forskningsansats i början på 

vår uppsats. Detta då vi i början på vår uppsats har fördjupat oss och utgått från tidigare 

teorier för att utforma vårt syfte samt skapa våra forskningsfrågor. Den deduktiva 

forskningsmetod vi har i början av uppsatsen kommer att övergå till en mer induktiv 

metod gällande analysarbetet och på detta vis kommer hela arbetsprocessen att präglas 

av en abduktiv metod.     

 

2.3 Datainsamling 
2.3.1 Urval 
Bryman och Bell (2017) lägger vikt vid transparens i hur urvalet har gått till -  hur 

intervjupersonerna valdes och hur många intervjuer som gjordes. Med hänsyn till detta 

kommer en grundlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt gällande urval presenteras i 

detta stycke. Yin (2013) belyser att ett urval vid kvalitativ forskning inte bör ske på 

samma sätt som vid kvantitativ forskning. Holme och Solvang (1997) anser att ett urval 

vid kvalitativa intervjuer sker strategiskt då de väljs utifrån vissa utvalda kriterier och 

blir därför ett strategiskt urval. Alvehus (2013) och Yin (2013) menar att detta innebär 

att forskarna väljer ut respondenter som kan förhålla sig till det de studerar eller de 

frågor de studerar. Vi har i denna studie ett strategiskt urval då vi har sökt respondenter 

som har erfarenhet inom det fenomen vi undersöker. Holme och Solvang (1997) 

förklarar att för att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt bör det finnas en bred 

variation i urvalet, för att undersöka fenomenet från olika håll. Detta stödjs även av 

Alvehus (2013) som anser att det är fördelaktigt att ha extremfall som ligger åt de olika 

polerna inom det forskarna undersöker. Vår population består av kvinnor och vårt urval 

utgörs av kvinnor i åldrarna 20 till 60 år. Bredden på åldersspannet möjliggör för oss att 
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få ett stort informationsinnehåll. Inom detta åldersspann har vi sedan försökt skapa en så 

stor spridning som möjligt genom att söka efter respondenter med olika åldrar men även 

genom att välja bort potentiella respondenter som är i en ålder vi redan har stor 

representation av. Då vi ville undvika ytterligare ett generationsskifte valde vi att inte ha 

respondenter som är över 60 år. Vi ville även att respondenterna skulle ha en uppfylld 

ålder av 20 år då de flesta har gått ut gymnasiet och först då har en livsstil med egen 

inkomst. De utvalda respondenterna har vi kommit i kontakt med genom våra egna 

kontaktnät och via publicering på sociala medier.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det viktigt att forskningsresultat som 

bygger på kvalitativa intervjuer är delvis oberoende av exakt vilka personer man har 

intervjuat. Därför förklarar författarna att det inte är tillräckligt att intervjua en eller ett 

par personer. För att säkerställa att man fått ett material som är relativt oberoende av en 

enskild persons värderingar bör fler personer intervjuas och för att nå detta oberoende 

bör forskare intervjua minst 6 till 8 personer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Dock förklarar författarna att de flesta kvalitativa undersökningar kräver att man 

kommer upp till mellan 10 till 15 intervjuer för att materialet ska bli representativt. 

Vidare förklaras att representativitet i kvalitativa intervjuer inte handlar om att resultatet 

ska vara generaliserbart utan om att materialet ska uppnå mättnad. Enligt författarna har 

forskare uppnått mättnad i sitt material när de upplever ett återkommande svarsmönster 

i de olika intervjuerna. Slutligen menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att man 

kan avgöra huruvida man har uppnått en viss nivå av mättnad genom att varva 

intervjuer med analys. Vi har i strävat efter att uppnå mättnad i vår studie och på detta 

sätt försökt skapa ett representativt resultat. Med hänsyn till att Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) anser att 10-15 intervjuer bör genomföras för att uppnå ett representativt 

material valde vi att lägga oss i överkant och börja med att genomföra 15 intervjuer. 

Efter att ha utfört dessa intervjuer analyserade vi dem för att säkerställa att materialet 

uppnått mättnad och att fler intervjuer därmed inte behövde genomföras. 
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Våra respondenter: 

Respondent Sysselsättning Ålder Intervjumetod Datum Minuter 

A Student 22 Personlig intervju 2018-04-26 17 

B Student 24 Personlig intervju 2018-04-27 21 

C Kundtjänstmedarbetare 24 Personlig intervju 2018-04-26 24 

D Student 25 Personlig intervju 2018-04-26 17 

E Administratör 26 Personlig intervju 2018-04-27 13 

F Socialsekreterare 27 Personlig intervju 2018-04-26 16 

G Student 27 Personlig intervju 2018-04-25 22 

H Fotspecialist 30 Personlig intervju 2018-04-24 25 

I Student 33 Personlig intervju 2018-04-26 22 

J Restaurangbiträde 34 Personlig intervju 2018-05-02 14 

K Lärare 35 Personlig intervju 2018-04-25 18 

L Stuteriägare 38 Personlig intervju 2018-04-26 22 

M IT-konsult 51 Personlig intervju 2018-05-02 24 

N Personlig assistent 54 Personlig intervju 2018-04-25 28 

O Speciallärare 54 Personlig intervju 2018-04-26 20 

Tabell 1. Tabell över respondenterna. Källa: Egen tabell. 

 

2.3.2 Kvalitativa intervjuer  
Alvehus (2013) menar att intervjuer är det mest använda tillvägagångssättet i en 

kvalitativ undersökning. Författaren förklarar att kvalitativa intervjuer skiljer sig från 

kvantitativa intervjuer då de är betydligt mindre strukturerade och har en tyngd på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Det vill säga att det är respondentens 

åsikter som är i fokus i en kvalitativ intervju och inte forskarens (Alvehus 2013). 

Kvalitativa intervjuer möjliggör enligt Holme och Solvang (1997) också för forskaren 

att tala fritt inom ämnet, att ställa följdfrågor och att följa den riktning som 

respondenten tar, något som enligt Bryman och Bell (2017) inte bör ske i kvantitativa 

intervjuer. Patel och Davidson (2011) anser att kvalitativa intervjuer också har en fördel 

då de ofta leder till thick descriptions. Detta innebär enligt författarna att respondenterna 

ger ingående svar som sätts i ett sammanhang och att detta leder till svar med fylligare 
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beskrivning. Denna fördel beskrivs även av Bryman och Bell (2017) då de anser att 

syftet med kvalitativa intervjuer är att få fylliga och detaljerade svar.  

 

Yin (2013) nämner två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer - ostrukturerade och 

semistrukturerade. Författaren förklarar att ostrukturerade intervjuer har en struktur likt 

ett vanligt samtal men att forskaren utgår ifrån lösa anteckningar om ämnet vilka 

fungerar som hjälp under intervjun. I en semistrukturerad intervju har specifika teman 

valts ut för intervjun i en intervjuguide och respondenten har frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt inom dessa teman (Yin 2013). Patel och Davidson (2011) anser att 

styrkan i semistrukturerade intervjuer ligger i att det lämnas ett brett svarsutrymme 

samtidigt som att det finns riktlinjer att kunna förhålla sig till. Alvehus (2013) menar att 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden men bör försöka 

ställas i samma ordning. Författaren betonar betydelsen av att vara flexibel inom 

kvalitativa intervjuer då detta är en styrka gentemot enkäter. Bryman och Bell (2017) 

menar att då flera forskare är inblandade i en studie är semistrukturerade intervjuer att 

föredra över ostrukturerade intervjuer. Författarna förklarar att anledningen till detta är 

att de olika forskarna inte vet vad som har tagits upp i de ostrukturerade intervjuerna 

som de själva inte deltagit i. En striktare struktur som kretsar kring samma teman, som 

vid semistrukturerade intervjuer, gör det lättare för forskarna att analysera materialet 

senare (Bryman & Bell 2017; Patel & Davidson 2011).  

 

Med hänsyn till ovanstående fakta kommer denna studies empiriska material att tas 

fram genom semistrukturerade intervjuer. Med grund i att Bryman och Bell (2017) 

anser att ostrukturerade intervjuer kan försvåra analysarbetet när flera forskare är 

inblandade är semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide att föredra i denna 

studie. Med hjälp av intervjuguiden och dess stödfrågor kommer var och en av oss att 

intervjua respondenterna med samma tema som grund och inom samma riktlinjer, vilket 

sedan underlättar analysen. Vi är medvetna om att vår intervjuguide innehåller fler 

ämnen och punkter än vad som anses vara normen för semistrukturerade intervjuer. 

Detta är ett sätt för oss att säkerställa att vi täcker alla ämnen under intervjuerna då 

dessa genomfördes enskilt.  

 

2.3.3 Operationalisering och intervjuguide 
Holme och Solvang (1997) menar att operationalisering är en förbindelselänk mellan 

forskarnas verklighetsuppfattningar och respondentens verklighetsuppfattningar. För att 
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kunna utforma en intervjuguide började vi med att operationalisera våra tre 

forskningsfrågor till ett flertal intervjufrågor. I operationaliseringstabellen (Bilaga 1) 

presenteras vilka intervjufrågor som härleder till respektive forskningsfråga. I denna 

tabell har vi listat intervjufrågorna tillsammans med stödfrågor samt frågornas syftet 

under respektive forskningsfråga. På detta sätt säkerställer vi att vi följer vårt syfte och 

att intervjufrågorna täcker våra forskningsfrågor. Vi har även i bilaga 1 operationaliserat 

ett antal begrepp för att intervjufrågorna inte ska innehålla svåra fackuttryck.  

 

Bryman och Bell (2017) förklarar att en intervjuguide är mindre strukturerad än ett 

intervjuschema. Guiden ska innehålla en lista över vilka frågeställningar som ska 

beröras i en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden (Bilaga 2) har en trattutformning 

med stora övergripande frågor först som sedan mynnar ut i mindre stödfrågor samt mer 

detaljerade frågor, vilket förespråkas av Patel och Davidson (2011). Författarna menar 

att öppna frågor är aktiverande och motiverande för respondenten då den får verbalisera 

sig relativt fritt och med sina egna ord. Yin (2013) lägger stor vikt vid att frågorna är 

utformade på ett sådant sätt att det är möjligt för forskaren att ta del av hur respondenten 

upplever sin värld och sin sociala verklighet. För att uppmuntra respondenterna att 

besvara intervjufrågorna med sina egna ord har vi varit noggranna med att utforma de 

övergripande frågorna på ett öppet sätt som gav oss insikt i respondentens värld och 

verklighet.  

 

Patel och Davidson (2011) samt Bryman och Bell (2017) menar att intervjuguiden bör 

undvika frågor som är långa, ledande, innehåller negationer, ställs två gånger, kräver 

specifika förutsättningar och som innehåller fackuttryck. För att försäkra oss om att 

frågorna inte skulle bli för långa valde vi även att utforma öppna stödfrågor. Vår avsikt 

med stödfrågorna var att få en fördjupad bild av respondentens syn på frågans ämne 

samt att kontrollera att alla delar berördes under intervjun. Dessa stödfrågor 

formulerades så att de skulle kunna besvaras oavsett vilket svar respondenten hade 

angett vid den övergripande frågan för att visa neutralitet gentemot respondenterna. 

Patel och Davidsson (2011) belyser vikten av att forskaren inte påverkar respondenten 

med sina egna åsikter eller uppfattningar genom frågorna och därför är frågornas 

utformning av stor vikt. Vi har noggrant kontrollerat att samtliga frågor är neutralt 

formulerade så de inte innehåller negationer samt att de inte är ledande eller innehåller 

våra egna åsikter och uppfattningar. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt av 
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respondenternas egna upplevelser, känslor och åsikter. Vi har lagt stor vikt vid vår 

neutraliteten vid utförandet av intervjuerna och detta har resulterat i att intervjuernas 

längd varierar då respondenterna har haft olika mycket att säga om de olika frågorna 

och vi inte ville ställa ledande följdfrågor.  

 

Bryman och Bell (2017) betonar betydelsen av att intervjuguiden är flexibel vilket är det 

som hindrar en semistrukturerad intervju från att bli en strukturerad intervju. 

Flexibiliteten berör utförandet av intervjun som exempel frågornas ordningsföljd, 

uppföljning av olika svar eller att reda ut motsägelser i svaren (Bryman & Bell 2017; 

Patel & Davidsson 2011).  Vi har strävat efter att skapa flexibilitet i vår intervjuguide 

och därför har vi placerat frågorna i intervjuguiden efter ämne och hur de naturligt kan 

tas upp och inte efter vilken forskningsfråga de härleds till. Detta innebär att 

ordningsföljden på intervjufrågorna i guiden ändras efter vilken riktning respondentens 

svar tar då vi anser att det blir naturligt att följa respondentens riktning. Vi förväntar oss 

att många av frågorna automatiskt kommer att besvaras och beröras då respondenten 

pratar om ämnet och därför anser vi att vi har en intervjuguide snarare än 

intervjuformulär. Genom denna flexibilitet blir respondenternas svar mer utförliga och 

berättande då flödet blir naturligt.   

 

2.3.4 Utförandet av intervjuerna 
Vi har genomfört fem intervjuer var, totalt 15 intervjuer som samtliga har skett via 

personliga möten. Patel och Davidson (2011) anser att det är viktigt att respondenten 

förstår syftet med intervjun och att forskaren tydliggör att respondentens bidrag i 

studien är viktigt. Detta leder enligt författarna till att respondenten lättare relaterar till 

syftet och således svarar mer engagerat på frågorna. Inför intervjuerna valde vi därför 

att att skicka ut förberedande information till respondenterna som berörde intervjuns 

syfte och tillvägagångssätt. I detta meddelande uttryckte vi även vår tacksamhet över att 

respondenterna hade valt att delta i vår undersökning och att detta hade stor betydelse 

för vårt arbete. Patel och Davidson (2011)  belyser att det är av stor vikt att begrepp och 

ord klarläggs för respondenten innan intervjun för att skapa en bra grund (Patel & 

Davidson 2011; Bryman & Bell 2017). Därför hade vi en genomgång inför varje 

intervju där vi klargjorde innebörden av vissa ord och begrepp som kunde vara 

svårbegripliga för respondenterna.  

 



 

14 

Samtliga intervjuer har utförts i en lugn miljö och har spelats in. Patel och Davidson 

(2011) lägger fram fördelar med att göra ljudinspelningar under en intervju då detta 

leder till att respondenternas svar registreras exakt och kan gås igenom igen. Alvehus 

(2013) menar att ljudinspelning är viktigt vid ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer eftersom risken att tappa fraser och uttryck minskas. Författaren nämner att 

ljudinspelning är vanligt vid kvalitativa intervjuer för att kunna fånga svaret i sin helhet 

vilket underlättar vid hanteringen av den stora mängd information som en kvalitativ 

intervju avger (Alvehus 2013). Dessa argument ligger till grund för beslutet att spela in 

intervjuerna. Vi har sedan transkriberat inspelningarna av intervjuerna med syftet att få 

en klar bild av vårt insamlade material samt för att försäkra oss om att vi inte förvränger 

respondenternas svar. Patel och Davidsson (2011) menar att de negativa aspekterna blir 

att respondenterna blir väldigt medvetna om att de blir inspelade och försöker framstå 

som logiska och förnuftiga vilket kan leda till att de samtalar mindre spontant. Vi har 

försökt mildra sådana reaktioner hos våra respondenter genom att tydligt informera dem 

om att inspelningarna inte kommer offentliggöras utan enbart finnas tillgängliga för oss 

som skriver detta arbete samt vår examinator. Patel och Davidson (2011) poängterar att 

en ljudinspelning kräver respondentens tillstånd och Bryman och Bell (2017) anser att 

detta bör meddelas i förväg. Därför har vi vid första kontakten meddelat respondenterna 

om att intervjun kommer att spelas in samt påmint om detta i den förberedande 

informationen som skickades ut.  

 

2.4 Primärdata och sekundärdata 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) anser att informationssökning och 

informationssamling kan bestå av primärdata eller sekundärdata. Vi har använt oss av så 

väl sekundär som primärdata i vår studie. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

benämner primärdata som data som forskarna själva samlar in och författarna anser att 

primärdata har en fördel i sin goda anpassning mellan forskningsfråga och data. 

Primärdata i denna studie utgörs av den data som har samlats in via våra intervjuer. För 

att få en god anpassning mellan primärdata och forskningsfrågor har vi utfört en 

operationalisering, se avsnitt 2.3.3. Sekundärdata benämns av Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) som redan existerande data i vilken fördelen ligger i att den 

ofta är lättillgänglig och finns i stor omfattning. Vår sekundärdata utgörs av 

vetenskapliga artiklar, facklitteratur och kurslitteratur. I vårt sökande och insamling av 

sekundärdata började vi inom ett brett område för ämnet genom att använda våra 
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nyckelord i olika kombinationer. Via den sekundärdata som visade sig vara relevant för 

vårt syfte fann vi ytterligare sekundärdata som banade väg för specifika delar inom 

ämnet. Patel och Davidson (2011) beskriver svårigheter med sekundärkällor när det 

berör helhetsbilden. Författarna belyser att det kan vara svårt för många forskare att inte 

vinkla materialet och på sådant vis bara ta del av de delar som stödjer deras forskning. 

Om forskarna vill ge en tydlig bild av ämnet bör de även presentera och diskutera de 

fakta som motsäger ämnet och resultaten (Patel & Davidson 2011). Detta har vi tagit 

hänsyn till då vi under hela processen har ämnat att visa helhetsbilden och inte vinkla 

det material vi har tagit del av. 

  

2.5 Forskningsprocessen 
2.5.1 Tillvägagångssätt 
Valet av uppsatsämne faller sig naturligt då vi under vår utbildning Detaljhandel och 

service management på Linnéuniversitetet har studerat olika ämnen som rör 

detaljhandel och service. Under denna tid har vi under flera kurser fått betydelsen av 

interaktion belyst för oss. Vi har lärt oss att företags servicebemötande måste utgå ifrån 

kunders behov och önskemål och detta har fått oss att fundera kring hur kunders 

önskemål egentligen ser ut när det kommer till interaktion. Intresset härstammar också 

från våra personliga erfarenheter då vi upplever problem med hur, när och var 

interaktion med personal i klädbutiker sker. Från början kretsade vårt uppsatsämne 

kring kunders inställning till interaktion med personal i provrum men vi insåg snart att 

problemet inte var begränsat till endast den zonen. För att ge en rättvis bild av de 

interaktioner som sker mellan kund och personal i klädbutiker behövde vi undersöka 

interaktioner som sker i hela butiken. Då vi ville få en djupgående bild av hur kunder 

upplever interaktionen krävde detta att vi tillämpade en kvalitativ metod och vi ansåg att 

personliga intervjuer lämpade sig bäst. 

 

Med bakgrund och forskningsfrågor färdiga började vi söka teorier, i detta stadie var vi 

deduktiva. Detta ledde oss in på interaktionens betydelse, parterna i interaktionen samt 

mer detaljerade avsnitt om personalen och kunden. Vi ansåg att det var viktigt att börja 

med att belysa interaktionen som fenomen och sedan leda läsaren in på de olika 

parternas mer specifika roller för att ge läsaren en helhetsbild. I nästa steg sökte vi efter 

respondenter, vilka vi hittade inom det åldersspann och den spridningen vi sökte, utan 

större svårigheter. Vi utförde fem intervjuer var och alla 15 var genomförda inom en 

vecka. Inledningsvis var vår tanke att ha ett samlat empiri och analyskapitel men vi 
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insåg att empirin är starkare för sig själv. Gällande sammanställningen av empirin fick 

den styra upplägget vilken vi sedan analyserade tillsammans med teorin i ett separat 

kapitel, under analysprocessen tillämpade vi en induktiv metod. Avslutningsvis skrevs 

slutsatserna och däri besvaras våra forskningsfrågor.   

 

2.5.2 Tolkning 
Patel och Davidson (2011) anser att varje enskilt fall av kvalitativa forskning kräver en 

unik variant av databehandling utefter vad som undersöks. Dock anser författarna att 

bearbetningen alltid kräver struktur och homogenitet för att skapa klarhet för läsaren. 

Enligt Alvehus (2013) utgör tolkning en central del av kvalitativ metod. Författaren 

menar att detta innebär att forskarna ska tolka data för att bidra med en generell 

förståelse för fenomenet och på detta sätt gynna vetenskapen. Tolkningen blir förankrad 

i syfte och val av teori då dessa är utgångspunkten för tolkningen och på sådant sätt 

utgör de också tolkningsramen. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att 

hermeneutiken består av delar och helheten, delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten kan endast ur delarna. Författarna menar att detta skapar en synes olöslig 

motsägelse och därför måste man fördjupa sig i båda delarna för att skapa förståelse.    

