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Förord 
 

Det har varit en lärorik process att fokusera den här uppsatsen på tillit inom traditionella 

servicelandskap. Att undersöka ett ämne, som vad vi vet inte har studerats tidigare, har 

varit utmanande men det har även resulterat i att vi har fått en bredare kunskap om 

vilken betydelse tillit i servicelandskap har för kunder. Utarbetandet av uppsatsen hade 

dock inte varit möjligt utan den tid respondenterna samt deltagarna i fokusgrupperna 

ägnade åt oss för att svara på våra intervjufrågor. Vi vill därmed rikta ett stort tack till 

våra respondenter, Emelie Carlsson, Parelles butiksägare, Anders Björkegren, 

butiksägare av Björkegrens Urmakeri, Niclas Gustafzon, Kakelcentralens butiksägare, 

Johan Danielsson, säljare på Holmgrens Bil, vår anonyma respondent från City Gross 

samt alla anonyma deltagare som ställde upp på att vara med i fokusgrupperna. Vi vill 

även tacka Kaisa Lund som har handlett oss genom att ge oss bra råd och förslag på hur 

vi kunde förbättra vårt arbete med uppsatsen. Ett sista tack vill vi rikta till vår 

examinator Leif Rytting som har hjälpt oss under arbetets gång genom givande 

seminarium. 
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Sammanfattning 

 

Titel:   Tillit i servicelandskap: 

 Tillit i traditionella servicelandskap och betydelsen tillit har för kunders            

relationer med företag inom detaljhandeln.  

Författare:     Jenny Bark, Matilda Karlsson och Christine Wulff 

Handledare:  Kaisa Lund 

Examinator:  Leif Rytting 

 

 

Forskningsfrågor 

● På vilka sätt visar företag inom detaljhandeln tillit eller brist på tillit till sina 

kunder i servicelandskap?  

● På vilka sätt upplever kunder att företags visade tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap påverkar deras relationer med företagen? 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur kunders relationer med företag 

inom detaljhandeln påverkas av om företag visar tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap. Det kommer att uppnås genom att analysera servicelandskaps 

utformning samt kunders upplevelser av hur företag visar eller inte visar förtroende för 

sina kunder i servicelandskap. 

 

Metod 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökningsmetod och präglas av en abduktiv 

ansats. Eftersom syftet berör de tre huvudbegreppen servicelandskap, tillit och relationer 

har respektive begrepp behandlats under enskilda kapitel. I varje kapitel som behandlar 

respektive begrepp presenteras teori och en analys av empirin som har samlats in med 

stöd av fokusgrupper samt semi-strukturerade intervjuer.  
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Slutsats 

Företag inom detaljhandeln visar brist på tillit till sina kunder i servicelandskapen 

främst genom inlåsta varor, övervakningskameror samt att låta personalen övervaka 

kunderna. Personalens brist på tillit är det som påverkar kunderna mest och huruvida 

kunderna påverkas av inlåsta varor beror på syftet med deras köp. Att ge kunder frihet 

och kontroll i servicelandskap är ett sätt för företag att visa tillit till sina kunder. 

Kunders relationer till företag påverkas i sin tur av i vilken grad kunderna påverkas av 

den tillit som företag visar eller inte visar i servicelandskapen.  

 

Nyckelord 

Servicelandskap, tillit, relationer, kunder, företag, detaljhandeln, risker, värdeskapande, 

kundbeteende. 
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Abstract 

 

Research questions 

 In what ways do companies within retailing show trust or lack of trust to their 

customers in servicescapes? 

 In what ways do customers perceive that companies trust or lack of trust in 

servicescapes affects their relationships with the companies? 

Aim 

The aim of this study is to give an increased understanding of how customers' 

relationships with companies in the retail sector are affected by whether companies 

show trust or lack of trust in the servicescape. This will be achieved by analysing 

servicescapes design as well as customers experiences of how companies show or do 

not show trust to their customers in the servicescape. 