   

Då vi har tillämpat en kvalitativ metod så innebär detta att tolkning har varit en 

genomgående central del genom hela processen. Vi är medvetna om att vi som forskare 

utgör ett instrument för tolkning och att denna tolkning kommer att färgas av vår 

utbildning och våra erfarenheter. På samma sätt har respondenternas svar färgats av 

deras bild av verkligheten. På sådant sätt har vårt tolkningsarbete drag av 

hermeneutiken då vi har försökt belysa detaljerna och delarna men samtidigt skapa en 

förståelse för helheten för läsaren. Detta har vi gjort genom att framhäva individens svar 

och inte vara selektiva i vad vi lyfter fram. Helheten har vi skapat genom att låta 

empirin styra och på sådant sätt har vi syftat till att skapa en rättvis bild. Vi har därför 

ett separat empirikapitel utan analys då detta gav en helhetsbild utan att förvränga eller 

exludera individens svar.  

 

2.6 Vetenskapliga kriterier 
2.6.1 Reliabilitet 
Alvehus (2013) menar att reliabilitet och validitet är vanliga sätt att mäta en studies 

kvalitet i vetenskapliga sammanhang. Holme och Solvang (1997) beskriver reliabilitet 

som studiens pålitlighet, hur statistiskt representativ informationen som forskarna har 
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samlat är och Alvehus (2013) tillägger att det också innefattar huruvida resultatet av 

undersökningen skulle bli det samma om den genomfördes på nytt. Författarna anser att 

reliabilitet inte har en lika central plats i kvalitativa studier som i kvantitativa. Holme 

och Solvang (1997) menar att då kvalitativa studier söker förståelse och djup inom en 

viss företeelse blir således reliabiliteten, det vill säga den statistiska representativiteten 

och generaliserbarheten, inte fokus i sådan forskning. Författarna anser att det är 

praktiskt omöjligt att sammanföra reliabilitet och en djupgående bild av respondentens 

sociala verklighet. Detta i kombination med att forskarna själva utgör en central del av 

tolkningsarbetet blir reliabilitet svårt att skapa i en kvalitativ studie (Alvehus 2013). 

Guba och Lincoln (1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380) anser att pålitlighet är 

reliabilitets motsvarighet inom kvalitativ forskning. Författarna förklarar att detta 

innebär ett granskande synsätt där forskarna i fullo redogör för alla faser i 

forskningsprocessen vilket stärker studiens trovärdighet.    

 

Vi har eftersträvat att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i vår studie genom att ha stor 

transparens i vår metod för att på så vis skapa trovärdighet. Trots att vi har varit 

transparenta är vi medvetna om att det är svårt att skapa reliabilitet i studien. Då vi har 

en kvalitativ metod och vår empiri avgörs av respondenternas egna åsikter samt våra 

egna tolkningar kommer studiens genomförande och dess resultat vara svårt att 

replikera. Att vi har utfört semistrukturerade intervjuer innebär även att varje intervju 

blir unik vilken också försvårar studiens replikationsförmåga. Resultatet kommer därför 

inte heller att vara statistiskt generaliserbart. Detta är inte heller målet med vår studie då 

vi söker en djupare förståelse för det fenomen vi undersöker. Det blir således naturligt 

att reliabilitet inte blir ett lika centralt begrepp eller får samma tyngd som vid en 

kvantitativ studie och därav kommer vi att lägga mer vikt vid validitet i denna studie.  

 

2.6.2 Validitet 
Patel och Davidson (2011) anser att begreppet validitet bör ha en vidare och större roll 

inom kvalitativ forskning. Enligt Alvehus (2013) avser begreppet validitet en 

undersöknings giltighet, vilket syftar till huruvida uppsatsen undersöker det som den 

ämnar att undersöka. Holme och Solvang (1997) anser att hög validitet är lättare att 

uppnå i kvalitativa studier än i kvantitativa. Författarna menar att detta beror på att i 

kvalitativa studier studerar forskarna fenomenet inifrån och kommer på sådant sätt nära 

den eller det som undersöks. Yin (2013) förklarar att validitet kan existera i olika 

grader, det är inget binärt begrepp där det antingen existerar eller inte existerar. 
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Forskare kan stärka sin validitet genom att motivera sina val och vara transparenta i sitt 

tillvägagångssätt genom att beskriva och dokumentera (Yin 2013).    Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2017) att uppsatsen endast ska innefatta teori och insamlad empiri 

som är relevant för det valda ämnet. Patel och Davidson (2011) samt Yin (2013) menar 

att validiteten i en kvalitativ studie inte enbart ska tillämpas under själva 

datainsamlingen utan bör genomsyra forskningsprocessens samtliga delar.  

 

I enlighet med detta har vi har lagt stor vikt vid att uppnå validitet under hela 

forskningsprocessen då vi har en kvalitativ forskningsansats. Vi har strävat efter att vara 

så transparenta och beskrivande i vårt tillvägagångssätt som möjligt för att stärka 

studiens validitet. Då vårt syfte och våra forskningsfrågor utgör utgångspunkten för vår 

intervjuguide har vi kunnat säkerställa att vi undersöker det vi ämnar att undersöka. 

Varje intervjufråga härleds till en av forskningsfrågorna som alla utgör en del av 

studiens syfte. Detta innebär att vårt empiriska material är väl förankrat i vårt syfte, 

vilket medför validitet till vår studie. Vi har även under insamling av teori varit 

noggranna med att den teori som presenteras i studien är relevant för studiens syfte. På 

så vis har vi lyckats säkerställa validitet både i vårt teoretiska och empiriska material 

och detta har i sin tur skapat goda förutsättningar för ett tillförlitligt resultat.  

 

2.7 Forskningsetik 
Holme och Solvang (1997) kopplar etiken till de val forskarna gör under hela 

forskningsprocessens gång och författarna menar att detta innebär att söka och belysa 

sanningen. Vi har tagit ett etiskt ansvar genom hela forskningsprocessen och hela tiden 

strävat efter att hålla oss till sanningen. Vid insamling av teori har vi lagt vikt vid att 

inte vinkla teori till vår fördel utan istället försökt belysa helheten av den teori vi lägger 

fram. Vi har även värnat om att presentera flera forskares perspektiv på ämnet för att 

visa på olika aspekter inom det ämne vi undersöker. 

 

Vi har även strävat efter att hålla empirin sanningsenlig genom att inte förvränga 

respondenternas svar. Ahrne och Svensson (2015) påstår att en grundläggande del inom 

forskning är att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid 

etikprövningen. Enligt författarna är informerat samtycke ett sätt att värna om detta, 

vilket innebär att personer som studeras ska informeras om studiens innebörd samt 

själva kunna bestämma huruvida de vill medverka i studien eller inte. I likhet med detta 
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anser Holme och Solvang (1997) att respondenterna bör ha full förståelse för hur den 

information som samlas in om dem ska användas. Vi har i enlighet med detta varit 

noggranna med att förse våra respondenter med såväl muntlig som skriftlig information 

om intervjuernas tillvägagångssätt samt hur vi kommer hantera materialet från 

intervjuerna. Ahrne och Svensson (2015) och Bryman och Bell (2017) förklarar att 

andra sätt att värna om individens integritet rör konfidentialitet, vilket innebär att 

uppgifter som har samlats in om enskilda individer i undersökningen måste redovisas på 

ett sådant sätt att enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående. Holme 

och Solvang (1997) anser att det är en etisk skyldighet hos forskare att bevara personens 

anonymitet när sådana premisser föreligger. Med hänsyn till detta har vi låtit våra 

respondenter vara anonyma samt undanhållit butiksnamn och företagsnamn i 

presentationen av empirin om sådana har nämnts.  

 

2.8 Källkritik 
Holme och Solvang (1997) belyser några aspekter som bör tas i beaktning när det 

kommer till källor -  ursprungsbestämning, vem som står bakom källan och källans 

ålder. Författarna framhäver också svårigheten med att avgöra om källan är relevant för 

syftet. Alla dessa aspekter bör granskas och övervägas innan en källa används. Under 

hela forskningsprocessen anser Holme och Solvang (1997) att forskare bör vara 

uppmärksamma och kritiska på de tolkningar de gör av data och texter för att minska 

fel.   

 

Vi har genom hela uppsatsen strävat efter att söka efter och använda källor som är 

relevanta för vårt syfte. Detta har inneburit att en yngre källa har lyfts fram på grund av 

sin relevans då den visar på ny forskning. En äldre källa kan ha haft sin relevans i antal 

refereringar samt trovärdigheten. De artiklar vi har använt oss av är referentgranskade 

och vi har strävat efter att använda oss av tidskrifter som är relevanta för vårt 

undersökningsområde samt syfte och på detta sätt har vi tillämpat noggrann 

ursprungsbestämning. Artiklarna är även lästa i sin helhet för att tolkningen av dessa 

skulle kunna utföras korrekt. Andrahandskällor har eliminerats då vi har sökt upp och 

använt oss av originalkällor, vilket vi anser är en styrka i studien. Vi är medvetna om att 

vi i en del fall har refererat till Underhill vars vetenskapliga karaktär kan ifrågasättas. 

Orsaken till detta är att den vetenskapliga litteratur vi har hittat om vissa specifika 

ämnen, såsom butiksytor, har använt denna författare som originalkälla. Med grund i att 
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denne författare ändå har trovärdighet inom det ämne vi har för syfte att undersöka och 

med hänsyn till att boken även används som kurslitteratur på Linnéuniversitetet har vi 

valt att i vissa fall referera till Underhill. Vi har dock varit försiktiga och inte låtit denna 

källa utgöra någon tyngd i vårt arbete utan vi har enbart refererat till denna författare i 

de fall det har varit nödvändigt för att tydliggöra vissa specifika företeelser.  

 

2.9 Metodkritik 
Att replikera en kvalitativ studie är alltid en svårighet och något som bör tas i beaktning 

under hela processen. Detta har vi tagit i beaktning genom att tydligt beskriva vårt 

tillvägagångssätt och vårt tankesätt. Att vi alla tre inte har varit närvarande vid 

intervjuerna kan ses som en negativ aspekt med hänsyn till tolkningsarbetet. Men då vi 

ville utföra så många intervjuer som möjligt för att skapa mättnad i materialet ansåg vi 

att det var mest fördelaktigt att dela upp intervjuerna mellan oss. Vi anser att vi har 

utformat vår intervjuguide på ett sätt som gör att vi har kunnat utföra intervjuerna på 

samma vis. En annan aspekt att ta i beaktning är att semistrukturerade intervjuer kan 

leda till spretiga svar och svårtolkad empiri, dock får man en djupgående bild av 

respondentens syn på fenomenet. Detta har vi motverkat genom att låta empirin styra 

upplägget och genom det skapa en helhetssyn och en djupare förståelse.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer teori som rör studiens ämnesområde att presenteras. Kapitlet är 
uppbyggt i fyra delar som alla är relevanta för studiens syfte. Först klargörs begreppet 
interaktion sedan presenteras parterna i interaktionen och till sist ges en mer 
djupgående bild av parternas roller under interaktion. I avsnitt 3.5 tas den teoretiska 
referensramens uppbyggnad och roll upp. 

 
 

3.1 Interaktion som koncept 
3.1.1 Sanningens ögonblick och servicelandskapet 
Sanningens ögonblick är ett begrepp som myntades av Normann (2011) och syftar till 

det moment då kunden får kontakt med företaget och där servicekvaliteten avgörs. 

Grönroos (2015) anser dock att servicemötet inte enbart består av sanningens ögonblick. 

Författaren menar istället att servicemötet består av flera gyllene tillfällen då en kund 

möter företaget under en rad olika moment och tillfällen före, under och efter 

serviceprocessen. Wilson et al. (2016) betonar att ett tilltalande och fungerande 

servicelandskap är av stor vikt för att mötet mellan kund och frontpersonal ska vara 

tillfredsställande. Författarna förklarar att servicelandskapet är den miljö där service 

levereras, där företag och kund interagerar och där kommunikation och presentation av 

varor och tjänster äger rum. 

 

Levy, Weitz och Grewal (2014) menar att det finns essentiellt givna ytor i en klädbutiks 

servicelandskap, dessa ytor är servicedisk, provrum, entré, utgång och övrig display-yta. 

Författarna menar att butiksytorna är till för att vägleda kunden i butiken samt influera 

kunden till köp. Vidare förklaras att dessa ytors placering och storlek varierar från butik 

till butik. Underhill (2010) benämner dessa butiksytor som zoner och tar upp två av 

dessa mer ingående. Författaren betecknar ytan innanför entrén som nedvarvningszonen 

och menar att det är i denna zon som kunderna varvar ner innan besöket och skapar sig 

en uppfattning av butikens helhet. I denna zon är kunderna inte beredda att ta några 

köpbeslut eller att utvärdera produkter (Underhill 2010). Författaren tar också upp 

provrummets betydelse som en viktig och kritisk zon där kunder fattar sina köpbeslut, 

författaren menar att denna zon kan ses som en point-of-purchase.  

 

3.1.2 Vikten av interaktion 
Eskilsson och Fredriksson (2010) anser att den främsta konkurrensfördelen inom 

detaljhandeln idag utgörs av företags serviceerbjudanden och att kundinteraktioner 
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därför utgör en viktig del av företags konkurrenskraft. Sen och Örtengren (2012) anser 

att oavsett bransch är interaktionen mellan kunden och företaget av oerhörd vikt. Dock 

menar Svingstedt (2005) att företag inte tar till vara på dessa interaktioner då 

svårigheten ligger i att motivera servicepersonal i frontlinjen. Detta leder till att företag 

inte interagerar med kunden på ett serviceinriktat sätt i alla situationer och företag har 

idag inte råd att skapa dåliga servicemöten då detta innebär att företaget förlorar stora 

intäkter (Svingstedt 2005).  

 

Enligt Svingstedt (2005) är den litteratur och de teorier som finns om servicemötet 

naiva i sitt sätt att beskriva tillfällen och tillvägagångssätt då de inte utgår från 

verkligheten. Schmitt (2003) anser att kunder idag inte upplever bra service trots all 

litteratur och alla teorier som existerar gällande vad god service är och borde vara. 

Författaren menar att i och med denna information borde god service vara en 

självklarhet men trots det når företag inte upp till minimikraven för att skapa god 

service. Detta styrks även av Olsson (2015) som menar att teorin inte alltid är det som 

styr verkligheten. Författaren menar att trots all forskning om service så är det många 

företag som har bra produkter men dålig service och ändå lyckas överleva i decennier på 

marknaden. Svingstedt (2005) menar att det finns ett gap i där litteraturen slutar och där 

de praktiska svårigheterna börjar då litteraturen oftast fokuserar på när men inte hur. På 

så vis menar författaren att företag inte ska förlita sig helt på litteraturen och teorier utan 

bör titta på sitt eget företag för att se vilka möjligheter för servicemöten som skapas 

med deras kunder. Således måste företag veta hur deras kunder vill bli bemötta för att 

kunna skapa ett positivt servicemöte. Cain, Tanford och Shulga (2018) anser även att 

forskning som rör personalens beteende vid interaktion med kunder och huruvida detta 

leder till kundtillfredsställelse, ofta undersöker ämnet från ett företagsperspektiv samt 

att det saknas forskning som rör detta ämne utifrån ett kundperspektiv. 

 

3.1.3 Interaktionens särdrag 
Söderlund (2012) förklarar att interaktionen mellan kund och personal skiljer sig i 

förhållande till interaktion mellan människor i det vardagliga livet. Kundens interaktion 

med personal är ofta målinriktad, det vill säga att den kommer till stånd för att uppnå ett 

visst mål, till exempel för att köpa ett par skor (Söderlund 2012). Många av dessa 

interaktioner är dessutom enligt författaren korta men trots detta har de stor inverkan på 

såväl kundens syn på företaget som kundens senare beteende i förhållande till företaget. 

Söderlund (2012) belyser att människor vanligtvis upplever att det är positivt att 
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exponeras för andra människor samt att vi tenderar att vara synnerligen mottagliga för 

att ta emot information som kommer från andra människor och att detta är två aspekter 

som driver kunder till att interagera med personalen. Författaren beskriver att vi är 

programmerade att ta del av så mycket information som möjligt från andra människor 

samt att vi föredrar att få information från varandra på grund av att möten mellan 

människor är väldigt informationsrika (Söderlund 2012).  

 

Söderlund (2012) förklarar att interaktionen mellan kund och medarbetare enbart utgör 

en av en mängd olika källor som förser kunder med information. Andra källor som gör 

detta är enligt Wilson et al. (2016) bland annat reklam, hemsidor, produktförpackningar, 

butikers miljöer och priser. Med detta som bakgrund förklarar Söderlund (2012) vad 

som skiljer interaktion med personal från andra informationskällor. Han förklarar att 

olika kommunikationskanaler kan beskrivas som personliga och opersonliga. Med detta 

menar författaren att ju kortare avståndet är mellan sändare och mottagare är, ju större 

direktkontakt de har, ju större möjlighet som finns att individanpassa budskapet och ju 

snabbare möjligheterna att få feedback är desto mer personlig är kommunikations-

kanalen. Jämfört med andra kommunikationskanaler anser Söderlund (2012) samt Sen 

och Örtengren (2012) att interaktion med personal är i särklass den mest personliga och 

dynamiska kommunikationskanalen när det gäller graden av personlig karaktär. 

Söderlund (2012) framhäver även att olika kommunikationskanaler har olika nivåer av 

informationsrikedom. Författaren förklarar att ju större förmåga informationen har att 

påverka mottagarens förståelse, desto högre informationsrikedom. En unik egenskap 

med interaktionen ansikte mot ansikte, jämfört med andra kanaler är att det möjliggör 

omedelbar feedback, individanpassning och överföring av både verbal och icke verbal 

information mellan sändaren och mottagaren, vilket betyder att interaktion med personal 

har hög informationsrikedom (Söderlund 2012). Detta innebär i sin tur enligt författaren 

att interaktionen mellan kund och personal, ansikte mot ansikte har stor potential att 

kunna påverka kunder. 

 

3.1.4 Interaktionens inverkan på image 
Interaktionen mellan kund och personal har stor inverkan på företagets image 

(Cederholm & Gyimóthy 2005; Söderlund 2012; Wilson et al. 2016; Erasmus & 

Grabowski 2013). Kapferer (2012) beskriver image som den personliga och individuella 

bild kunden har av ett företag. En god image för kunden innebär enligt Kapferer (2012) 

att kunden känner tillit och trygghet till företaget. Godson (2009) förtydligar detta 
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faktum genom att skriva att nyckeln till en god image och alla långsiktiga relationer är 

tillit. Evans, Foxall och Jamal (2008) anser att interaktion och företagets image är två av 

de viktigaste aspekterna för kunder när de skapar en relation till ett företag eller ett 

varumärke. Dessa två aspekter är också avgörande för om kunden vill gå över till nästa 

fas där de bibehåller relationen och väljer att återkomma (Evans, Foxall & Jamal 2008). 

Cederholm och Gyimóthy (2005) menar att personalen utgör en bro mellan kunden och 

företaget och förklarar att personalens prestation därför reflekteras på företagets image. 

Söderlund (2012) klargör att i och med att människor tenderar att vara särskilt 

mottagliga för direkt information från människor och eftersom att den information som 

överförs i ett direkt möte mellan människor har en särskild rikedom så har en butiks 

personal stor potential att på en mängd olika sätt påverka kunden. Vidare beskriver 

författaren att den här typen av påverkan beskrivs som en trestegsraket av många 

forskare. Denna trestegsraket innebär i första steget att kunden under interaktionen 

formar ett omdöme av den personal som kunden interagerar med. I det andra steget 

lägger detta omdöme grunden för kundens uppfattning av företagets image, som i sin 

tur, i det tredje steget påverkar kundens beteende gentemot företaget (Söderlund 2012). 

Wilson et al. (2016) menar att personalen personifierar varumärket i kundens ögon till 

den grad att kundens uppfattning av företagets image påverkas av allt personalen gör 

och säger. 

 

Cain, Tanford och Shulga (2018) förklarar att kunders huvudsakliga och ibland enda 

kontakt med företag sker genom mötet med frontpersonalen. Sen och Örtengren (2012) 

belyser att åtta av tio kunder inte påbörjar en relation eller lämnar en relation med ett 

företag på grund av bristande service eller dåligt kundbemötande. Detta beror på att 

kunder värderar relationsaspekten subjektivt och genom emotionella variabler och inte 

rationellt, som många företag tror (Sen & Örtengren 2012; Schmitt 2003; Grönroos 

2015). Grönroos (2015) beskriver att servicemötet har två kvalitetsdimensioner, teknisk 

resultatinriktad kvalitet och funktionell processinriktad kvalitet. Författaren förklarar 

teknisk kvalitet som vad kunden får och funktionell kvalitet som hur kunden erhåller 

detta, det vill säga servicen. Grönroos (2015) menar att den tekniska kvaliteten 

mestadels utvärderas objektivt medan den funktionella kvaliteten utvärderas subjektivt. 

Tillsammans med företagets image, som utgör ett filter för de två dimensionerna, skapas 

den totala upplevda servicekvaliteten för kunden. Grönroos (2015) förklarar att om 

företaget har en bra image kommer dess kunder ha en större tolerans gentemot 
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företagets misstag men om misstag upprepas kommer företagets image att skadas. Ifall 

företaget har dålig image bland sina kunder så kommer misstag ha större effekt på 

kunders totala upplevda servicekvalitet än vad som annars hade varit fallet (Grönroos 

2015).   

 

Grönroos (2015) har tagit fram sju attributer och faktorer förknippade med god 

servicekvalitet: 

• Professionalitet och färdigheter (resultatrelaterad) 

Företaget och dess personal besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för att 

tillgodose kundens behov på ett professionellt sätt.  
• Attityd och beteende (processrelaterad) 

Personalen bryr sig om kunderna och är intresserade av att lösa deras problem på ett 

vänligt och spontant sätt.  
• Tillgänglighet och flexibilitet (processrelaterad) 

Företaget och dess personal finns tillgängliga både geografiskt och i service-

landskapet  och är redo att anpassa sig till kundens behov och krav på ett flexibelt sätt. 
• Pålitlighet och trovärdighet (processrelaterad) 

Kunder kan lita på att företaget och dess personal håller de löften de förmedlat och på 

detta sätt vet kunden vad den får nästa gång den har kontakt med företaget och 

personalen.  
• Service recovery (processrelaterad) 

Vid fel eller oväntade händelser tar företaget och dess personal kontroll över situationen 

och arbetar aktivt för att hitta en acceptabel lösning för kunden. 
• Servicelandskapet (processrelaterad) 

Kunden ska känna att den miljö där servicemötet äger rum ska bidra positivt till  
serviceprocessen.  

• Rykte och trovärdighet (image-relaterad) 

Kunden tror på att företagets verksamhet är pålitlig och prisvärd, att företaget följer god 

sed samt att företagets och kundens värden är gemensamma. 
  

Enligt Grönroos (2015) har dessa punkter olika kopplingar till de två dimensionerna i 

tjänstekvalitet samt företagets image. Författaren belyser att fem av dessa sju attributer 

och kriterier ligger inom den funktionella processinriktade kvalitetsdimensioner, det vill 

säga hur servicen levereras, och påvisar därmed att interaktionen som äger rum mellan 

kunden och företaget har stor inverkan på kundens totala upplevda servicekvalitet 

(Grönroos 2015).  
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3.1.5 Förväntningar på interaktion 
Dagens konsumenter är allt mer kräsna och kunniga och för att skapa interaktioner med 

värde anser Eskilsson och Fredriksson (2010) att butiker idag behöver fördjupad 

kundförståelse. För att få denna kundförståelse anser Grönroos (2015) att företag måste 

förstå förväntningarna som kunden har, detta på grund av att kundens upplevelse av 

kvalitet styrs av dess förväntningar. Sen och Örtengren (2012) anser att många företag 

lägger mycket resurser på att bygga förväntningar hos kunden genom extern 

marknadsföring men att de inte lägger resurser på att införliva dessa förväntningar när 

interaktionen med kunden sker. Sen och Örtengren (2012) menar att kunder har höga 

förväntningar på interaktionen med företagets personal men att företag är dåliga på att 

uppfylla förväntningarna som de skapat då de inte förstår vikten av att leva upp till dem. 

Detta styrks av Grönroos (2015) som menar att det är de förväntningar som företaget 

själva har förmedlat som ofta skapar besvikelse hos kunden då företaget har lovat för 

mycket. 

 

Grönroos (2015) förklarar att en service kan ha hög kvalitet men ändå upplevas ha låg 

kvalitet på grund av att kundens förväntningar har varit för höga. Därför menar Sen och 

Örtengren (2012) och Grönroos (2015) att företag både måste förstå de förväntningarna 

som kunden har och vilka förväntningar företaget förmedlar för att skapa ett värdefullt 

möte och värde för kunden. Som komplement till detta anser Grönroos (2015) att det är 

bättre att lova för lite och leverera för mycket än motsatsen för att säkerställa 

kundvärde. Erasmus och Grabowski (2013) visar att kunders förväntningar även är 

kopplade till butikers prisbilder. De har i sin studie kommit fram till att kvinnliga 

konsumenter förväntningar på service i klädbutiker är relaterat till prisbilden som 

butiken har. Kvinnliga konsumenter har lägre förväntningar på servicen om butiken har 

en låg prisbild och högre förväntningar om butiken har en hög prisbild (Erasmus & 

Grabowski 2013).  

 

3.1.6 Toleransnivå för service från personal 
Kundernas upplevda servicekvalitet beskrivs av Grönroos (2015) och Yap och Sweeney 

(2007) som ett toleransområde då kundens förväntningar på service från personal inte 

befinner sig på en specifik nivå utan inom ett område. Detta område utgörs av kundens 

tidigare erfarenheter och deras förväntningar därefter men också de förväntningar som 

företaget förmedlar genom olika kanaler. Enligt Grönroos (2015) finns det två nivåer 
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där kundernas förväntningar på service från personal befinner sig, en önskad nivå och 

en tillräcklig nivå och de utgör gränserna för toleransområdet. Författaren förklarar att 

en tillräckliga nivån innebär den lägsta acceptabla nivån för service från personal, vad 

kunderna anser att den måste hålla, medan den önskade nivån innebär vad service från 

personal bör hålla. Kundens upplevelse av service från personal måste enligt författaren 

ligga inom dessa två gränser, toleransområdet, för att service ska uppfattas som god 

(Grönroos 2015;  Erasmus & Grabowski 2013). Toleransområdet är således ramen för 

hur mycket personalens serviceprestation får variera för att den fortfarande ska tolereras 

av kunden (Grönroos 2015). Författaren menar att vart dessa gränser för 

toleransområdet befinner sig varierar för den individuella kunden och servicen och kan 

till och med variera från ett tillfälle till ett annat för samma kund. Dock menar Grönroos 

(2015) att toleransområdet blir mindre då ett servicemisstag måste rättas till, vilket Yap 

och Sweeney (2007) också belyser då de anser att ju närmare företagets personal når 

upp till den önskade nivån desto mer toleranta är kunder mot misstag.   

 

3.2 Parterna i interaktionen 
3.2.1 Från dyad till triad 
Gummesson (2008) beskriver den klassiska synen på sanningens ögonblick och 

servicemötet som en dyad där endast två parter ingår. Denna syn har Cederholm och 

Gyimóthy (2005) och Wilson et al. (2016) utvecklat och beskriver servicemötet istället 

som en triad med tre parter – kunden, företaget och servicepersonalen. Service-

personalen har en stor inverkan på kunderna i denna triad då författarna belyser att 

kunden kan ha positiva känslor och attityder mot företagets image men detta sedan 

undergrävs av personalens undermåliga service vid servicemötet (Cederholm & 

Gyimóthy 2005). I den interna marknadsföringen förmedlar företaget sina kundlöften, 

sin identitet och sina värderingar till de anställda (Godson 2009). Den interna 

marknadsföringen fungerar som en möjliggörare enligt författaren och är avgörande för 

att servicepersonalen ska kunna möta och överträffa kundens förväntningar. De 

förväntningarna som kunder har kommer från de kundlöften som företag förmedlar med 

sin externa marknadsföring genom olika kommunikationskanaler (Godson 2009). De tre 

parterna måste alltid aktivt förhålla sig till varandra och kan aldrig ha en passiv roll i 

triaden då detta alltid påverkar någon av parterna negativt (Godson 2009; Cederholm & 

Gyimóthy 2005; Bäckström & Johansson 2005).  
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3.3 Kunden 
3.3.1 Kundens roll som medaktör 
Vargo och Lusch (2006) förklarar att begreppet servicedominant logik (SDL) syftar till 

den förändring som har skett på marknaden, där ett skifte har skett från godsdominant 

logik (GDL) till en servicedominant logik. Författarna förklarar att marknaden tidigare 

har dominerats av godsdominant logik, ett produktfokuserat utbyte där service och 

tjänster enbart ansågs vara en produktvariant. Vidare förklarar Vargo och Lusch (2006) 

att godsdominant logik innebar att företag var aktiva producenter av tjänster, produkter 

och värde som levererade detta till sina passiva kunder. Gummesson (2008) påstår att 

detta var ett produktcentrerat sätt att tänka och att detta synsätt helt saknar kundinsikt. I 

stället förespråkar Gummesson (2008) den servicedominanta logikens synsätt där 

tjänster och produkter alltid anses gå hand i hand och att det därför inte finns någon 

tydlig uppdelning av produktmarknader och servicemarknader. Vargo och Lusch (2006) 

förklarar även att kunder idag anses utgöra aktiva medproducenter av tjänster och varor 

utifrån ett servicedominant logiskt perspektiv samt att kunder tillsammans med företag 

skapar värde. På så vis menar Gummesson (2008) att kunden idag är en viktig 

medproducent som företag måste ta hänsyn till på grund av att det alltid är kunden som 

skapar värde under sin interaktion med företag och dess produkter. Eskilsson och 

Fredriksson (2010) anser att detaljhandelns främsta konkurrensfördel idag är service 

och  på grund av detta anser att en retail-verksamhet idag är en serviceverksamhet. 

Författarna menar att detta innebär att konsumenten i högsta grad är en medaktör i 

värdeskapandet.  

  

3.3.2 Kunden som värdeskapare 
Till skillnad från GDL där det största upplevda värdet äger rum vid produkt-

transaktionen samt vid användning av den köpta produkten har Grönroos och Voima 

(2013) tagit fram en ny modell över värdeskapande för SDL. Modellen består av två 

sfärer, företagets och kundens, dessa två överlappar varandra och skapar en tredje sfär, 

den gemensamma (Grönroos & Voima 2013). Författarna påvisar att företagets och 

kundens roller varierar beroende på var i sfärerna de befinner sig. De aktiviteter och 

processer som företaget utför i sin sfär resulterar enligt författarna i en ”output” som 

kunderna kan använda i sina värdeskapande processer (Grönroos & Voima 2013). 

Författarna förtydligar att företaget enbart kan skapa potentiellt värde i sin sfär och att 

företagets roll därför är att främja och underlätta kundernas värdeskapande. Precis som 

Vargo och Lusch (2006) menar Grönroos och Voima (2013) att företaget inte kan skapa 
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värde utan kunden. Det är vid direkt interaktion i den gemensamma sfären som företaget 

får en möjlighet att vara delaktig i samt påverka kundens värdeskapandeprocess och kan 

då ta rollen som en medskapare av värde (Grönroos & Voima 2013). Författarna menar 

att interaktion utgör en central del i den gemensamma sfären samt att kunden har två 

roller i denna sfär, den är medskapare av värde och medproducent av företagets 

processer.  

  

Grönroos och Voima (2013) belyser att den direkta interaktionen i den gemensamma 

sfären kan vara positiv eller negativ samt att om företaget försöker skapa en direkt 

interaktion i den gemensamma sfären utan kundens medgivande leder detta ofta till 

tillintetgörande av värde. I kundens egna sfär, som enligt författarna traditionellt sett har 

förbisetts och ignorerats, skapar kunden värde genom indirekta interaktioner (Grönroos 

& Voima 2013). Dessa indirekta interaktioner är med företagets produkter eller tjänster 

och i denna sfär är företaget inte en direkt medskapande av värde. Författarna 

poängterar att värdeskapandet inte är en linjär process utan att värde skapas i olika 

sfärer under olika tidpunkter. Sfärernas storlek kan också vara olika beroende på 

tjänst/service eller bransch/marknad (Grönroos & Voima 2013).   

 

3.4 Personalen  
3.4.1 Personalens roll i interaktionen 
Personalen är en förutsättning för att kunder ska kunna utföra sitt syfte med 

butiksbesöket och interaktionen med personalen är en av de främsta faktorerna som 

påverkar kundens upplevelse i en butik (Bäckström & Johansson 2005). Cain, Tanford 

och Shulga (2018) anser att positiva interaktioner mellan kund och personal bidrar till 

skapandet av tillfredsställande upplevelser för kunden. Personalen utgör således en 

viktig källa till kundnöjdhet enligt författarna. Även Söderlund (2012) förklarar att 

personalen påfallande ofta utgör en betydande del i kunders värdeskapande under 

vistelser i butiker. Dock poängterar författaren att personalen ibland enbart utgör ett 

medel för att kunden ska få tillgång till en viss produkt, som en nödvändig station på 

vägen till tillfredsställelse. Oavsett hur omfattande interaktionen är mellan kund och 

personal under ett butiksbesök så understryker Söderlund (2012) att denna interaktion 

påverkar kundens upplevelse i butiken. Detta påstående utvecklas av Bäckström och 

Johansson (2005) som menar att kunders negativa respektive positiva upplevelser i 

butiker grundar sig i interaktion med personalen eller i brist på interaktion med 

personalen. Echeverri och Skålén (2011) samt Normann (2011) förklarar att både 
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personal och kund bidrar till ett positivt samspel. Normann (2011) menar på att det finns 

en dynamik i det interpersonella samspelet på det viset att positiva handlingar ger 

positiv respons vilket genererar ett ömsesidigt positivt samspel. Kunden kommer att 

uppmuntras till att delta mer effektivt och i större utstäckning när personalen bidrar med 

en positiv attityd samt effektiv handling och detta menar Normann (2011) skapar en 

“god cirkel”. Bäckström och Johansson (2005) visar även att såväl positiva som 

negativa kundupplevelser även kan relateras till personalens kompetens, deras förmåga 

att förse kunderna med hjälpfulla råd, deras förmåga att kunna ge förslag på produkter 

som skulle passa kunden samt deras förmåga att hantera klagomål. 

Bäckström och Johansson (2006) förklarar att företags insatser avseende att skapa 

upplevelser för sina kunder inte går hand i hand med vilka upplevelser kunder lägger 

vikt vid under ett butiksbesök. På så vis anser författarna att det finns ett stort gap i hur 

företag ser på god service och hur kunder ser på god service samt att företag inte förstår 

hur viktig personalen är för kundens upplevelse. Enligt författarna utgör interaktionerna 

mellan kunder och personal en av de viktigaste faktorerna för hur kunderna upplever ett 

butiksbesök. Trots detta påvisar Bäckström och Johansson (2006) att företag inte förstår 

vikten av personalens roll då de lägger störst vikt vid att skapa en spännande upplevelse 

i servicemiljön och inte vid personalens service. Författarna förklarar att i och med att 

företag inte förstår personalens betydelse för kundens upplevelse så kan inte heller 

personalen själva förstå den (Bäckström & Johansson 2006).   

 

3.4.2 Personalens beteende vid interaktion 
Personalens kundorienterade beteende har stor inverkan på kundens upplevda 

servicekvalitet (Wilson et al. 2016). Tidigare forskning lyfter fram olika egenskaper 

kopplat till personalens beteende som är av vikt för kundens upplevelse av interaktionen 

med personal. Enligt Berry, Parasuraman och Zeithaml (1994) samt Wilson et al. (2016) 

är tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran och empati de fyra viktigaste egenskaperna hos 

personalen vid en interaktion.  

 

Personalens förmåga att skapa tillförlitlighet, förtroende och försäkran i interaktionen är 

viktig för kvaliteten men även för att bygga förtroende för företaget (Wilson et al. 

2016). Berry, Parasuraman och Zeithalm (1994) förklarar att tillförlitlighet till 

personalen antingen existerar eller inte existerar i kundernas ögon medan egenskaper 

som lyhördhet och empati kan existera på olika nivåer hos personalen. Wilson et al. 
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(2016) samt Bäckström och Johansson (2005) menar att personalen visar empati i form 

av att lyssna på kunden och anpassa sig efter kundens individuella behov och att dessa 

aspekter kommer att bidra till att kunden värderar kvaliteten som högre vilket ökar 

chansen att de återkommer till butiken. Enligt Säwe (2010) innebär detta ett 

konsensusbetonat kommunikationssätt där försäljaren lyssnar på kunden, är 

uppmuntrande och har stort tålamod. I motsats till detta belyser Bäckström och 

Johansson (2005) att om personalen är ointresserad, okunnig, inte närvarande eller för 

påträngande blir kundernas upplevelse av interaktionen negativt. Detta benämner Säwe 

(2010) som ett konfliktbaserat kommunikationssätt vilket innebär påtvingad 

kommunikation där försäljaren inte lyssnar på kunden och är påstridig. Bäckström och 

Johansson (2005) samt Säwe (2010) belyser att kunder anser att det är av yttersta vikt 

att personalen framstår som genuin och ärlig i interaktionen samt har tajming i sin 

service. Vidare förklarar Bäckström och Johansson (2005) att kunder reagerar negativ 

på personal som inte har tajming i sitt avvägande gällande kundens behov utan erbjuder 

hjälp för tidigt eller för sent och att detta inte visar på individanpassad service. 

Författarna menar att upplevelsen är subjektiv och komplex och därför kräver 

individanpassning, kunder vill bli bemötta som en människa av andra medmänniskor. 

 

Wilson et al. (2016) samt Bäckström och Johansson (2006) anser att personalens 

tillgänglighet är en viktig aspekt för att personalens beteende ska kunna bidra med 

servicekvalitet för kunder. Wilson et al. (2016) anser att huruvida personalen är 

lättillgänglig och villig att hjälpa kunden eller om de till och med ignorerar kunden har 

stor inverkan på servicekvalitén. Enligt Bäckström och Johansson (2006) kan positiva 

butiksupplevelser skapas när personalen sträcker sig bortom den nödvändiga servicen 

och gör en extra ansträngning. Författarna visar även att det ofta är väldigt subtila 

bidrag som leder till positiva känslor hos kunderna, så som att personalen håller upp 

dörren för kunder, önskar dem en fortsatt trevlig dag eller är snabbt tillgänglig för dem. 

Detta styrks av Svingstedt (2005) som menar att det kan räcka med att möta kundens 

blick, en nickning eller ett enkelt hej för att kunden ska känna sig sedd och skapa ett 

positivt bemötande av kunder. Trots detta anser författaren att många företag inte klarar 

detta.  

 

Söderlund (2012) lägger betydligt större vikt vid detta då han anser att ögonkontakt 

samt att personal och kund hälsar på varandra är en central variabel vid mötet mellan 
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människor. Att två personer som möter varandra hälsar på varandra är enligt Söderlund 

(2012) en viktig förutsättning för att en positiv interaktion ska möjliggöras. Att personal 

hälsar på sin kund vid inledningen av ett kundmöte har visat sig påverka så väl kundens 

upplevda servicekvalitet som kundens nöjdhet positivt (Söderlund 2012). Författaren 

poängterar dock att en hälsning inte alltid bör ske omedelbart på grund av att det finns 

kunder som föredrar att vara i fred i en butik. Därmed kan det enligt författaren i vissa 

situationer lämpa sig bäst att hälsa först när kunden indikerar att denne är redo att 

interagera med personalen. Cain, Tanford och Shulga (2018) anser istället att det är 

personalens engagemang under interaktionen som har störst inverkan på hur kunder 

upplever interaktionen. Författarna har kommit fram till att en kombination av 

personalens energi och engagemang under interaktion med kund har störst positiv 

inverkan på kundtillfredsställelse och kundlojalitet men att ett för stort engagemang från 

personalens sida kan leda till ett avståndstagande och en negativ upplevelse för kunden. 

 

3.4.3 Utbildning av personal 
Söderlund (2012) förklarar att bemötandet av kunder är en viktig del av företags 

konkurrenskraft samt att många företag har anammat detta faktum på olika sätt. 

Söderlund (2012) påvisar att många företag arbetar med att styra sin personal till att 

generera beteenden som ger upphov till positiva kundreaktioner. Enligt författaren kan 

denna styrning ske genom noggranna val vid rekrytering av personal, genom utbildning 

av personal, uppsatta riktlinjer, checklistor och att styrning av kundinteraktioner även 

får en plats i ett företags kultur. Även Bäckström och Johanssons (2006) visar att 

företag anser att de arbetar aktivt med att utbilda och förmedla kunskap till sin personal 

så att positiva interaktioner ska möjliggöras. Dock visar det sig att kunder enligt 

författarna inte upplever att de får god service under interaktion med personal. Detta 

beror enligt författarna på att företag inte förstår vad deras kunder värdesätter under 

interaktion med personal. Detta kan kopplas till Cain, Tanford och Shulga (2018) som 

också anser att företag idag inte förstår vad kunder värdesätter under interaktion med 

personal och att företag därför bör lägga vikt vid att utbilda och träna sin personal till att 

kunna leverera ett värdeskapande bemötande under interaktion med kunder. 