 

Method 

This study is based on a qualitative research method and is characterized by an 

abductive process. Since the aim involves the three main concepts servicescape, trust 

and relationships, each concept has been covered in individual chapters. In each chapter 

dealing with each concept theory and the analysis of the empirical data that has been 

collected through focus groups and semi-structured interviews is presented. 

 

Conclusion 

Companies within retailing show a lack of trust to their customers in the servicescapes 

mainly through locked goods, surveillance cameras as well as having the staff monitor 

the customers. The staff's lack of trust is what affects customers the most and whether 

the customers are affected by locked goods depends on the purpose of their purchase. 

To give customers freedom and control in servicescapes is a way for companies to show 

trust to their customers. Customers' relationships with companies are in turn influenced 

by the degree to which the customers are affected by the trust companies show or do not 

show in the servicescape. 
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Servicescape, trust, relationships, customers, companies, retailing, risk, value creation, 

customer behavior. 
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1 Inledning 

Följande kapitel kommer att introducera uppsatsen genom en bakgrundsbeskrivning av 

uppsatsens fokus där begreppen traditionella servicelandskap och relationer 

förtydligas. Vidare beskrivs tillit i relationer och servicelandskap genom en 

problematisering som leder fram till två frågeställningar och ett syfte. Slutligen 

förklaras de avgränsningar som har gjorts samt hur uppsatsen är strukturerad.  

 

1.1 Bakgrund 
Den här uppsatsen behandlar ämnet tillit inom servicelandskap. Vad som menas med 

tillit inom servicelandskap kommer att visas i följande exempel. 

 

En kvinna går in i en guldsmedsbutik. I butiken möts hon av dyrbara smycken 

som ligger bakom nyputsade inglasade montrar. Hon märker att butiken har ett 

övervakningssystem. Under tiden kvinnan går högervarvet runt i den lilla 

butiken för att se om något av smyckena ser tilltalande ut står personalen och 

iakttar henne. När kvinnan väl bestämmer sig för att prova olika smycken är 

personalen där och övervakar henne ständigt. Av misstag får en annan kund med 

sig en av kvinnans tillhörigheter vilket får kvinnan att i all hast rusa mot 

utgången, utan att tänka på att hon fortfarande bär alla smycken på sig. När 

kvinnan når utgången börjar ett högt larm tjuta i hela butiken samtidigt som 

kvinnan blir inlåst mellan två galler som fälls ner mellan dörrarna likt ett 

fängelse. 

 

Exemplet ovan är taget från ett avsnitt i serien Vänner. Även om exemplet är överdrivet 

så belyser det ändå problemet med att övervakningen i dagens samhälle, enligt vår 

uppfattning, blir allt striktare. Vi har själva upplevt brist på tillit i dagens samhälle 

genom exempelvis övervakning i statsmiljöer, på Internet, samt i butiksmiljöer. 

Övervakningskameror, säkerhetsvakter och loggning är bara några exempel på 

säkerhetsåtgärder som vi upplever ökar kontinuerligt och har blivit allt vanligare. I takt 

med det här har även larm på produkter, inlåsta varor och diverse andra kontroller i 

butiksmiljöer blivit allt mer vanligt. Att människor blir berörda av den ökade 

övervakningen i samhället är något som vi har lagt märke till.  
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Men frågan vi ställer oss är om människor även reagerar på den ökade säkerheten i 

butiksmiljöer och i så fall på vilket sätt? Innan frågan kan besvaras kommer vi först 

förklara vad butiksmiljöer består av och vilken betydelse butiksmiljön har för kunders 

relationer med företag.  

 

Den fysiska miljön i butiker kallas för det traditionella servicelandskapet (Grönroos, 

2008) och kan bestå av olika inslag av exempelvis ljus, musik, design, symboler och 

mänskliga faktorer som påverkar konsumenters beteende (Lam, 2001). Bitner (1992) 

tydliggör att servicelandskapet kan kontrolleras för att influera beteendet hos 

konsumenter på olika sätt. Beroende på hur servicelandskapet är utformat skapar det en 

emotionell reaktion hos kunden som kan avgöra bland annat om kunden går in i butiken, 

hur mycket pengar kunden spenderar, eller hur länge kunden stannar i butiken (Lam, 

2001).  