 

Söderlund (2012) hävdar att trots att det är viktigt att styra sin personal till att generera 

positiva reaktioner vid möten med kunder så kan man fråga sig huruvida för strikta 

riktlinjer har en positiv eller negativ inverkan på kundupplevelsen i längden. Söderlund 

(2012) menar att företag vars personal möter sina återkommande kunder på samma eller 
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likartade sätt varje gång, kan påverka sina kunders uppfattning av personalen och 

företaget negativt. Vidare ifrågasätter författaren hur pass värdeskapande ett erbjudande 

är när personalen alltid beter sig likadant gentemot sina kunder. Schmitt (2003) 

förespråkar hur personal bör uppmuntras att se ur kundens perspektiv vid alla tillfällen 

för att kunna leverera en bättre kundupplevelse och att personalens beteende bör 

anpassas för att rätt upplevelse ska förmedlas. Trots det stora antalet interaktioner 

mellan kund och personal på marknaden så anser ändå Söderlund (2012) att detta är ett 

område som på många sätt har hamnat i skuggan av annan marknadsföring, även om en 

del företag lägger stor vikt vid att skapa goda interaktioner.  

 

3.5 Den teoretiska referensramens uppbyggnad och roll 
I detta kapitel har vi presenterat teori som vi anser har relevans samt berör det ämne vi 

undersöker. Kapitlet är uppbyggt i fyra delar; Interaktion som koncept, Parterna i 

interaktionen, Kunden och Personalen. Dessa delar fyller alla en funktion, antingen är 

de direkt relevanta för vår analys eller så ger de stöd till att skapa förståelse för studiens 

innehåll. Syftet med strukturen på teorikapitlet är att skapa en helhetsbild av kundens 

interaktion med personal i klädbutiker. Detta har gjorts genom att först under 

Interaktion som koncept skapa en förståelse för vad en interaktion är samt var och när 

den sker. I detta avsnitt presenteras även teori och modeller som lyfter fram 

interaktionens särdrag, vikten av interaktion, dess inverkan på kunder och företag samt 

interaktionens betydelse för dessa två parter. Därefter under Parterna i interaktionen 

presenteras hur kunden, personalen och företaget ingår i interaktionen. Under Kunden 

presenteras och förtydligas kundens roll under interaktionen. Till sist under Personalen 

presenteras en mer djupgående bild av personalens roll under interaktionen samt hur 

personalens beteende och agerande har direkt inverkan på kundens upplevelse av 

interaktionen. Gällande sökandet av teori till kapitlets olika delar har vissa ämnen 

rörande interaktion varit lättare att söka information om än andra. Det fanns mycket 

teori rörande personalens roll och kundens roll men i motsats till detta visade det sig 

finnas väldigt begränsat med teori gällande var i servicelandskapet interaktionerna sker. 
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Modell 1: Den teoretiska referensramens uppbyggnad. Källa: Egen modell 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som har samlats in via våra 
kvalitativa intervjuer. Vi har låtit empirin styra upplägget och därför har empirin inte 
samma rubriker som teorin. I empirin har vi ämnat att framhäva det intressanta hos 
varje individ.  

 
 

Inledningsvis vill vi återigen presentera väsentlig information om respondenterna då vi 

anser att detta är viktigt att framhäva. Nedan visas därför en reducerad version av den 

tabell som presenterar respondenterna i metodkapitlet på sidan 10. Tabellen utgör ett 

substitut då det hade varit svårt att med hjälp av till exempel fotnoter referera till 

respondenterna utan att störa läsaren. Respondenterna utgörs av 15 kvinnor som 

samtliga är anonyma i denna uppsats och samtliga svar har vi fått del av genom 

personliga intervjuer.  

 

Respondent Ålder Datum 

A 22 2018-04-26 

B 24 2018-04-27 

C 24 2018-04-26 

D 25 2018-04-26 

E 26 2018-04-27 

F 27 2018-04-26 

G 27 2018-04-25 

H 30 2018-04-24 

I 33 2018-04-26 

J 34 2018-05-02 

K 35 2018-04-25 

L 38 2018-04-26 

M 51 2018-05-02 

N 54 2018-04-25 

O 54 2018-04-26 

Tabell 2: Reducerad tabell över respondenterna. Källa: Egen tabell. 
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4.1 Interaktionens karaktär 
4.1.1 Inställning till interaktion med personal 
Respondent H förklarar att hon är ganska öppen som människa och att hon därför 

jättegärna har kontakt med personal. Även respondent C förklarar att hennes generella 

känsla till att ha kontakt med personal i klädbutiker är att hon vill ha det. Hon berättar 

att hon uppskattar när de säger hej och uttrycker: “Jag är ju inte så för internet-handel, 

jag gillar att prata med folk”. I motsats till detta berättar respondent F att hennes 

generella inställning till att ha kontakt med personal i klädbutiker är att hon helst inte 

vill ha kontakt så länge hon själv inte uttryckligen har bett om det. Detta styrks även av 

respondent K och respondent I då de menar att de helst inte vill ha kontakt med 

personalen men att det är en nödvändighet i klädbutiker.  

 

4.1.2 Vem tar initiativ till interaktion 
Respondent C, respondent O samt respondent H berättar att de föredrar om personalen 

kontaktar dem. Respondent E säger: “Jag föredrar att de kontaktar mig för att ofta när 

man är i en klädbutik så har man en fråga eller i alla fall en tanke, det kan vara vad som 

helst”. I motsats till detta förklarar respondent F, respondent I och respondent M att de 

föredrar att själva kontakta personalen om de behöver hjälp och inte tvärtom. 

Respondent F berättar att hon kan tycka att det är jobbigt när personalen kontaktar 

henne. Hon berättar att det beror på vilket humör hon är på. Ibland är hon öppen för att 

interagera med en främmande människa och då kvittar det, men ibland är hon inte på 

humör för det, vilket även förklaras av respondent L. Respondent L menar att då hon 

behöver hjälp så frågar hon, vilket även uttrycks av respondent J och respondent G. 

Respondent B berättar att hon endast kontaktar personalen när hon vet exakt vad hon är 

ute efter, annars kontaktar hon helst inte personalen. Hon tycker att det är bra om 

personalen kommer fram och frågar om hon behöver hjälp någon gång under besöket 

när hon vet att hon vill ha något speciellt. Dock upplever hon att kontakten ofta kommer 

i början av besöket, då hon ännu inte har funderat på om hon behöver hjälp, och att de 

sedan försvinner. Därför hade hon velat att det fanns ett bättre system som gör att hon 

hade sluppit gå och leta reda på någon på butiksgolvet när hon inser att hon vill ha 

hjälp. Detta förklaras även av responden A, respondent C och respondent E då de säger 

att personal ska finnas där när de behöver hjälp eller om det är något de inte hittar. 

Respondent A upplever att detta fungerar bra idag men respondent C och respondent E 

upplever att personal inte finns till hands då.  
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Respondent I, respondent O och respondent N berättar att personal ofta tar kontakt 

genom att fråga om de behöver hjälp med något. Även respondent F upplever att det 

oftast är personalen som kommer fram och frågar om hon behöver hjälp. I de fall hon 

svarar ja berättar hon att interaktionen med personalen i de allra flesta fall brukar 

fungerar väldigt bra och att det är så hon vill ha det. Respondent D berättar att personal 

brukar ta kontakt när de har uppmärksammat att hon står och letar efter något. 

Respondent O berättar att hennes kontakt brukar bestå av ett hej från personalen precis 

innanför entren. Överlag anser respondent O att hon oftast får för lite hjälp. Respondent 

E vill att personal ska finnas tillgänglig för kontakt i samtliga områden av klädbutiken 

men upplever att personal sällan finns till hands. Även respondent H förklarar att 

personal sällan finns till hands när hon behöver hjälp. Hon upplever att det är som 

svårast att få tag på personal på vardagar och kvällar men inte på helger. I motsats till 

detta anser Respondent J att det är svårare att få hjälp på helgerna då hon upplever att 

butikerna har lägre bemanning då. Respondent I och respondent K anser att personal 

oftast inte finns tillgänglig då de behöver det, vilket vanligen är en stund in i besöket. 

Detta belyses även av respondent L men hon anser inte att detta är något negativt då hon 

gärna då själv söker upp personal och att kontakten ofta fungerar bra.  

 

4.1.3 Förmågan att ta kontakt 
Respondent E upplever att personal oftast inte förstår att hon vill ha hjälp. Hon upplever 

att de ofta står i butiken och sysslar med något men att de inte uppmärksammar kunder 

som har frågor. Även respondent O förklarar att personal i vissa butiker inte ens ser 

henne och att det har med deras “vakenhet” att göra. Vidare förklarar respondent F att 

det är svårt för personal att se henne i butiker som är större till ytan men att det bara är 

så det är. I mindre butiker upplever hon att personal förstår att hon behöver ha hjälp. 

Respondent D anser att det ibland är upp till kunden att göra det synligt för personalen 

att de behöver hjälp. Respondent H uttrycker att hon tror att personal förstår att hon 

behöver få kontakt för att hon då utstrålar en osäkerhet. Hon förklarar att hon kanske 

sträcker lite på sig och tittar mot dem. Vidare berättar hon att hon tror att man som kund 

ändå måste ge vissa signaler också vilket även respondent O och respondent F indikerar. 

Respondent O anser att det beror på hur hon själv beter sig och respondent F förklarar 

att man måste ta för sig lite. Respondent F uttrycker: “Man kan inte bara förvänta sig att 

de ska komma fram i vissa butiker utan då får man ta steget själv”. Hon berättar att om 

hon vill ha hjälp så ropar hon på personalen och att det inte är svårare än så.  
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När respondent C, respondent I och respondent N inte vill ha hjälp så upplever de att 

personalen förstår det, vilket även respondent E och respondent F anser. Dock menar 

respondent N att undantaget är då personalen använder ett säljmanus.  

 

4.2 Behovet av interaktion 
4.2.1 Situationer och områden 
Respondent K och respondent B menar att behovet av hjälp ibland kan uppstå när de 

inte når ett klädesplagg då det hänger för högt vilket leder till att de måste be om hjälp. 

Respondent J, respondent K, respondent O, respondent C och respondent N framhåller 

att de behöver hjälp när det kommer till att hitta en storlek samt när de ska handla kläder 

som är svåra att storleks-bedöma, så som jeans eller BH. Behovet av hjälp när det gäller 

att hitta korrekt storlek uttrycks även av respondent D samt respondent H. Respondent I 

förklarar att hennes behov av hjälp uppstår om hon inte hittar i butiken eller om det 

saknas prismärkning. Provrummet och allmänna ytor är områden där hjälp behövs enligt 

respondent L samt respondent O. Respondent L tillägger: “Jag tar ofta hjälp i butiker jag 

inte känner till”. Behovet av hjälp vid de allmänna ytorna beskrivs även av respondent 

E, respondent F, respondent D och respondent C. Även respondent N samt respondent 

G nämner provrummet som ett område där de är i behov av hjälp. Respondent H menar 

att personalen ofta tar kontakt när de befinner sig i provrummet. Respondent D berättar 

att hon är i behov av hjälp i provrummet men att personalen oftast inte förstår att hon 

behöver hjälp på grund av att de har dålig uppsyn över det området men att hon annars 

generellt upplever att de finns till hands för henne. Detta beskrivs även i liknande termer 

av respondent G samt respondent M då de berättar att de ofta behöver hjälp i 

provrummet men att personal då inte finns till hands. I motsats till detta förklarar 

respondent F att hon inte vill ha kontakt med personal när hon befinner sig i 

provrummet men att andra områden är okej. Respondent D förklarar att kontakten 

givetvis uppstår vid kassan och att hon själv tar kontakten när hon behöver den. Den 

självklara kontakten vid kassan beskrivs även av respondent G samt respondent E.  

 

4.2.2 Ingången - en bra start 
En önskan om hälsning vid ingången uttrycks av respondent J och hon anser att hon ofta 

får detta. Dock förklarar hon att hon inte vill bli påhoppad av personal vid tröskeln 

vilket även respondent K och respondent I framhåller. Respondent F, respondent C, 

respondent G och respondent E berättar att personal oftast hälsar så fort de kommer in i 

en klädbutik och att det är så de vill ha det men att det är väldigt olika från butik till 
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butik. Respontent C förklarar att i vissa butiker är det precis som att de inte har tid att 

säga hej, då har de enligt henne bara huvudet rakt ner i marken och detta uppskattar hon 

uttryckligen inte. Detta beskrivs på ett annat sätt av respondent E som uttrycker att det 

är viktigt att personalen säger hej när hon går in i en klädbutik för att hon ska kunna 

känna att hon får bra service. “Kommer man in i en butik och det inte är någon som 

hälsar, eller ens märker att man är där inne så känns det väldigt oseriöst” säger 

respondent E. Respondent C, respondent G och respondent D förklarar alla att de alltid 

uppskattar att personal säger hej när de kommer in i en klädbutik. Vidare berättar 

respondent C att ett hej aldrig skadar, men att det sen kan räcka där tills hon söker 

kontakt. Vidare anser hon att den där hälsningen blir ett sätt för personalen att visa att 

hon gärna får prata med dem om hon vill, att de visar att de finns där och ser henne. 

Respondent C tydliggör att det blir påstridigt när personalen med en gång frågar om hon 

vill ha hjälp då hon kanske inte söker någonting alls utan bara är där och kollar läget.  

 
Jag tycker det är jobbigt när man får hejet och de med en gång frågar om det är något man 
behöver hjälp med. Det vet jag inte i det skedet. Så då tackar man nej. Sedan hittar man en 
tröja man har frågor om, och då har den personen redan susat iväg på något annat. 
(Respondent E, personlig intervju, 2018-04-27) 

 

Respondent O förklarar att hon uppskattar när personal nästan känner av om hon vill ha 

hjälp eller inte. Hon uttrycker att hon inte tycker om när de flyger på henne precis innan 

hon kommer innanför dörren och frågar om de kan hjälpa till med något, vilket även 

respondent D håller med om. I stället vill respondent O att de avvaktar och ser när hon 

börjar leta efter något eller tittar på någonting och att de då frågar om hon letar efter 

någon speciell storlek eller om hon vill ha hjälp. För hon anser att hon gärna vill komma 

in och se sig om i butiken innan hon blir påhoppad annars kan det bli så att hon vänder 

och går ut igen. Respondent D och respondent G menar båda att de också vill gå runt ett 

tag och titta själva innan personalen kommer och ställer frågor. I liknande termer 

beskriver respondent B att hon ofta känner sig påhoppad då personalen tar kontakt för 

tidigt och att hon då upplever att hon inte har hunnit tänka efter vad hon vill. Hon menar 

att de inte behöver komma och möta henne i dörren direkt utan att hon kan gå förbi dem 

i butiken när de sysslar med annat och att de då säger hej och ser glada ut. Respondent I 

berättar att kontakten kan ske direkt vid entrén och att frågan “Behöver du hjälp?” ställs 

redan där. Det beteendet anser hon är jobbigt och hon tycker det är en för tidig kontakt 

då hon inte sett utbudet i butiken. Detta uttrycker även respondent J då hon anser att 

frågan om hjälp kommer för tidigt i butiken och inte senare när hon skulle behöva den. I 
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liknande termer förklarar respondent H att hon upplever att personal ofta frågar om hon 

vill ha hjälp med något precis när hon kommer in i butiken och då känner hon att hon 

inte ens har hunnit ta in rummet. Hon berättar att hon inte vill ha hjälp till en början om 

hon spontanshoppar men i de fall hon vet vad hon är ute efter kan hon tacka ja till 

hjälpen för att hitta sin vara. I motsats till detta menar respondent L att ett hej samt 

frågan om hon behöver hjälp gärna får komma tidigt i butiken men att de ska acceptera 

ett nej då hon gärna vill gå och titta lite själv.   

 

Respondent D vill att personalen ska hälsa för att hon ska bli bekräftad och att de ska 

ställa frågan om hon behöver hjälp som en öppen fråga, sedan ska de backa. Hon menar 

att det oftast är på detta viset kontakten sker. Även respondent H lägger vikt vid hur 

personalen ställer frågan när hon kommer in i butiken. Hon upplever frågan “Vill du ha 

hjälp?” som påträngande eftersom hon känner att det är jobbigt att tacka nej. I stället vill 

hon att personalen ska säga “Säg till om du behöver hjälp” då hon anser att det är ett 

trevligt sätt för personalen att visa att de finns till hands. Respondent G nämner att det 

första hon vill höra, förutom en hälsning, när hon kommer in i en butik är “Kika du och 

sen finns jag här” och att hon då får chans att säga att hon behöver hjälp eller att hon 

bara tittar. Att få ett vänligt välkomnande när man kommer in men att sedan få lov att 

gå runt och titta själv tycker även respondent M är trevligt. Men hon vill samtidigt att 

det ska finnas någon som är tillgänglig i butiken och att nästa fråga de ställer kan vara 

om hon behöver hjälp. Respondent A skiljer sig från de andra respondenterna när hon 

anser att det inte finns något hon vill ändra på gällande hur personalen inleder 

kontakten, då hon menar att de visar att de är på plats och att hon vet vem hon ska vända 

sig till.   

 

4.2.3 Ett rum med blandade känslor 
Respondent G nämner att det är i provrummet som man beslutar sig för om man vill ha 

ett plagg eller inte. Hon menar att personalen därför borde vara “lite mer på” och fråga 

om någon behöver hjälp i provrummet för att på så vis kunna lösa kundens problem, 

vilket hon även  anser hade gynnat butikens försäljning. Respondent N vill gärna ha 

hjälp när hon är i provrummet och väljer att handla i de butiker där hon vet att hon får 

denna hjälp. Hon förtydligar att detta beror på att hon gärna vill att det ska gå snabbt när 

hon har bestämt sig för vad hon vill prova, vilket även respondent C uttrycker. 

Respondent C, respondent E, respondent G och respondent O skulle vilja att personal 

oftare erbjöd sin hjälp när de befinner sig i provrummet men att de upplever brist på 
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sådan hjälp idag. Vidare förklarar respondent O att en del mindre butiker har sina 

provrum placerade i mitten av butiken vilket gör att hon lättare kan tillkalla hjälp från 

personal. I en del större butiker där provrummen är placerade längst in är det däremot 

inte möjligt att tillkalla personal, enligt respondent O. I likhet med detta nämner 

respondent G att i en särskild mindre butikskedja kommer personalen och frågar i 

provrummen om hon behöver hjälp men att de inte gör det i större butikskedjor. 

 

Respondent E förklarar att hon är “körd” om hon har fått tag på fel storlek vid de 

tillfällen hon shoppar ensam för att hon då måste byta om, gå ut och hämta en ny storlek 

och gå tillbaka till provrummet igen. Detta förklaras även av respondent O som gärna 

vill slippa att klä på sig sina vanliga kläder för att gå ut och hämta en ny storlek. Hon 

berättar att hon ibland inte har tålamod att göra detta utan att hon i stället då lämnar 

butiken när personal inte finns till hands. Respondent C är väldigt tydlig med att hon 

inte tänker klä på sig igen för att hämta ett nytt plagg och att hon inte har tålamod till 

det. Om hjälp inte finns tillhands i provrummet när hon behöver den så går hon. 

Respondent G säger att “Står man i provrummet kan det vara skönt att få hjälp med en 

storlek så att man själv slipper att gå ut och hämta, utan att de finns där och kan hämta 

åt en”. Detta håller respondent M med om och menar att personalen verkligen gör nytta 

i provrummet och att det är trevligt att slippa ta på sig sina gamla kläder för att springa 

ut och leta efter fler storlekar. Därför känner hon att de kan få fråga om hon behöver 

hjälp när hon står i ett provrum.  

 

Respondent L anser att personal gärna får vara till hjälp vid provrummet om de gör det 

på rätt sätt. Hon förtydligar att det kan innebära att ge smakråd och att de delar med sig 

av sin kunskap om sortimentet. Respondenten J berättar “Jag minns en butik där jag 

skulle köpa ett par byxor men jag köpte två för personalen var så trevlig, vi passade ut 

en byxa som funkade”. Hon betonar dock att personalen måste känna av situationen, 

efter att hon har fått hjälp i provrummet så kanske hon vill vara ifred och då får de gärna 

pyssla med annat under tiden. Även respondent C lyfter fram att personal måste kunna 

känna av situationen. Hon anser att det är viktigt att personal finns till hands i provrum 

men att de måste ha lite känsla. De får enligt henne inte vara för påstridiga då 

provrummet är ett känsligt område för många. Detta bekräftas av bland annat 

respondent A som berättar att det kan kännas lite konstigt ibland när personalen frågar 

hur det går för henne i provrummet och att det nästan känns lite inkräktande. Men på 
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samma gång menar respondent A att det vore smidigt om personalen kunde hjälpa till 

med att hämta andra storlekar för att hon inte ska behöva byta om och gå ut igen själv. 

Respondent B säger att hon tar kontakt med personal om hon behöver hjälp med till 

exempel en dragkedja men att hon finner det pinsamt att ropa efter hjälp i provrummet. 

Därför hade hon föredragit att det fanns en ringklocka eller något liknande i 

provrummet som gör att personalen vet att någon behöver hjälp. Respondent D säger att 

personalen gärna får hålla sig på avstånd då hon inte vill att de ska titta in i provrummet 

när hon står där, om hon inte själv har bjudit in till det och vill ha deras åsikt om något. 

 

Respondent F och respondent H uppskattar inte när personal tar kontakt i provrummen. 

Respondent H uttrycker att hon känner sig som en tjuv när de kontaktar henne där, det 

känns som att personalen tar kontakt där för att kontrollera så hon inte tar något. Vidare 

uttrycker respondent H att hon kan be personalen hämta en annan storlek om de frågar 

henne men att hon tycker det känns lite jobbigt när hon står där halvnaken och att hon 

då vill vara i fred. Även respondent F förklarar att det är jobbigt då hon känner sig lite 

utsatt när hon står där halvnaken. Hon säger att hon vill att personalen ska låta henne 

vara och att hon själv ber om hjälp om hon behöver det. Respondent I betonar också att 

hon inte vill ha kontakt med personalen när hon befinner sig i provrummet och anser att 

det inte finns något värre än att få frågan “Hur går det här?”. Hon uppger att 

anledningen till detta är att hon tycker att det är privat att byta om samt att prova kläder.  

 

4.3 Förväntningar 
4.3.1 Storleken har betydelse 
Respondent I, respondent D och respondent G upplever att de får mer service i mindre 

butiker då personalen i dessa är mer hjälpsam och serviceinriktad. Dessa stora skillnader 

i service beroende på butikens storlek beskrivs även av respondent J, respondent K och 

respondent L. Respondent I berättar att personalen i mindre butiker kommer fram med 

en gång och vill hjälpa till, hon tillägger att hon förstår att de gör detta då de vill sälja. I 

likhet med detta beskriver respondent C, respondent E, respondent H och respondent O 

att det är svårare att få kontakt med personal i större butiker. Detta styrks av respondent 

M då hon berättar att hon själv måste söka upp hjälp i de större butikerna och anser att 

personal i mindre butiker är bättre på att välkomna henne samt komma fram till henne. 

Respondent M säger att ”Går du in i en liten butik har du aldrig problem med att få 

hjälp”. Respondent F anser att kontakten med personal i små butiker kan bli mer 

personlig, vilket hon tycker är kul. Respondent I nämner en specifik större klädkedja 
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och påpekar att i denna har personalen en annan roll än i mindre butiker, den 

butikskedjan säljer oavsett om de ger bra service eller inte. Samma stora klädkedja 

nämns av respondent D då hon uttrycker att hon känner sig som en i mängden när hon 

handlar där, på ett negativt sätt, och att personalens roll är bunden till kassan. Detta 

uttrycks även av respondent G då hon menar att personalen i den stora klädkedjan inte 

ser henne. I linje med detta nämner respondent J, respondent K och respondent M att de 

upplever att personalen i större butiker ofta är fler men är dåliga på att hälsa och 

springer mest omkring och plockar i butiken. Respondent K menar att detta leder till att 

hon känner att det är självservice som gäller i de butikerna.  

 

Respondent N berättar att hon har olika förväntningar på service i olika butiker men att 

hon bara nyttjar butiker där hon förväntar sig god service. Hon anser också att 

servicenivån kan skilja sig mellan olika butiker inom samma butikskedja vilket även 

beskrivs av respondent B. Respondent L anger att hon har olika förväntningar på 

servicen beroende på hur många kunder som befinner sig i butiken. Hon berättar att då 

få kunder befinner sig i butiken förväntar hon sig att de ska uppmärksamma henne med 

en hälsning direkt men om det är många kunder så har hon förståelse för om detta inte 

sker. Respondent K framhåller att hon har olika förväntningar på servicen utefter 

butikens prisnivå. Hon upplever att butiker med en högre prisnivå har personal som är 

mer alert och mer villig att hjälpa till och att i butiker med en lägre prisnivå är 

personalens roll mer begränsad till kassan.    

 

4.4 Personalens beteende och egenskaper 
4.4.1 Kunden som utgångspunkt 
Respondent I förklarar att det är positivt när personalen är observant och läser av 

kunden. Hon anser att alla kunder är olika och inte vill ha samma sorts kontakt. Om 

någon ser förvirrad ut vill de nog ha hjälp men om de bara tittar så låt dem göra det 

ifred, berättar respondent I. Detta beskrivs även av respondent C som uttrycker att hon 

ogillar när personal inte läser av hennes behov och när de inte “tar in” hennes signaler 

om att hon exempelvis inte vill ha kontakt vid vissa tillfällen. Respondent M menar att 

“För att det ska vara bra service då måste de läsa av mig som kund”. I likhet med detta 

beskriver respondent J att hon tycker det är jätteviktigt att personalen känner av hennes 

som person. Detta beskrivs i liknande termer av respondent K då hon anser att personal 

ska vara uppmärksamma, ha ett personligt förhållningssätt till kunderna genom att knyta 

an till något personligt samtidigt som de känner av personkemin och på ett sådant sätt 
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skapar en lättsam interaktion. Detta är även i linje med Respondent H och respondent O 

som förklarar att de vill att personal bemöter dem som en vän, att de lägger sig på deras 

nivå. Vidare utvecklar respondent O att de ska kunna tänka sig in i hennes situation och 

vara relationella. 

 

Respondent F förklarar att personalen känner igen henne i de butiker som hon ofta 

besöker, vilket hon tycker är jättekul. Hon uttrycker att “då blir det lite extra” och det 

känner hon är väldigt positivt. Hon nämner en specifik butik där de tilltalar henne vid 

namn, detta anser hon är positivt och det leder till att hon främst handlar i den butiken. 

Även respondent C berättar att hon huvudsakligen handlar i två butiker där hon har lärt 

känna personalen. Hon förklarar att hon uppskattar detta personliga förhållningssätt för 

att de ofta vet vad hon är ute efter. Vidare förklarar hon att hon inte söker så mycket 

hjälp men att hon kan tycka att det är rätt skönt att komma in i en butik där de känner 

igen henne och där de vet vad hon brukar vilja ha. Däremot förklarar hon att när hon är i 

en butik för första gången så uppskattar hon att de  visar att de ser henne genom att säga 

hej och sedan inte så mycket mer förens hon själv söker kontakt. När respondent C har 

ett specifikt ärende och hon går in i en butik där hon vet att personalen känner igen 

henne så beskriver hon att hon vill att personalen ska bemöta henne med ett ”Ja men det 

är klart jag hjälper dig, ställ dig i provhytten så kommer jag”. Respondent C uttrycker 

att hon verkligen uppskattar ett sådant bemötande. Dock förtydligar hon att ett sådant 

bemötande i en butik hon kanske aldrig varit i tidigare skulle göra henne väldigt 

obekväm för att de inte känner henne eller vet vad hon brukar handla. 

 

4.4.2 Borta med vinden 
Respondent C förklarar att i de större butikerna som är uppdelade i olika avdelningar 

vill hon att det ska finnas tillgänglig personal i varje avdelning som kan hjälpa henne 

men att det sällan är så. Hon berättar att hon inte tänker springa tillbaka till ingången för 

att hämta den personal som hälsade på henne där utan att det bör finnas personal vid 

varje avdelning som visar att de är villiga att hjälpa henne. Även respondent B upplever 

liknande scenario då hon beskriver att när hon har varit inne i en butik ett tag hittar hon 

ingen personal fast att hon mötte någon vid ingången. Respondent N och I anser också 

att personal ska vara tillgängliga, att de visar att de finns där genom att till exempel går 

förbi provhytten, vilket även respondent C, respondent E och respondent O uttrycker. 

Respondent N menar att detta visar på att de är redo att hjälpa henne vid behov vilket 

även respondent E och respondent C anser. Responden L tar upp tillgänglighet då hon 
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anser att det tydligt ska framkomma vem som arbetar där och vem hon ska fråga. De ska 

uppföra sig på ett sådant sätt att hon förstår att de jobbar där, vilket även beskrivs av 

responden K samt respondent E. Respondent E nämner en specifik större klädkedja där 

hon inte förstår vem som är personal eller vem som är besökare. Respondent K 

uttrycker: “De klär sig i samma kläder som de har i butiken. Detta gör att jag ibland får 

gissa om det är en anställd eller en kund”.	 

 

Respondent E anser att en del personal kan vara väldigt avvisande och att det är jobbigt 

när hon tydligt märker att de inte vill hjälpa till. Hon förklarar att de då inte söker 

ögonkontakt, att de inte vill bli störda och att detta märks ganska tydligt på deras 

kroppsspråk. Respondent E berättar att hon upplever att det ofta är så men att det inte är 

så hon vill ha det. Detta beskrivs även av respondent M som berättar att hon inte 

uppskattar när personalen pular med sitt och ignorerar henne. Detta problem lyfts även 

fram av respondent J, respondent L och respondent N samt kompletteras av respondent 

K då hon kan känna att personalen anser att hon stör dem i deras jobb. I liknande termer 

beskriver respondent E att det är jobbigt när hon märker på personalen att de inte har tid 

och att hon då känner sig lite i vägen. I motsvarighet till detta menar respondent D att 

personalen inte ska uttrycka att det är besvärligt att hon ber om hjälp och att det är 

jobbigt att hon kommer med en fråga. Respondent I berättar att det blir negativt då 

personalen står och pratar sinsemellan om personliga ting medan hon som kund får 

vänta, något som även beskrivs av respondent D, respondent B samt respondent G. I 

likhet med detta förklarar respondent F att hon inte alls går in i butiker där personal 

”hänger med varandra bakom kassan”. På ett annat sätt förklarar respondent A vikten av 

att personalen tycker om att arbeta med människor och att de är glada och trevliga, 

vilket även beskrivs av respondent M då hon menar att de inte ska uppträda snorkigt. 

Respondent M tycker även att personalen ska kunna följa med och visa om hon frågar 

var någonting finns men att det känns ohövligt om de nästan springer ifrån henne på 

vägen dit. Hon tycker att det är bättre om personalen går och småpratar med en istället. 

Vidare förklarar respondent M att hon ofta lämnar en butik om det inte finns tillgänglig 

personal som kan hjälpa henne när hon behöver det.  

 

Respondent H belyser att hon upplever en brist på kontakt med personal i just 

klädbutiker. Respondent E som skulle uppskatta att personal fanns tillgänglig för 

kontakt i samtliga områden av butiken men upplever sällan att personal finns till hands 
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förutom i kassan. Respondent O uttrycker sig i liknande termer då hon berättar att hon 

sällan hittar någon när hon behöver hjälp och att personalen i butiken är för få. 

Respondent O förklarar istället att det varierar lite beroende på butikernas storlek och 

utformning. I butiker som har en enda stor öppen yta anser hon att det är lättare att få 

tag på personal även om de är få. Slutligen tillägger hon att personal sällan finns till 

hands i större butiker. Detta kompletteras av respondent C som även hon upplever att 

personal ofta finns till hands i mindre butiker men sällan i större. Dock upplever 

respondent F att personal kan finnas till hands ibland. Hon förklarar att det ibland kan 

uppstå någon form av kö runt personalen och att hon stannar kvar och väntar om hon 

har en fråga hon verkligen vill få svar på men att hon annars går till en annan butik, eller 

går hem och beställer plagget på internet.  

 

4.4.3 Att sälja eller att skrämma 
Respondent H anser att det finns en gräns mellan att vara trevlig och ha glimten i ögat 

och så finns det en gräns för att sälja stenhårt och nästan tigga provision. Det 

sistnämnda tycker hon är för mycket, hon vill ha ett mellanting. Respondent I förklarar 

att när personal är för på och jagar försäljning som om de arbetar för provision blir detta 

ett negativt beteenden, vilket även beskrivs av respondent L. Responden K beskriver ett 

sådant beteende som påfluget och att hon då ofta känner att de övervakar henne och vill 

att hon ska köpa något. I likhet med detta menar respondent J att hon inte uppskattar när 

de svävar vid sidan eller är påträngande. Vilket även uttrycks av respondent G då hon 

inte vill ha någon som hänger över hennes axel och följer henne genom butiken. På 

liknande sätt beskriver respondent D att hon tycker det blir jobbigt när personalen är för 

på och frågar för mycket, då kan hon bli lite tillbakadragen. Respondent B anser även 

hon att det är jobbigt när personalen ställer frågor som “Du ska inte ha den här också?” 

och “Varför passar inte den?” och när de försöker sälja in något hon inte är intresserad 

av.  

 

Respondent E upplever att det finns en del butiksbiträden som är alldeles för “på”, hon 

förklarar att varenda gång hon tittar på ett plagg så säger personalen att de har en 

likadan hemma. I andra fall upplever hon att personalen istället är avvisande. Hon 

förklarar att hon “ogillar” båda fallen och att hon istället hade önskat ett mellanting, att 

personal ska vara i närheten och visa att de är där men att de inte ska vara så pass 

närgångna att hon känner sig tvingad att köpa något. I linje med detta anser respondent 

A att hon tycker det är trevligt när personalen tar kontakt men att hon ibland bara vill gå 
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runt och titta lite och att de då får acceptera det och inte bry sig så mycket om henne, 

vilket även beskrivs av respondent G. Liknande upplevelser beskrivs av respondent C 

som uttrycker: “Vissa är väldigt påstridiga och då blir jag vansinnig alltså. För då 

handlar det ju bara om säljet och inte personen man hjälper. Man ska se människan, inte 

säljet tycker jag”. Respondent O formulerar sig på ett annat sätt då hon uttrycker att hon 

inte tycker om när personalen är för pushig. Hon utvecklar detta genom att förklara att 

hon inte vill att de ska försöka packa på henne någonting som hon absolut inte vill ha. 

Hon förklarar att orsaken till detta är att hon är en sådan person som skulle kunna bli 

påverkad att köpa någonting som hon egentligen inte vill ha, om någon skulle propsa på 

det. Så därför är det viktigt för henne att personalen ska kunna lägga sig på hennes nivå 

på något vis. Även respondent F förklarar att hon inte vill att personalen direkt ska 

försöka sälja henne något genom att till exempel fråga om hon har sett någon ny tröja 

som de just har fått in. Hon uttrycker att det bara är jättejobbigt och att det behövs lite 

mer finess än så.  

 

Respondent G och respondent M anger båda att de vill att personalen ska vara lite 

säljinriktade men respondent G menar också att de ska vara lite tillbakadragna och att de 

på det viset ska kunna ge förslag men utan att hon känner att hon måste köpa den. I 

likhet med detta anser respondent A att det blir negativt när personalen ska visa en 

massa erbjudanden och försöker att sälja in kläderna kraftigt. Respondent N utvecklar 

detta då hon menar att om hon märker att personalen bara vill sälja och inte ser hennes 

som en framtida kund vill hon inte komma tillbaka till den butiken. Hon anser också att 

personalen gärna får gå det lilla extra steget för att hjälpa henne, genom att till exempel 

föreslå andra butiker som säljer samma varumärke om de inte kunde hjälpa henne. 

Respondenten förklarar att hon ser det som att de bjuder till lite för att hjälpa henne, att 

de har den extra kunskapen och delar med sig av den. Vidare berättar hon att “Då blir 

upplevelsen positiv även om de inte hade det jag sökte eller att jag inte köpte något. Jag 

kommer tillbaka dit och överger dem inte för det”. 

 

4.4.4 Konsten att lyssna 
Respondent J och respondent L lyfter fram lyhördhet som en viktig egenskap hos 

personal. Respondent L anser att detta är kopplat till när hon behöver hjälp. Respondent 

B poängterar att personalen ska vara glada och intresserade av vad hon vill ha och 

verkligen uppmärksamma vad hon säger och vad hon är ute efter. I likhet med detta 

påstår respondent H att hon vill att personalen ska lyssna på henne och inte avbryta. 
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Respondent C uttrycker sig i liknande termer då hon påstår att det är viktigt att 

personalen lyssnar på henne. Vidare anser respondent C att dålig service är när personal 

inte lyssnar, när de inte förstår vad hon är ute efter utan enbart tänker på att sälja och att 

detta är vanligt förekommande. “Har jag sagt vad jag behöver, då vill jag att de säljer 

mig det, inte mer än det”. Vidare förklarar respondent C att så fort personalen inte 

lyssnar utan börjar trycka på henne saker så blir hon irriterad och lämnar butiken. I 

liknande termer beskriver respondent F att hon ogillar när personal bara försöker sälja 

saker till henne. Dock förklarar hon att i de fall personal försöker sälja något som hon 

specifikt har frågat efter så köper hon det allt som ofta, för då erbjuder de henne det hon 

efterfrågat. Ett beteende hos personal som gör att respondent E, respondent F och 

respondent O upplever dålig service är när personalen är stressad. På ett likvärdigt sätt 

förklarar respondent H att ett dåligt beteende är när personal inte tar sig tiden och nästan 

avslutar en konversation snabbare än man har inlett den, vilket hon ofta upplever. När 

hon till exempel frågar om ett plagg finns i en viss storlek och personalen svarar snabbt 

att så inte är fallet, utan att ta sig tid att se efter i systemet eller på lagret.  

 

4.4.5 Ärlighet varar längst 
Respondent N belyser ärlighet som en viktigt egenskap hos personal och ser det som 

negativt när personal bara kör säljsnack och säger att saker passar på henne när hon ser 

att de inte gör det. Respondent D säger även hon att personalen ska ha en åsikt som är 

ärlig och inte bara för att få sälja. Hon framhåller, i likhet med respondent N, att hon 

uppskattar att de är ärliga om hon passar i ett specifikt plagg eller att de säger att hon 

hade passat bättre i ett annat. På ett likvärdigt sätt förklarar respondent H att hon ogillar 

när personalen uttrycker att hon passar i ett plagg när hon själv är medveten om att hon 

absolut inte gör det. Respondent C belyser att hon blir obekväm när hon märker att 

butikspersonalen kör “säljsnack” för då märker hon att deras uppträdande inte är äkta, 

vilket hon ibland upplever. Detta beskrivs även av respondent F och respondent O då de 

menar att ett påklistrat tillgjort beteende och ett opersonligt beteende hos personalen 

inte är önskvärt. Ett sådant beteende leder enligt respondent O till att hon väljer att inte 

återkomma på grund av att hon varken känner sig avslappnad eller välkommen där. 

Respondent A nämner att en viktig egenskap är att personalen känns genuin och att 

deras frågor inte känns som standardfrågor. Även respondent F och respondent O 

framhåller att det är väldigt viktigt för dem att personalen är genuin och äkta. 

Respondent F uttrycker att hon tycker att en dålig egenskap hos personal är när de känns 

falska. Hon förklarar att hon ofta kan se och höra detta på personalens beteende och 
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uttryck. Vidare berättar hon att det måste kännas “på riktigt” och uttrycker: “Sen kanske 

personalen fejkar fullständigt, men då får de vara bra skådespelare då”. Respondent F 

förklarar att kontentan blir densamma. 

 

4.4.6 Kunskapens källa och goda råd 
Respondent E berättar att det är väldigt viktigt för henne att personal har kunskap. 

Vidare uttrycker respondent E: “Märker man att de inte har en susning då tappar man 

förtroendet, då hade det varit lika bra om de inte kom fram alls”.  Respondent J 

poängterar att hon värderar kunskap hos personal genom att de föreslår andra 

klädesplagg eller färger. Detta uttrycks även av respondent L som uppskattar kunskap 

och intresse hos personal och anser att det är bra om de kan föreslå andra modeller eller 

klädesplagg. Respondent K gör en snarlik beskrivning då hon värdesätter om de kan ge 

råd om vilka kläder som kan passa henne samt att hon väljer att gå till de butiker där 

hon får den service och kunskap som hon söker. Respondent H upplever att det är brist 

på service och kunskap hos personal i klädbutiker. Hon hade önskat att de hade haft mer 

kunskap om sina produkter gällande kvalitet, material och andra aspekter gällande sitt 

sortiment, vilket även respondent M tycker är mycket viktigt.  Respondent E beskriver 

på ett liknande sätt att hon uppskattar när personal kan upplysa henne om huruvida ett 

par jeans kommer töjas eller förlora färg när de har tvättats. Även respondent G nämner 

att personalen ska ha kunskap och komma med råd angående mode, hur ett plagg kan 

bäras men även hur det ska tvättas.  