 

Samtidigt förklarar Wilson et al. (2012) att det finns två olika typer av servicelandskap, 

det tidigare nämnda traditionella servicelandskapet och det virtuella servicelandskapet. 

Författarna förklarar att virtuella servicelandskap är nyare former av fysiskt bevis som 

företag kan använda sig av för att kommunicera serviceupplevelsen till kunderna via 

Internet. Kotler (1973) förklarar att utifrån servicelandskapen formar kunder 

uppfattningar om företag samtidigt som servicelandskapet påverkar kunders beteende. 

Bitner (1992) förtydligar att för att kunna inverka på kundens beteende formas 

servicelandskapen utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs. Författaren tydliggör 

att servicelandskapen varierar beroende på om kunden, personalen eller båda parterna är 

medverkande i omgivningen. Till exempel förklarar författaren att servicelandskap där 

både kund och personal är medverkande borde planeras efter både organisatoriska och 

marknadsföringsmässiga mål.  

 

Enligt Wang et al. (2009) är servicelandskap ofta sammanlänkat med relationer och 

relationskvalitet inom företags- och kundrelationer. Författarna framlägger en hypotes 

som visar att servicelandskap påverkar kvaliteten på relationer. Godson (2009) förklarar 

samtidigt att det är viktigt att se på relationer mellan kunder och företag utifrån det 

värde som skapas för kunden. Författaren menar att det är värdet som kunden får av 

relationen som avgör om företaget kan skapa en relation med kunden överhuvudtaget. 

För att en relation ska uppstå måste båda parterna tjäna på relationen.  



- Inledning  -  
 

3 

För företaget innebär värdet att kunderna stannar kvar och är lojala medan värdet för 

kunderna uppstår då kunderna känner att de får ut mer av köpet än vad de sätter in. 

Även Gummesson (2008) tydliggör vikten av att båda parterna får ut något av relationen 

vilket sker genom olika generella egenskaper för relationer. Författaren nämner då bland 

annat lojalitet, samarbete och tillit som viktiga egenskaper inom relationer.  

 

1.2 Problematisering 
Utifrån Fouriners et al. (1998) studie har vi uppmärksammat att företag har en tendens 

att glömma att relationer bygger på tvåvägs-kommunikation. Författarna tydliggör att 

företag försöker skapa en hög grad av tillit i relationerna för att få ett långsiktigt 

kundförhållande genom att producera fler erbjudanden. Fourniers et al. (1998) studie 

visar dock att kunder endast ser konstanta erbjudanden som en strategi för att köpa deras 

förtroende. Vi uppfattar Fourniers et al. (1998) påstående som att konstanta erbjudanden 

endast är envägs-kommunikation från företagens sida och att det krävs tvåvägs-

kommunikation för att det ska uppstå en relation. Fournier et al. (1998) tydliggör att det 

krävs att en känslomässig koppling ska uppstå mellan företag och kunder för att det ska 

vara en relation. Alias et al. (2013) klargör att det har blivit allt viktigare för företag 

inom detaljhandeln att utveckla mer innovativa servicelandskap för att kunderna ska få 

en emotionell koppling till företaget och varumärket. Det här för att kunder ska bli 

lojala till företag inom detaljhandeln. Författarna menar att företag inom detaljhandeln 

har en fördel när det kommer till att få kunders lojalitet eftersom det är svårare för 

kunder att få en känslomässig koppling till företag på Internet. Samtidigt menar 

författarna att shopping på Internet har ökat och att det därför är viktigt att företag inom 

detaljhandeln utvecklar mer innovativa servicelandskap för att kunnna konkurrera. Trots 

att Alias et al. (2013) påpekar att det är enklare för fysiska butiker att få kunders lojalitet 

menar Johnson och Grayson (2000) att det ändå är en utmaning för företag att forma 

emotionell tillit för att bygga relationer med kunder.  