 

Respondent M berättar att om hon uppmärksammar att personalen har dålig koll på sin 

butik och sitt sortiment känner hon att det inte är en idé för henne att gå dit och fråga 

dem, då letar hon på internet istället. Är de glada och hjälpsamma då kan hon känna att 

hon gärna kan gå tillbaka men det är väldigt få klädbutiker som har den kunskapen och 

som är så bra på service. Respondent H beskriver att bra service för henne är när 

personal öppnar ögonen för henne och påverkar henne genom att ge henne smakråd och 

tips på hur hon kan kombinera olika plagg. Hon förklarar att hon gärna vill att personal 

ska säljleda henne genom att ge henne tips och råd men att hon upplever att klädbutiker 

har “tappat” det extremt mycket. I de fall respondent C har ett specifikt ärende 

uppskattar även hon när personal kan ge henne tips och förslag på olika plagg hon söker 

men om hon spontanshoppar vill hon inte det. Respondent O förklarar att hon gärna vill 

ta del av personalens åsikter om huruvida ett visst plagg passar henne men hon vill att 

detta ska ske när hon redan har valt ett plagg. Hon förtydligar att hon gärna vill få råd 
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om vilken färg som passar henne bäst men vill inte att de talar om vad hon ska köpa. 

Vidare berättar hon att i de fall hon känner att personalen är ärlig så uppskattar hon att 

de säger att hon är fin i ett plagg samt informerar henne om likvärdiga plagg som också 

skulle kunna passa henne. I motsats till detta anser respondent N att hon inte vill ha 

personalens åsikter om modeller eller färger. “De får inte trycka sig på eller försöka 

vara någon personal shopper.” Även respondent F berättar att hon aldrig tar tips och råd 

från personal. Respondent K belyser att för henne är personalens utbildning en viktigt 

aspekt.  

 

4.4.7 Små gester kan betyda mycket 
Respondent I menar att det för henne kan räcka med ett tack vid kassan för att hon ska 

få en positiv upplevelse. Respondent M, respondent C, respondent B samt respondent E 

som menar att ett hej kan räcka när de kommer in. Respondent L anser att det är viktigt 

med en hälsning och ögonkontakt när hon stiger in i en butik och att det kan räcka. 

Respondent L uttrycker även att hon tycker att hon som kund ska hälsa tillbaka på 

personalen för att hon är en del av interaktionen. Även respondent C och respondent H 

förklarar att det är viktigt att personalen hälsar och tar ögonkontakt när de vistas i 

klädbutiker. Respondent C förklarar att “Det gör inget om de står borta vid kassan och 

vinkar till mig, så länge de är uppmärksamma så vet jag att de är där”. Att personalen 

inte ser sina kunder beskriver respondent M som något som kan göra att hon upplever 

dålig service. Respondent H förklarar att det hon förväntar sig när hon går in i en 

klädbutik är att de säger hej, att hon får ett leende och i alla fall blir sedd. Även om 

personalen är upptagen med att hjälpa en annan kund så uppskattar hon om personalen 

“nickar” mot henne för bekräfta att de har sett henne. I liknande termer berättar 

respondent E att det är viktigt att personalen säger hej men att de sedan ska vara 

passiva. Vidare förklarar hon att hon ändå vill att de håller sig i närheten, är mottagliga 

för frågor och gärna söker ögonkontakt så hon vet att de är där. I motsats till detta anser 

respondent N att hon inte i första hand väljer de butiker som bara säger hej och inte ger 

så mycket mer service, de nyttjar hon endast då hon inte har något annat val.   

 

4.5 Beteenden har konsekvenser 
Respondent J och respondent O menar att det är en självklarhet att personalens 

uppträdande påverkar hur de ser på företaget eller butiken. Detta poängteras även av 

respondent C och respondent M som uttrycker att det absolut påverkar. Respondent J 

förtydligar att personalens uppträdande är en av de faktorer som är avgörande för om 
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hon vill återvända till butiken, vilket även beskrivs av respondent E och respondent H. 

Respondent F uttrycker: “Alla har en dålig dag men en som jobbar i en butik kan inte 

visa att de har en dålig dag för då går man därifrån”. Respondent G berättar att 

“Kommer man till en butik där de inte uppmärksammar mig eller inte är glada och 

trevliga då påverkar det mig att inte tycka om butiken och helst inte vilja handla där 

igen”. Respondent J belyser att personalens beteende kan påverka hennes syn på butiken 

både positivt och negativ vilket även beskrivs av respondent K. Detta beskrivs även av 

respondent D som anser att om personalen är väldigt trevlig får hon en positiv 

inställning och tänker att hon ska gå dit nästa gång, bemötandet påverkar också vad hon 

tycker om märket eller kläderna. Ett positivt bemötande upplever respondent G att hon 

får i en särskild mindre klädkedja och hon menar att detta säkert har gjort att det är 

hennes favoritbutik.  

 
Jag hade en kjol som sprack hela tiden. Så jag gick in och lämnade tillbaka den. 
Butiksbiträdet som var där synade mig uppifrån och ner och sa ”Det ser ut som att du 
behöver en storlek XL det är inte kjolen det är fel på”. Då vägrade jag gå in där igen. Det 
kanske inte var just för det hon sa men hon hade så dålig attityd och synade mig så, lite 
dömande på något sätt. (Respondent E, personlig intervju, 2018-04-27) 

 

Respondent O berättar att hon väljer de butikerna där hon vet att hon blir mottagen på 

ett sätt som hon vill bli mottagen på vilket även uttrycks av respondent N. Vidare 

berättar respondent O att hon helst inte går in i en butik där hon vet att det finns väldigt 

tillgjord och opersonlig personal, så länge de inte har något alldeles speciellt som hon 

vill ha. Personalens uppträdande är enligt respondent I inte alltid är deras eget fel utan 

hon menar att det kan vara “servicemanualen” som behöver skrivas om. Respondent K 

menar att hennes bild av företaget även färgas av extern marknadsföring såsom reklam 

och klädernas kvalitet. Respondent A anser inte att personalens beteende direkt påverkar 

hennes syn på företaget eller butiken och respondent L anser att personalens beteende 

kan påverka hennes bild av företaget eller butiken. Respondent B menar att hon kopplar 

personalens beteende till den specifika butiken och inte till hela klädkedjan. Respondent 

M berättar att hon ibland inte kopplar personalens beteende till själva butiken utan att 

hon anser att det är personen i sig som är “knäpp”. Detta beskrivs även av respondent L 

då hon belyser att hon först och främst kopplar personalens beteende till den specifika 

personen och inte till själva företaget. Vidare förklarar respondent L att hon gärna ger 

butiken en andra chans efter ett dåligt bemötande men oftast inte en tredje. I linje med 

detta beskriver respondent H att hon ibland återvänder till butiker där hon har fått ett illa 
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bemötande på grund av att de har låga priser eller kläder för hennes passform, vilket 

även beskrivs av respondent M.  
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5 Analys  
I detta kapitel analyseras empirin tillsammans med teorin. För att bibehålla en 
kvalitativ karaktär kommer en del av respondenternas uttalanden åter framhävas i detta 
kapitel. Vi kommer även presentera de återkommande mönster och tendenser som vi har 
uppmärksammat i empirin då vi anser att detta är ytterst relevant att framhäva. Kapitlet 
är utformat i följande huvudrubriker: Interaktionens betydelse, Förståelsen för 
interaktion, Zoner, Förväntningar utifrån olika faktorer, Personalens beteende och 
egenskaper, Utbildning av personal och Image. 

 
 

5.1 Interaktionens betydelse 
Precis som Gummesson (2008) påvisar med det servicedominanta synsättet så bekräftar 

empirin att tjänster och produkter går hand i hand och att de inte kan delas in i 

produktmarknader och servicemarknader. Som framgår i empirin är interaktionen 

mellan kund och personal av stor vikt för att kunder ska vilja återkomma till en 

klädbutik. Det visar sig att bland annat respondent J anser att personalens uppträdande 

är en av de faktorer som är avgörande för om hon vill återvända till butiken. Detta pekar 

på att klädbutikers serviceerbjudanden är avgörande för att deras kunder ska bli 

tillfredsställda trots att det i själva verket är en bransch som säljer produkter. Empirin 

belyser en intressant aspekt där kunder väljer att återkomma till en butik trots 

undermålig interaktion med personal. Det framgår även att kunder lägger vikt vid hur 

interaktionen ter sig. Detta då exempelvis respondent O klargör att hon väljer att gå till 

de butiker där hon får ett önskvärt bemötande av personal medan respondent C 

framlägger att hon väljer att lämna butiker där interaktion med personal ter sig dåligt. 

Detta bekräftar Eskilsson och Fredrikssons (2010) uttalande gällande hur interaktionen 

idag är en viktig del av företags konkurrenskraft samt Sen och Östergrens (2012) teori 

om att interaktionen mellan kund och personal är av oerhörd vikt. Vidare bekräftar detta 

även Bäckström och Johanssons (2005) samt Cain, Tanford och Shulgas (2018) teorier 

som beskriver personalen som en viktig faktor som påverkar kunden och skapar 

kundnöjdhet. Empirin påvisar många situationer och beteenden som ger kunder både 

positiva och negativa upplevelser vilket bekräftar Bäckström och Johansson (2005) då 

de anser att kunders upplevelse i butiker grundar sig i interaktionen med personal eller 

brist på interaktion.  

 

Vi kan se att empirin tenderar att bekräftar den beskrivning som Vargo och Lusch 

(2006) ger av servicedominant logik då de menar att det är kunden som tillsammans 
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med företaget kan producera värde. Detta då intressanta aspekter i empirin tyder på att 

det är kundens upplevelse av interaktionen med personalen som leder till att kunden 

antingen känner tillfredsställelse eller missnöje och att personalens beteenden och 

egenskaper har stor inverkan på denna upplevelse. Ett exempel på ett sådant missnöje 

läggs fram av respondent G då hon uttrycker att i de fall personalen inte uppmärk-

sammar henne och inte är glad och trevlig så leder det till att hon inte gillar butiken och 

inte vill återkomma. På så vis visar empirin i enlighet med Grönroos och Voima (2013) 

att personalen på egen hand inte kan skapa värde för kunden, utan enbart potentiellt 

värde på grund av att det är kundens uppfattning av interaktionen som antingen leder till 

värdeskapande eller värdeförstörande. Därmed bekräftar empirin även Eskilsson och 

Fredrikssons (2010), Gummessons (2008) och Grönroos (2015) teorier om att kunden i 

högsta grad är en medaktör i värdeskapandet.  

 

Grönroos (2015) sju attribut och faktorer som är kopplade till god servicekvalitet berörs 

genomgående i empirin då det tas upp punkter som personalens kunskaper och 

färdigheter, personalens attityd och beteende, personalens tillgänglighet och 

anpassningsförmåga, personalens pålitlighet och trovärdighet, personalens förmåga att 

rädda en situation, butikslandskapets utformning och den image respondenterna har av 

butiken. Att respondenterna i vår empiri poängterar samma attribut och faktorer som 

Grönroos (2015) lyfter fram tyder på att dessa har en avgörande betydelse för den 

slutliga servicekvaliteten. Empirin visar även att det råder olikheter gällande hur de 

olika respondenterna har beskrivit de processrelaterade attributen samt vilka element 

inom varje attribut de lägger vikt vid. Ett exempel på detta är att respondent F har visat 

sig lägga vikt vid personalens pålitighet och trovärdighet genom att tala om genuitet och 

äkthet medan respondent N istället har lagt vikt vid detta då hon talar om ärlighet. Detta 

bekräftar Grönroos (2015) teori om att processrelaterade attribut utvärderas subjektivt. 

Vi kan dock urskilja subjektiva tendenser i hur respondenterna utvärderar personalens 

kunskaper och färdigheter vilket innebär att vi inte kan bekräfta Grönroos (2015) teori 

om att resultatinriktade attribut utvärderas objektivt. 

 

5.2 Förståelse för interaktion 
Empirin påvisar att kunders inställning till interaktion skiljer sig åt. Detta kan vi se då 

bland annat respondent H väldigt gärna vill interagera med personal medan respondent 

F i motsats till detta framlägger att hon helst inte vill interagera med personal så länge 
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hon själv inte uttryckligen har bett om det. I enlighet med Söderlund (2012) visar 

empirin att personalen påfallande ofta utgör en betydande del av kunders värdeskapande 

i klädbutiker men att en del kunder, i enlighet med Söderlund (2012) anser att 

interaktionen med personalen enbart är en nödvändig station på vägen för att få tillgång 

till en viss produkt. Å andra sidan uppvisar empirin, i likhet med Vargo och Lusch 

(2006), Gummesson (2008) och Eskilsson och Fredriksson (2010), att en del kunder har 

önskemål om och behov att interagera med personal samt att kunder har förståelse för 

sin roll som medaktör i interaktionen. Som framgår av empirin ser vi tendenser att 

kunder upplever att personal inte förstår att de är i behov av interaktion när de vistas i 

klädbutiker. Olika orsaker till detta som lyfts fram är att butiken är för stor eller att 

personalen är upptagen med annat och inte ser dem. Detta går i linje med Bäckström 

och Johansson (2006) teori om att företag inte förstår vikten av personalens roll för 

kundupplevelsen. Ett intressant inslag är att kunder anser att de har ett eget ansvar när 

det kommer till att göra personalen medveten om att de vill interagera med dem. 

Respondent D påvisar detta när hon poängterar att det ibland är upp till kunden att 

synliggöra för personalen att man är i behov av hjälp. Detta bekräftar Echeverri och 

Skålén (2011) samt Normann (2011) som förklarar att både personal och kund måste 

bidra till ett positivt samspel vid interaktion. 

 

5.3 Zoner  
Levy, Weitz och Grewal (2014) benämner essentiella givna ytor i en klädbutiks 

servicelandskap. De ytor som har lyfts fram av kunder är ingången, kassa, allmänna ytor 

och provrum. Interaktionen som sker vid kassa benämns bland annat av respondent G 

som uppenbar men läggs ingen mer tyngd vid. Däremot visar empirin på att ingången, 

provrummen och allmänna ytor är de zoner som kunderna själva framhäver är viktiga 

och där olika aspekter av interaktion belyses. Exempelvis påvisas detta av respondent L 

som anser att hennes behov av hjälp uppstår vid provrummet och de allmänna ytorna i 

en klädbutik. Utifrån empirin kan vi urskilja att kunder har behovet av att interagera 

med personal vid de allmänna ytorna och att deras önskemål kring interaktion i denna 

zon centreras till att personalen ska finnas tillgänglig för interaktion där. Dock belyser 

empirin att kunder ofta upplever en brist på tillgänglig personal vid de allmänna ytorna. 

 

5.3.1 Nervarvningszonen 
Vi kan urskilja att ingången är en zon där många kunder vill bli bemötta med en 

hälsning samt att detta önskemål tillgodoses. Ett intressant inslag är dock att respondent 
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C upplever att personal i vissa butiker inte verkar ha tid att säga hej. Vi kan även uttyda 

att denna hälsning är viktig för att kunder ska känna sig sedda och uppmärksammade av 

personalen. Detta går bland annat att urskilja av respondent D som uttrycker att hon vill 

att personal hälsar på henne för att hon ska bli bekräftad av dem samt av respondent C 

som förklarar att en hälsning från personalen blir ett sätt för dem att visa att de ser 

henne och finns där. På så vis bekräftas Söderlund (2012) teori om att en viktig 

förutsättning för att möjliggöra en positiv interaktion är att kund och personal hälsar på 

varandra samt att detta har en positiv inverkan på kundens upplevda servicekvalitet.  

 

En företeelse som lyfts fram är att en interaktion där kunder tvingas att svara på frågor 

som kräver ett besluttagande är något de vill undvika. Detta påvisas till exempel av 

respondent I som förklarar att personal ofta frågar om hon vill ha hjälp direkt när hon 

kommer in i butiken, vilket hon uttrycker är jobbigt för att hon inte har hunnit ta in 

butikens utbud vid det tidiga stadiet. En intressant motsats vi har noterat är dock att en 

sådan fråga kan välkomnas i de fall kunder söker något specifikt i butiken. Empirin 

visar att denna situation ofta uppstår vid entrén och att detta inte uppskattas. Detta 

bekräftar Underhills (2010) teori om entrén som nedvarvningszon. Precis som 

författaren anser visar empirin att det är i denna zon som kunderna varvar ner innan 

besöket och skapar sig en uppfattning av butikens helhet. I denna zon är kunderna inte 

beredda att ta några köpbeslut eller att utvärdera produkter, vilket även vi ser tendenser 

av i empirin. Det finns drag i empirin som styrker Säwe (2010) samt Bäckström och 

Johansson (2005) teorier gällande vikten av personalens tajming för interaktion, att 

personal inte får erbjuda hjälp för tidigt under kundens vistelse då detta påverkar 

upplevelsen negativt.  

 

5.3.2 Provrummet 
Empirin visar att provrummet är ett område där upplevelser och önskemål skiljer sig 

avsevärt. Detta kan vi se då bland annat respondent N förklarar att hon gärna vill ha 

hjälp av personal i provrum och att hon väljer de klädbutiker där hon vet att hon får 

denna hjälp. I motsats till detta betonar respondent I att hon inte vill ha kontakt med 

personal i provrum och att det värsta hon vet är när de frågar henne hur det går när hon 

befinner sig i ett provrum. Ett gemensamt drag vi har uppmärksammat gällande 

provrum är dock att kunder är i behov av att i någon grad interagera med personal i 

denna zon. I enlighet med Söderlund (2012) visar empirin att interaktionen vid 

provrummet ibland kommer till stånd för att nå ett specifikt mål, såsom att nyttja 
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personalen för att hämta en annan storlek. Vi kan även urskilja att kunder anser att 

provrummet är en zon där de är i stort behov av att interagera med personal men att de 

upplever att personal inte finns tillgänglig för interaktion i denna zon. Detta kan vi 

exempelvis se då respondent G och respondent O uttrycker att de skulle vilja att 

personal oftare erbjöd sin hjälp när de befinner sig i provrummet men att de upplever 

brist på sådan hjälp idag. Därmed visar empirin att upplevelserna gällande provrum inte 

går i linje med önskemål gällande interaktion med personal vid provrum.  

 

Vi har noterat att provrummet är en zon där kunskap och råd från personal är önskvärt 

vilket är i linje med Söderlunds (2012) teori om att människor är synnerligen mottagliga 

för samt vill ta emot information från andra människor. En annan intressant aspekt som 

har framkommit är att provrummet ibland är en så pass känslig zon att kunder inte vill 

ha någon form av kontakt med personal där, vilket talar emot denna teori. Precis som 

Underhill (2010) belyser så visar empirin på att provrummet är en kritisk zon som har 

stor betydelse för kunders köpbeslut men då kunder upplever att personalen inte finns 

tillgänglig i denna zon visar detta att vissa butiker inte förstår provrummets betydelse. 

En annan intressant aspekt som har belysts av respondent O är att provrummens 

placering i klädbutiker har betydelse för kunders möjlighet att inleda interaktion med 

personal i denna zon. Detta bekräftar Wilson et al. (2016) som anser att ett fungerande 

servicelandskap är viktigt för att mötet mellan kund och frontpersonal ska vara 

tillfredsställande. 

 

5.4 Förväntningar utifrån olika faktorer 
Det har framkommit att kunder har olika förväntningar på interaktionen med personal i 

olika butiker. Vi kan urskilja att butikens storlek är en aspekt som påverkar 

förväntningar. Detta då bland annat respondent I uttrycker att hon får mer service i 

mindre butiker då personal i dessa är mer hjälpsam och serviceinriktad. Ett 

återkommande mönster är att kunder upplever bättre service i mindre butiker än i större 

butiker och en intressant aspekt som har lyfts fram är att personalen uppfattas ha en 

annan roll i större butiker än i de mindre. Detta kan vi till exempel se utifrån den 

beskrivning respondent K ger då hon uttrycker att personalen i större butiker ofta är fler 

men att de mest springer omkring och plockar i butiken, vilket leder till att hon känner 

att det är självservice som gäller i de butikerna. Det framgår även att kunder upplever att 

det är svårt att få kontakt med personal i större butiker samt att personal i mindre 
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butiker är bättre på att bjuda in till interaktion samt att de är mer tillgängliga. Vi kan 

även uttyda att i enstaka fall är kunders förväntningar kopplade till butikens prisbild 

vilket styrker Erasmus och Grabowskis (2013) teori gällande detta. Det framkommer 

även att kunder har förväntningar efter hur många andra kunder som befinner sig i 

butiken och att förväntningarna på interaktion med personal kan skilja sig åt inom olika 

butiker inom samma butikskedja. En intressant företeelse som vi har uppmärksammat är 

att kunders förväntningar i många fall inte är särskilt höga, att personalen hälsar på dem 

när de stiger in samt att personalen visar att de har sett dem anses ofta vara tillräckligt. 

Vi kan även urskilja att dessa förväntningar idag tillgodoses och att det är i kundens 

övriga önskemål vid interaktion som personal enligt kunder inte lyckas tillgodose. 

Enligt Sen och Örtengren (2012) samt Grönroos (2015) är företag ofta dåliga på att 

uppfylla kunders förväntningar och att de då inte heller förstår dem. Detta tyder på att 

de flesta butiker idag inte förstår de förväntningar som kunden har. 

 

5.5 Personalens beteende och egenskaper 
Precis som Grönroos (2015) belyser så anser respondenterna att servicemötet inte bara 

består av ett sanningens ögonblick utan flera tillfällen, då empirin innehåller 

beskrivningar av ett flertal möjligheter för personalen att skapa kvalitet i servicen. I 

likhet med Wilson et al. (2016) kan vi via empirin se att personalens kundorienterade 

beteende påverkar hur respondenterna upplever service. Empirin påvisar också att 

respondenternas syn på god service skiljer sig från butikernas syn då de ofta upplever en 

brist på personal samt att empirin påfallande ofta innehåller respondenternas negativa 

upplevelser av interaktioner. Detta är i enighet med Bäckström och Johansson (2006) 

som anser att företag och kunder ofta har olika syn på vad god service är. Detta 

bekräftar också Svingstedts (2005) teori om svårigheten att motivera personal i 

frontlinjen till att ge bra service. Empirin visar också på att respondenterna upplever ett 

gap i när de behöver hjälp och när de erbjuds hjälp. Vidare kan vi se att det enligt 

empirin även påvisas ett gap i hur respondenterna anser att interaktionen bör ske 

gentemot hur interaktionen egentligen sker. Detta styrker därför Olssons (2015) samt 

Svingstedts (2005) teorier rörande gapet mellan litteratur och verklighet gällande 

interaktion.     

 
5.5.1 Individanpassning 
Söderlund (2012) beskriver interaktionen i butiker som en personlig kommunikations-

kanal som har sina fördelar i sin individanpassning. Detta bekräftas av empirin då det 
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lyfts fram önskemål om att personal ska kunna anpassa sig efter dem som individer. Till 

exempel uttrycker respondent J att personal ska kunna känna av henne som person. 

Respondent F förklarar att hon vill att personal ska kunna sätta sig in i hennes situation 

och respondent O berättar att hon vill att de ska kunna lägga sig på hennes nivå. Schmitt 

(2003) förespråkar hur personal bör uppmuntras att se ur kundens perspektiv, vilket 

påvisas av empirin då det framkommer att personal måste kunna läsa av och känna av 

dem som kunder. Detta bekräftar också Wilson et al. (2016) samt Bäckström och 

Johansson (2005) som anser att personal måste utgå ifrån kunden och individanpassa sin 

service för att skapa en positiv upplevelse. Söderlund (2012) anser att personlig 

interaktion möjliggör denna individanpassning. Det framkommer i empirin önskemål 

gällande ett relationellt förhållningssätt samt att det värderas högt att personalen känner 

igen dem. Vidare visar empirin att kunder väljer att återkomma till de butiker där 

personal har haft ett sådant förhållningssätt. Detta bekräftar Sen och Örtengrens (2012) 

samt Grönroos (2015) teorier om att kunder värderar relationsaspekten genom 

emotionella variabler och inte rationella. Vidare bekräftas även Sen och Örtengrens 

(2012) teori som belyser att kunder inte påbörjar en relation eller lämnar en relation med 

ett företag på grund av bristande eller dåligt kundbemötande.  

 

Det framgår i empirin att kunder har delade önskemål gällande huruvida de föredrar att 

personal tar initiativ till interaktion eller att de själva tar detta initiativ. Ett 

återkommande mönster vi kan uttyda är att det läggs vikt vid att personal tar in kundens 

signaler huruvida de är villiga att interagera eller inte och att en påtvingad interaktion 

inte är önskvärd. Detta bekräftar Grönroos och Voimas (2013) teori om att det är 

kunden som avgör om personal är välkommen att delta vid värdeskapandet i den 

gemensamma sfären. Som empirin även antyder kan interaktionen i den gemensamma 

sfären vara negativ eller positiv, vilket även det bekräftar Grönroos och Voimas (2013) 

teori. 

 

5.5.2 Tillgänglighet 
Det framkommer att tillgänglighet hos personal är en aspekt som kunder lägger vikt vid, 

dock anses personal sällan finnas tillgänglig. Ett intressant inslag som lyfts fram av 

respondent E är att hon skulle vilja att personal fanns tillgänglig för interaktion i 

samtliga zoner av klädbutiker men att hon upplever att personal sällan finns tillgänglig 

förutom vid kassan.  Detta går i linje med Wilson et al. (2016) samt Bäckström och 

Johansson (2006) som menar att tillgänglighet har en stor inverkan på kundens 
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upplevda servicekvalitet. Även Grönroos (2015) lägger vikt vid tillgänglighet då detta 

är en av de sju attribut och faktorer som författaren anser skapar god servicekvalitet. En 

intressant företeelse som lyfts fram är att ointresse och ignorans från personal leder till 

en negativ upplevelse, vilket bekräftar Wilson et al. (2016) samt Bäckström och 

Johanssons (2006) teorier gällande detta.   

 

5.5.3 Påflugenhet 
Tendenser som framkommer av empirin är att påflugenhet hos personal är något som 

inte uppskattas av kunder och en intressant aspekt som vi har noterat är att kunder 

upplever att personal idag nyttjar detta beteende. Detta är en egenskap hos personalen 

som återkommande lyfts fram i intervjuerna och vi kan urskilja att detta är ett 

engagerande och känsligt ämne för kunder. Bland annat beskriver respondent G att hon 

inte vill ha någon som hänger över hennes axel och följer henne genom butiken. 

Respondent I beskriver det på ett annat sätt då hon menar att det blir påfluget när 

personal jagar försäljning. Det bekräftar Bäckström och Johansson (2005) samt Säwe 

(2010) som anser att personal som inte har tajming i sitt utförande av servicen skapar en 

negativ upplevelse. I empirin kan vi se tendenser på att kunder värdesätter när personal 

sträcker sig bortom den nödvändiga servicen och på ett sådant sätt skapar en positiv 

upplevelse. Exempelvis säger respondent N att hon uppskattar när personal kan hänvisa 

henne till en annan butikskedja som har den produkt hon söker för att hon ska bli en 

nöjd kund, vilket styrker Bäckström och Johanssons (2006) teori gällande detta. Vidare 

bekräftar detta även Normanns (2011) resonemang om en “god cirkel” där positiva 

handlingar ger positiv respons.  

 

5.5.4 Lyhördhet 
Under intervjuerna lyftes personalens förmåga att lyssna och uppmärksamma vad 

kunden säger och att de anpassar sig efter deras uttalade önskemål upp som en viktig 

egenskap. Detta framhävs av bland annat respondent B som poängterar att personalen 

ska vara intresserad av vad hon vill ha och verkligen uppmärksamma vad hon säger och 

vad hon är ute efter. Både Wilson et al. (2016) samt Bäckström och Johansson (2005) 

menar att detta är egenskaper som visar på empati från personalen och att detta bidrar 

till att kvaliteten upplevs som högre och kan leda till återkommande besök. I motsats till 

detta framkommer det att dålig service är när personal inte lyssnar samt säljer in 

produkter som kunden inte söker, vilket är något som idag upplevs och att detta kan 

resultera i att kunder lämnar butiken vilket påvisas av bland annat respondent C. Detta 
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visar på, i enighet med Säwe (2010), att kunder önskar ett konsensus-betonat 

kommunikationssätt där personal lyssnar. Empirin pekar också på att ett konfliktbaserat 

kommunikationssätt där personalen inte lyssnar på kunderna, är påstridig och tvingar 

kunderna in i en interaktion är ett beteende som ger negativ respons, vilket även det är i 

enighet med Säwe (2010). Vidare kan vi se att en påtvingad interaktion där personalen 

inte tar in kundens signaler om att de inte önskar kontakt inte är ett uppskattat beteende. 

 

5.5.5 Ärlighet 
Vi kan se ett återkommande mönster i empirin där ärlighet, äkthet och genuinitet anses 

vara positiva egenskaper hos personal som kunder efterfrågar och lägger vikt vid. Detta 

berörs av bland annat respondent A som anser att en viktig egenskap är att personalen 

känns genuin och att deras frågor inte känns som standardfrågor. Empirin visar även att 

kunder som upplever att personal har dessa egenskaper väljer att återkomma till sådana 

klädbutiker. Detta bekräftar Bäckström och Johanssons (2005) samt Säwes (2010) 

teorier gällande ärlighet och genuinitet som viktiga egenskaper för att skapa en positiv 

interaktion.  

 

5.5.6 Kunskap 
Som framgår av empirin är kunskap hos personalen en egenskap som kunder lägger vikt 

vid. Detta kan vi se då till exempel respondent E uttrycker att det är väldigt viktigt för 

henne att personalen besitter kunskap, samt att brist på kunskap hos personal leder till 

att hon tappar förtroende för dem. Detta är i enlighet med Grönroos (2015) sju attribut 

och faktorer som förknippas med god servicekvalitet, där en av dessa är kunskap. 

Söderlund (2012) anser att interaktion i butiker är en personlig kommunikationskanal 

som har sin fördel i sin informationsrikedom. Empirin är i enlighet med Söderlund 

(2012) då vi kan uttyda att kunder efterfrågar kunskap och information från personal. 

En intressant företeelse som vi har noterat är att kunder har unika behov även när det 

kommer till behovet av kunskap från personal. Exempel på detta är att respondent M 

lägger vikt vid att personal har kunskap om sitt sortiment medan respondent H bland 

annat önskar att personal ska besitta mer kunskap om produkternas kvalitet och hur hon 

kan kombinera olika plagg. Respondent E berör kunskap utifrån en annan aspekt då hon 

vill att personal ska kunna förse henne med kunskap om kläders hållbarhet och skötsel. 

Detta bekräftar Bäckström och Johanssons (2005) teori om att positiva kundupplevelser 

kan relateras till personalens kompetens och huruvida de kan ge kunder hjälpfulla råd 

samt deras förmåga att kunna ge förslag på produkter. En intressant aspekt som har lyfts 
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fram av respondent N och respondent F är att de aldrig tar råd från personal och därmed 

bekräftas denna teori inte fullt ut. 

  

Grönroos (2015) belyser att personalen måste besitta de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att kunna tillgodose kundens behov. Vi kan se att empirin är i enlighet med 

detta påstående men att kunders behov av kunskap ser olika ut på grund av att de 

belyser kunskap på olika sätt. På så vis ger empirin en antydan om att kunskap är något 

som värderas subjektivt av kunder vilket går emot Grönroos (2015) teori om att 

personalens kunskap är en resultatinriktad kvalitet som värderas objektivt. Vi kan även 

se att trots att empirin och teorin visar på att kunskap är en viktig egenskap som 

personal bör besitta för att kunna tillgodose sina kunder så upplever kunder brist på 

sådan kunskap hos personal inom klädbutiker idag. 

   

5.5.7 Subtila gester  
Utifrån empirin kan vi urskilja att kunder uppskattar subtila gester såsom att personalen 

säger “hej”, att de får ögonkontakt med personalen eller att personalen på andra sätt 

hälsar genom att till exempel vinka eller nicka mot dem. Detta framhävs av bland annat 

respondent L som anser att det är viktigt med en hälsning och ögonkontakt när hon 

stiger in i en butik och att det kan räcka. Från empirin kan vi urskilja att dessa gester är 

viktiga för kunder, dels för att få sin egen närvaro bekräftad av personalen och dels för 

att få personalens närvaro bekräftad. Empirin visar även att dessa gester gör att kunder 

känner att personalen uppmärksammar och ser dem. Detta bekräftar Bäckström och 

Johansson (2006) samt Svingstedt (2005) som anser att det kan räcka med små och 

subtila gester för att få en kund att känna sig sedd eller för att skapa en positiv 

upplevelse. På så vis bekräftar empirin även Söderlunds (2012) teori om att en hälsning 

och ögonkontakt är en central variabel vid mötet mellan människor.  

 

5.6 Utbildning av personal 
Bäckström och Johansson (2006), Söderlund (2012) samt Cain, Tangford och Shulga 

(2018) menar att utbildning av personal är vägen till en positiv interaktion och 

upplevelse, vilket vi kan se en antydan till i empirin. Bäckström och Johansson (2006) 

anser också att företag bör arbeta aktivt med att utbilda sin personal så att de får 

kunskap som de senare kan förmedla till kunder. Att kunder har önskemål om att 

personalen ska besitta kunskap framkommer i empirin och därav kan vi bekräfta att 

utbildning är en viktig aspekt för en positiv interaktion. En intressant aspekt som 
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framkommer av empirin är att kunder anser att det är negativt när butiker arbetar med 

interaktion utefter riktlinjer och servicemanualer. Exempelvis upplever respondent I att 

servicemanualer leder personal till att vara för säljinriktade, vilket bekräftar Söderlunds 

(2012) påstående om att för strikta riktlinjer vid interaktion kan leda till en negativ 

upplevelse. Söderlund (2012) belyser också att för strikta riktlinjer kan leda till att 

personal bemöter alla kunder på samma sätt och att detta inte är värdeskapande. Detta 

ser vi tendenser av i vår empiri då den visar att kunder har önskemål om 

individanpassade interaktioner med personal. 

 

5.7 Image 
Det framkommer av empirin att personalens beteende har inverkan på kunders syn på 

klädbutiker vilket är i enlighet med Söderlund (2012), Wilson et al. (2016) och Erasmus 

och Grabowski (2013). Intressanta tendenser som vi har noterat är att kunder väljer att 

återkomma till klädbutiker där de har fått god service, vilket styrker Godsons (2009) 

teori gällande detta. Trots att vi kan urskilja ett återkommande mönster som visar att 

kunder kopplar personalens beteende till butiken så kan empirin inte fullt ut bekräfta 

Cederholm och Gyimóthy (2005) teori om att personalen utgör en bro mellan kunden 

och företaget. Detta då empirin även visar att bland annat respondent M kopplar 

personalens beteende till den enskilda personen och inte till butiken medan respondent 

B förklarar att hon kopplar personalens beteende till den specifika butiken och inte till 

hela klädkedjan. Detta resulterar i att dessa kunder kan välja att gå till en annan butik i 

samma butikskedja vilket motsäger Wilson et al. (2016) teori om att företagets image 

påverkas av allt personalen gör och säger. Empirin visar också på att kunders bild av 

företaget färgas av extern marknadsföring vilket styrker Godsons (2009) teori om att 

kundens förväntningar delvis kommer från de kundlöften som företaget förmedlar. 

Empirin bekräftar även två av Grönroos (2015) sju attribut för god servicekvalitet då 

författaren lägger vikt vid personalens attityd och beteende samt butikens rykte och 

trovärdighet (image).  

 

Vi kan också med empirin styrka Grönroos (2015), Erasmus och Grabowskis (2013) 

samt Yap och Sweeneys (2007) teorier om kundens toleransområde. Vidare kan vi även 

koppla empirin till Grönroos (2015) samt Yap och Sweeneys (2007) teorier gällande 

minskningen av toleransområdet vid otillräcklig service då respondent L anger att hon 

gärna ger butiken en andra chans efter ett dåligt bemötande men oftast inte en tredje. 
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Toleransområdet bekräftas ytterligare av empirin då vi kan urskilja att kunder skulle 

återvända till en butik där de har fått ett dåligt bemötande i de fall butiken har ett 

sortiment eller utbud som är begränsat till just den butiken. Detta visar även på att 

kunders toleransområde innefattar andra aspekter än personalens bemötande, såsom pris 

och utbud. Vi har uppmärksammat att det råder olikheter gällande huruvida kunder 

väljer att återkomma till klädbutiker eller inte där personalen har haft ett dåligt 

bemötande. Därmed kan vi inte bekräfta Kapfrers (2012) teori om att en god image är 

nödvändig för att kunden ska känna tillit till företaget och återkomma. Ett intressant 

inslag är att de kunder som väljer att återkomma till dessa butiker gör detta på grund av 

att butiken har ett bra pris eller ett bra utbud. Detta innebär att de lägger vikt vid vad de 

får vilket enligt Grönroos (2015) är resultatinriktad kvalitet. På detta vis bekräftar 

empirin Grönroos (2015) teori om att kunders image formas av såväl processinriktad 

som resultatrelaterad kvalitet vilket i sin tur påverkar kunders totala upplevda kvalitet. 

 

Vi har även uppmärksammat intressanta tendenser gällande att kunders syn på 

klädbutiken i sin tur påverkar deras framtida beteende gentemot klädbutiken. Detta kan 

vi urskilja då bland annat respondent E förklarar att hon undviker butiker där hon har 

blivit dåligt bemött av personalen och då respondent N och respondent O anger att de 

väljer att återkomma till de butiker där de tidigare har fått ett bra bemötande av 

personalen. Söderlund (2012) förklarar att personalens beteende påverkar kundens 

image av företaget och att kundens image i sin tur påverkar kundens beteende gentemot 

företaget. Vi kan därmed konstatera att empirin går i linje med denna teori på så vis att 

kunders image påverkas av personalens beteende och att kunders beteende gentemot en 

specifik klädbutik påverkas av dess image. Det går dock inte att urskilja av empirin 

huruvida detta påverkar kundens beteende gentemot hela företaget. Där av kan 

Söderlunds (2012) teori inte bekräftas fullt ut. Servicemötets tre parter som påvisas av 

Cederholm och Gyimóthy (2005) och Wilson et al. (2016) framhävs även i empirin då 

vi kan se att kunder ser personalen och företagets som två separata parter. 
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6 Slutsats  
I detta kapitel presenteras våra slutsatser då vi besvarar våra forskningsfrågor. Vidare 
besvaras vårt syfte. Slutligen innehåller kapitlet praktiska implikationer och förslag på 
vidare forskning.   

 
 

6.1 Svar på våra forskningsfrågor 
Vårt syfte med studien är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring 

interaktionen med klädbutikers personal. Utifrån syftet utformades tre forskningsfrågor 

med fokus på interaktion som ska besvaras nedan. Vi har valt att i detta kapitel 

presentera en del upprepade mönster och tendenser som vi har uppmärksammat då vi 

finner detta relevant men vi har varit noggranna med att inte lägga någon vikt vid 

kvantitativa hänseenden. Vi har även värnat om att hålla en genomgående kvalitativ 

karaktär genom att presentera alla olika aspekter som framgår gällande respektive ämne 

på ett transparent vis. 

 

1. Hur upplever kunder interaktionen med personal i klädbutiker? 

Vi har uppmärksammat återkommande tendenser som visar att interaktionen med 

personal i klädbutiker är ett ämne som kunder har många åsikter om och som engagerar 

dem. Det framgår även av empirin att interaktionen är av stor betydelse för kunders 

upplevelser i klädbutiker, vilket är enigt med Sen och Örtengren (2012). Vi har 

observerat att det råder delade meningar kring i vilken grad kunder upplever att de 

behöver interagera med personal. En del kunder upplever att interaktion med personal är 

en nödvändighet för att nå ett mål, andra ser den som ett hjälpande stöd under sin 

butiksvistelse och andra upplever att interaktionen med personal är ett trevligt inslag 

under vistelsen i butiken som de välkomnar. Vi har dock noterat ett genomgående 

mönster som visar att kunder i många fall upplever en brist på interaktion med personal 

i klädbutiker. Denna brist berör när och var i butiken interaktionen sker men även hur 

interaktionen sker. En framträdande aspekt är att kunder uttrycker frustration gällande 

personalens bristande tillgänglighet samt när interaktionen är undermålig, vilket även 

lyfts fram av Cain, Tanford och Shulga (2018). Vi kan även se återkommande tendenser 

gällande att kunder upplever att interaktionen initieras för tidigt i besöket och att 

personal sedan inte finns tillgänglig senare i besöket.  
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En intressant aspekt som vi har observerat är att kunder har olika upplevelser av 

interaktion med personal beroende på klädbutikernas storlek. Vi har noterat att personal 

i små klädbutiker upplevs vara mer tillgängliga och serviceinriktade än personal i större 

klädbutiker. I kombination med detta har vi även noterat intressanta inslag om att 

kunder upplever att personalen har olika roller i små och stora klädbutiker och att 

kunder måste anpassa sin roll därefter. Vidare kan vi se att anpassningen tenderar att 

forma kunders förväntningar på interaktionen. Därmed kan vi konstatera att kunder 

upplever att de har en större roll i stora butiker vilket leder till att de får stå för en stor 

del av värdeskapandet själva medan personal i små butiker har en större delaktighet i 

kundens värdeskapande. Detta påvisar en medvetenhet hos kunder gällande sin roll som 

värdeskapare samt deras roll i interaktionen vilket är i linje med Gummesson (2008), 

Vargo och Lusch (2006) samt Grönroos och Voima (2013).  

 

Vi har även noterat att kunder upplever såväl positiva som negativa interaktioner med 

personal i klädbutiker men att de negativa upplevelserna är överrepresenterade. Vi kan 

se att kunder tenderar att återkomma till de klädbutiker där de upplever positiv 

interaktion med personal samt att de undviker de klädbutiker där de upplever att 

interaktionen är negativ. Detta visar i enlighet med Eskilsson och Fredriksson (2010) på 

att interaktionen med personal är en viktig konkurrenskraft för klädbutiker idag. Ett 

intressant inslag som vi har noterat är att klädbutikers sortiment och prisbild är en 

konkurrenskraft som gör att kunder i vissa fall negligerar dåligt bemötande från 

personal. Vi kan med hänsyn till detta stycke konstatera att interaktion med personal 

utgör en viktig konkurrensfördel för företag men att även andra aspekter kan bidra till 

ett företags konkurrenskraft. 

 

2. På vilket sätt vill kunder att interaktionen med personalen i klädbutikers 

servicemiljöer ska ske? 

Gällande denna fråga har vi uppmärksammat att kunder lägger vikt vid personalens 

beteende, egenskaper och förhållningssätt gentemot dem. En framträdande aspekt är att 

kunder inte vill att personalen har ett påfluget beteende där personalen fokuserar på att 

sälja snarare än att hjälpa. I likhet med Berry, Parasuraman och Zeithaml (1994) har vi 

via intervjuerna uppfattat ett antal beteenden och egenskaper som framhävts som 

positiva och önskvärda vid interaktion - kunskap, lyhördhet, tillgänglighet och ärlighet. 

När det gäller kunskap kan vi uttyda att detta berör personalens kunskap gällande 
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sortiment, butik, klädvård och mode. Lyhördhet innefattar att personalen lyssnar på 

kunden och förhåller sig till deras önskemål. Rörande tillgänglighet kan vi se att kunder 

vill att personalen ska finnas tillgänglig för dem samt att de visar detta. Det framgår att 

kunder anser att personalen kan visa sin tillgänglighet på olika vis. Vi kan urskilja att 

det ibland räcker med små subtila gester från personalen för att bekräfta kundens 

närvaro, medan en del kräver mer interaktion för att känna att personalen har 

uppmärksammat dem. Gemensamma drag gällande ärlighet är att kunder vill att 

personal ska vara genuin, äkta och ärlig i sitt säljsätt. Vi kan genom dessa framlagda 

egenskaper och beteenden konstatera att det läggs större vikt vid de processrelaterade 

aspekterna av interaktionen än de resultatinriktade och därmed påvisar detta att 

personalens beteende är av stor betydelse för det upplevda värdet vilket är i enlighet 

med Grönroos (2015).   

 

Vi kan urskilja ett genomgående mönster gällande att kunder vill att personalen ska ha 

ett individanpassat bemötande gentemot dem som kunder under interaktionen. Vi har 

dock noterat att olika kunder har olika önskemål kring denna interaktion men även att 

dessa önskemål varierar beroende på situation och tillfälle. Vi kan även i enlighet med 

Grönroos (2015) urskilja starka tendenser som är att kunder subjektivt utvärderar 

personalens beteenden och egenskaper under interaktion. Detta visar på att personal i 

klädbutiker inte kan ha ett likadant förhållningssätt under interaktion med samtliga 

kunder utan att de måste utgå ifrån den unika kundens önskemål vid varje unik 

situation. Detta kan kopplas till de önskemål som upprepade gånger lyfts fram i 

intervjuerna där kunder i olika termer beskriver en önskan om att personalen bland 

annat ska läsa av dem, ta in deras signaler, lägga sig på deras nivå, avvakta och känna 

av situationen samt anpassa sig efter deras situation. Detta tyder på att kunders 

önskemål kring interaktionen med personal snarare handlar om att de måste ha 

“fingertoppskänsla” och personkännedom än att personalen ska ha ett inlärt 

förhållningssätt som anses vara professionellt från personalens och företagets 

perspektiv. På så vis kan man ifrågasätta huruvida de riktlinjer och checklistor som 

Söderlund (2012) menar att företag använder för att styra sin personal faktiskt genererar 

positiva kundupplevelser. Detta med hänsyn till att vi kan urskilja ett tydligt mönster 

som visar att kunder upplever att interaktion med personal i klädbutiker inte 

överensstämmer med deras önskemål. Detta tyder på att företag idag inte förstår vad 

kunder värdesätter under interaktion med personal, vilket Cain, Tanford och Shulga 
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(2018) påvisar. De beskrivningar som framkommer av intervjuerna talar snarare för att 

företag bör lägga vikt vid att rekrytera lämplig personal som Söderlund (2012) tar upp 

samt att det är av oerhörd vikt att personal uppmuntras att se ur kundens perspektiv i 

alla tillfällen som Schmitt (2003) förespråkar. 

 

3. Vid vilka tillfällen och zoner i klädbutikers servicemiljöer vill kunder att 

interaktion ska ske? 

En genomgående trend i empirin är att kunder har önskemål om att personal ska hälsa 

när de befinner sig vid ingången vilket är i enlighet med Söderlund (2012) som menar 

att detta är en viktig förutsättning för att positiva interaktioner ska möjliggöras. Vi kan 

även urskilja att kunder upplever att detta önskemål till stor del tillgodoses idag. Vi kan 

dock uppfatta att ingången är en känslig zon där kunder ofta upplever ett för tidigt 

initiativ till interaktion från personalens sida, vilket inte är önskvärt. En framträdande 

aspekt är att många kunder inte vill att personalen ska fråga om de behöver hjälp i denna 

zon då de i olika termer förklarar att de inte kan svara på en sådan fråga i ett så tidigt 

stadie. Ett intressant inslag är att det förekommer undantag där kunder är öppna för att 

personalen tar initiativ till interaktion i denna zon. Dessa undantag har bland annat visat 

sig vara när kunden har ett specifikt ärende att uträtta eller när personalen bjuder in till 

interaktion genom att uppmana kunderna att säga till dem om de vill ha hjälp. Som 

framgår i detta stycke så förekommer det ett gap gällande när kunden önskar interaktion 

och när personal initierar interaktion vilket även Svingstedt (2005) påvisar. Vi kan se 

tendenser som visar på att kunder inte är mottagliga för interaktion i denna zon då de 

vill hinna tänka igenom vad de egentligen är ute efter samt att skapa sig en uppfattning 

av butiken innan de är redo att påbörja en interaktion med personal.  

 

Vi har noterat avsevärda skillnader gällande kunders inställning till interaktion i 

provrum och vi kan se tendenser som tyder på att detta är en känslig zon för kunder. De 

finns ett tydligt mönster som visar att kunder upplever brist på interaktion i denna zon 

men att åsikterna skiljer sig rörande hur mycket interaktion och av vilken typ som är 

önskvärd. En del kunder har önskemål om en omfattande interaktion med personal i 

denna zon medan andra har önskemål om att personal vid ett fåtal tillfällen bör erbjuda 

sin hjälp när de vistas i denna zon. En intressant kontrast som framgår är även att en del 

kunder har önskemål om att helt och hållet slippa interagera med personal när de vistas i 

provrum. En annan aspekt som skiljer sig åt i denna zon är att en del kunder vill att 
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personalen tar initiativ till interaktion i denna zon medan andra föredrar att själva ta 

initiativ till interaktion. Ett intressant förslag som har framkommit är ett önskemål om 

en knapp i provrummet som tillkallar hjälp och på sådant sätt kan kunden själva avgöra 

om de är i behov av interaktion med personalen. I dagens tekniska värld skulle detta 

kunna vara en lösning då vi kan uttyda att påträngande interaktion i denna zon inte 

uppskattas då den beskrivs som privat och känslig.  

 

Det framkommer av empirin att om personalen tar initiativ till interaktion i provrummet 

på rätt sätt är detta välkommet och genom det skapas en positiv upplevelse för kunder. 

Ett intressant problem som vi uppmärksammar gällande detta är svårigheten i att 

definierar vad som anses vara det rätta sättet för personal att ta initiativ till interaktion 

med hänsyn till att kunders önskemål om detta skiljer sig avsevärt. Vi kan dock se en 

intressant koppling till detta då vi har noterat att en genomgående trend gällande 

provrum är att kunder lägger vikt vid att personalen där måste vara inkännande och 

kunna känna av situationen. Som framgår av detta stycke så är även provrumsvistelsen 

något som kunder värderar subjektivt vilket visar på att det inte finns ett enda korrekt 

sätt för personal att förhålla sig under interaktion i denna zon. Detta är i likhet med Sen 

och Örtengren (2012), Schmitt (2003) samt Grönroos (2015). Vi kan även urskilja att 

kunders önskemål om interaktion i provrum är en komplex och svårdefinierad fråga 

som kräver ett individanpassat förhållningssätt där personalens förmåga att kunna läsa 

av kunden och anpassa sig därefter är en avgörande faktor för att kundens upplevelse av 

interaktionen ska bli positiv, vilket stödjs av Säwe (2010). 

 

En intressant aspekt som har framkommit är att kunder belyser flera skilda tillfällen och 

zoner där de önskar att personal fanns tillgängliga. Detta påvisar att servicemötet inte 

bara består av ett sanningens ögonblick utan av flera tillfällen där personal har möjlighet 

att skapa värde, vilket är i enlighet med Grönroos (2015). Gällande tillfällen som kunder 

vill ha interaktion kan vi uttyda att detta ytligt beskrivs av kunder som när de inte hittar 

eller når i butiken eller när en storlek inte finns tillgänglig. Mer ingående beskrivningar 

av tillfällen har givits när det kommer till att en kund behöver hjälp med att hämta en 

annan storlek när de befinner sig i provrummet eller när de söker råd om mode och 

modeller. Genom detta kan vi se att behovet av interaktion uppstår i samband med 

behovet av hjälp.  
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6.2 Svar på studiens syfte 
Vi vill ännu en gång lyfta fram studiens syfte som är att undersöka kunders erfarenheter 

av och önskemål kring interaktionen med klädbutikers personal. Nedan kommer vi att 

besvara detta.  

 

Studien visar att kunder upplever en brist på interaktion med personal i klädbutiker. Vi 

kan se att det finns önskemål gällande en ökad tillgänglighet hos personal. Dock visar 

resultaten på att kunden själv vill avgöra när en interaktion ska ske och när den är 

önskvärd men att de inte får utrymme till detta. Studien visar att kunder lägger stor vikt 

vid hur personalen förhåller sig till dem under interaktion men också var och när den 

sker. När det kommer till kunders erfarenheter och önskemål gällande inom vilka 

situationer och zoner interaktionen har skett och bör ske råder det väldigt delade 

meningar. Detta visar på svårigheten för personal att skapa interaktion vid rätt tidpunkt. 

Gällande kunders önskemål kring personalens beteende och egenskaper under 

interaktion visar det sig att kunder värdesätter ärlighet, genuinitet och ett relationellt 

förhållningssätt där personalen har förmåga att sätta sig in i kundens situation. Vidare 

kan vi se att icke önskvärda beteenden och egenskaper hos personal är när de är 

påflugna och tillgjorda. Empirin visar att kunder har erfarenheter av såväl de önskvärda 

som de icke önskvärda beteenden som nämns ovan men under sammanställningen av 

empirin och under analysprocessen har det blivit tydligt för oss att de negativa 

erfarenheterna av interaktion med personal är överrepresenterade hos kunder. De 

positiva erfarenheterna av interaktion har också belysts av kunderna och de uttrycker att 

de uppskattar och kommer ihåg dessa. Av studien framgår att önskemål om 

individanpassning är en central fråga som genomsyrar alla aspekter av interaktion med 

personal. Vi kan urskilja att kunders önskemål och svar på hur personal ska kunna förse 

dem med ett individanpassat bemötande är att de måste ha intuition och känsla gentemot 

dem som kunder. 

 

6.3 Praktiska implikationer och förslag för vidare forskning 
Vi uppfattar att det finns ett stort intresse av uppsatsens ämne då det har berört och 

engagerat våra respondenter. Vidare kan vi se att kunders erfarenheter av interaktion 

och deras önskemål gällande interaktion sällan överensstämmer. Då vi upplever att 

kunderna vi har intervjuat har lätt för att uttrycka sina önskemål för oss men fortfarande 

får dålig service tyder detta på att kunderna antingen inte förmedlar sina åsikter kring 

interaktion direkt till personal i klädbutiker eller att personal inte tar till sig dessa 
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åsikter. Därför kan det vara relevant för både ledning och personal i klädbutiker att ta 

del av denna studie samt reflektera kring dess resultat. Vi kan även se möjligheten att 

överföra resultatet till närliggande och liknande branscher inom detaljhandeln där 

interaktion mellan kund och personal utgör ett naturligt inslag i företags butikskoncept.  

 

Studiens resultat har lett fram till några praktiska implikationer som personal och 

ledning i butiker kan reflektera kring och använda: 

• Reflektera över hur, var och när de interagerar med sina kunder för att skapa en 

bättre interaktion och en positiv upplevelse för kunder.   

• Utbilda personal för att ge dem den kunskap och de färdigheter som kunder 

efterfrågar. 

• Skapa förståelse för hur personalens beteende på olika sätt påverkar hur kunder 

ser på butiken.  

 

Genom vår studie har vi stött på närliggande ämnen och områden som kan vara 

intressanta att föra vidare forskning inom:  

• Vi skulle vilja se vidare forskning gällande hur personal ser på samt arbetar med 

den individanpassning våra respondenter framhåller.  

• Vidare hade vi önskat mer forskning gällande personalens roll i butiker av olika 

storlekar då det har framkommit tydliga skillnader i hur respondenterna ser på 

dessa.  

• Vi har hittat teorier gällande klädbutikers layout men väldigt lite om de specifika 

zonerna. Därför hade vi önskat mer forskning kring de olika zonernas betydelse 

för kunder.    
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Operationalisering 
 
Original begrepp Begrepp efter operationalisering 

Interaktion Kontakt 

Tillfälle Situationer 

Zoner Område 

Kvinnors önskemål Vad kvinnor vill 

 

1.  Hur upplever kvinnor interaktionen med personal i klädbutiker? 

Intervjufrågor Stödfrågor Syfte 

• Hur är din generella 
känsla/inställning till att 
ha kontakt med 
personal i klädbutiker? 

- Varför? Att undersöka hur kvinnor känner 
inför interaktion med personal.  

• Beskriv hur din kontakt 
med personal i 
klädbutiker brukar se 
ut. 

- Är det så du vill ha 
det?  

Att undersöka hur kvinnors 
nuvarande interaktion med 
personal ser ut. 

• Tar personal kontakt 
med dig i klädbutiker? 

- Vid vilka 
situationer?  

- I vilka områden i 
butiken befinner 
du dig då?  

Att undersöka vilken av parterna 
som initierar interaktion, i vilka 
situationer och var.   

• Tar du kontakt med 
personal i klädbutiker?  

- Vid vilka 
situationer? 

- I vilka områden i 
butiken befinner 
du dig då? 

Att undersöka vilken av parterna 
som initierar interaktion, i vilka 
situationer och var.   

• Finns det situationer då 
du vill ha kontakt med 
personalen men de inte 
finns till hands?  

- Vid vilka 
situationer?  

- I vilka områden i 
butiken befinner 
du dig då? 

Att undersöka huruvida 
kvinnor upplever att personalen 
finns tillgänglig vid de tillfällen 
och i de zoner där respondenten vill 
interagera med personal. 

• Påverkar personalens 
bemötande och 
beteende gentemot dig 
din syn på butiken? 

- Varför? 
- På vilket sätt?  

 

Att undersöka om och i så fall på 
vilket sätt interaktionen med 
personal har inverkan på butikens 
image. 



 

II 

2. På vilket sätt vill kvinnor att interaktionen med personalen i klädbutikers 
servicemiljöer ska ske? 

Intervjufrågor Stödfrågor Syfte 

• Beskriv hur du vill att 
din kontakt med 
personal i klädbutiker 
ska se ut?  

- Hur vill du att 
personal ska bete 
sig? 

Att undersöka kvinnors önskemål 
kring interaktionen, hur 
respondenten vill att den ska se ut. 

• Föredrar du att 
personalen kontaktar 
dig eller att du 
kontaktar personalen?  

- Varför? Att undersöka om kvinnor föredrar 
att själva initiera interaktion med 
personal eller om kvinnor föredrar 
att personal initierar interaktion 
samt anledningen till detta.  

• Hur vill du att 
personalen ska inleda 
kontakt med dig?  

 Att undersöka på vilket sätt 
kvinnor önskar att interaktionen 
ska initieras.  

• Vid kontakt med 
personal, beskriv vilka 
beteenden och 
egenskaper som gör att 
du upplever bra 
service?  

 Att undersöka vilka beteenden och 
egenskaper hos personal som 
inverkar positiv på kvinnors 
upplevelse av interaktion med 
personal  

• Vid kontakt med 
personal, beskriv vilka 
beteenden och 
egenskaper som gör att 
du upplever dålig 
service?  

 Att undersöka vilka beteenden och 
egenskaper hos personal som 
inverkar negativt på kvinnors 
upplevelse av interaktion med 
personal 

3. Vid vilka tillfällen och zoner i klädbutikers servicemiljöer vill kvinnor att 
interaktion ska ske?  

Intervjufrågor Stödfrågor Syfte 

• Vid vilka situationer 
vill du ha kontakt med 
personalen? 

- I vilka områden i 
butiken befinner 
du dig då?  

- Upplever du att 
personal finns till 
hands för dig då?  

- Upplever du att 
personalen förstår 
att du vill ha 
kontakt? 

Att undersöka kvinnors önskemål 
kring vid vilka tillfällen och inom 
vilka zoner de skulle vilja 
interagera med personal samt 
huruvida dessa önskemål 
tillgodoses av personal idag. 



 

III 

• Finns det situationer då 
du inte vill ha kontakt 
med personalen? 

- I vilka situationer?  
- I vilka områden i 

butiken befinner 
du dig då?  

- Upplever du att 
personalen förstår 
att du inte vill ha 
kontakt? 

Att undersöka kvinnors önskemål 
kring vid vilka tillfällen och inom 
vilka zoner de inte skulle vilja 
interagera med personal samt 
huruvida dessa önskemål 
tillgodoses av personal idag. 

  



 

IV 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

• Hur är din generella känsla/inställning till att ha kontakt med personal i klädbutiker? 
- Varför? 

 
• Beskriv hur din kontakt med personal i klädbutiker brukar se ut. 

- Är det så du vill ha det?  
 

• Beskriv hur du vill att din kontakt med personal i klädbutiker ska se ut?  
- Hur vill du att personal ska bete sig? 

 
• Tar personal kontakt med dig i klädbutiker?  

- Vid vilka situationer?  
- I vilka områden i butiken befinner du dig då?  

 
• Hur vill du att personalen ska inleda kontakt med dig?  

 
• Tar du kontakt med personal i klädbutiker?  

- Vid vilka situationer?  
- I vilka områden i butiken befinner du dig då? 

 
• Föredrar du att personalen kontaktar dig eller att du kontaktar personalen?  

- Varför? 
 

• Vid vilka situationer vill du ha kontakt med personalen?  
- I vilka områden i butiken befinner du dig då?  
- Upplever du att personal finns till hands för dig då?  
- Upplever du att personalen förstår att du vill ha kontakt? 

 
• Finns det situationer då du inte vill ha kontakt med personalen?  

- I vilka situationer?  
- I vilka områden i butiken befinner du dig då?  
- Upplever du att personalen förstår att du inte vill ha kontakt? 

 
• Finns det situationer då du vill ha kontakt med personalen men de inte finns till hands?  

- Vid vilka situationer?  
- I vilka områden i butiken befinner du dig då? 

 
• Vid kontakt med personal, beskriv vilka beteenden och egenskaper som gör att du upplever 

bra service?  
 

• Vid kontakt med personal, beskriv vilka beteenden och egenskaper som gör att du upplever 
dålig service?  

- Påverkar personalens bemötande och beteende gentemot dig din syn på 
butiken? 

- Varför?  
- På vilket sätt?  

 
 