 

Wang et al. (2009) hävdar att det finns en hög grad av forskning om tillit och 

tillfredsställelse utifrån ett relationsperspektiv. Gummesson (2008; 2002) tydliggör att 

osäkerhet och risk finns hos båda parterna i en relation och att tillit därför är en stark 

egenskap för ett samarbete mellan kund och leverantör. Exempelvis förklarar författaren 

att företag har en större grad av kunskap om sina varor och tjänster än kunderna vilket 

innebär att det alltid finns en risk för kunderna att lita på företaget.  
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McKnight och Chervany (2002) hävdar dock att tillit är en central aspekt av både 

mänskliga- och kommersiella relationer. Till exempel förklarar Morgan och Hunt 

(1994) att tillit är en grundsten för lojalitet inom detaljhandeln. Samtidigt tydliggör 

Harris och Goode (2010) att det är vanligt att kunder avstår från relationer med företag, 

framförallt i det virtuella servicelandskapet, på grund av brist på tillit.  

 

Vi har uppmärksammat att det finns en hög grad av forskning om tillit inom det 

virtuella servicelandskapet (till exempel Harris & Goode, 2010; Papadopoulou et al. 

2002; McKnight & Cheravany, 2002; Hopkins et al. 2009). Det har visat sig att kunders 

tillit till företag är en viktig faktor vid online-sammanhang (Sirdeshmukh et al., 2002) 

och det har utförts empiriska studier som kommit fram till att det är en avgörande faktor 

till kunders vilja till konsumtion (Stewart, 2003; Yen & Gwinner, 2003; Harris & 

Goode, 2004). Till exempel visar Harris och Goodes (2010) studie att det estetiska 

utseendet, designen, funktionaliteten och betalningssystemen på Internethemsidor 

påverkar konsumenters tillit till företaget. Vi har däremot uppmärksammat att tillit i 

förhållande till det traditionella servicelandskapet är ett område som till vår kännedom 

inte tidigare har utforskats. Vi ställer oss därför frågan om traditionella servicelandskaps 

utformning och utseende påverkar kunders tillit till företag på samma sätt som designen 

och utseendet gör i virtuella servicelandskap. 

 

Som tidigare nämnt av Wang et al. (2009) är servicelandskap och relationer 

sammankopplade eftersom servicelandskapet kan påverka relationen mellan företag och 

kund. Dessutom har vi observerat genom Wangs et al., (2009), Johnson och Graysons 

(2000) samt Fouriners et al., (1998) studier att det finns ett samband mellan tillit och 

relationer eftersom tillit är en viktig byggsten i relationer. Eftersom det finns tydliga 

kopplingar mellan både servicelandskap och relationer samt tillit och relationer finner vi 

det märkligt att det inte tidigare gjorts någon koppling mellan traditionella 

servicelandskap och tillit. Vi ser det därför som en möjlighet att undersöka tillit och 

traditionella servicelandskap vidare.  
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1.3 Forskningsfrågor 

Uppsatsen bygger på följande frågeställningar: 

● På vilka sätt visar företag inom detaljhandeln tillit eller brist på tillit till sina 

kunder i servicelandskap?  

● På vilka sätt upplever kunder att företags visade tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap påverkar deras relationer med företagen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur kunders relationer med företag 

inom detaljhandeln påverkas av om företag visar tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap. Det kommer att uppnås genom att analysera servicelandskaps 

utformning samt kunders upplevelser av hur företag visar eller inte visar förtroende för 

sina kunder i servicelandskap. 

 

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 

Vi har valt att avgränsa uppsatsens fokus till traditionella servicelandskap inom 

specifikt detaljhandeln där antingen kapitalvaror eller konsumtionsvaror förekommer. 

Enligt nationalencyklopedin (2014) är kapitalvaror produkter med lång beräknad 

livslängd som exempelvis bilar och möbler. Konsumtionsvaror definieras som varor 

som förbrukas förhållandevis snabbt med kort beräknad livslängd som exempelvis 

drivmedel och livsmedel. Begränsningen till detaljhandeln gjordes då vi ansåg det 

lämpligt att fokusera på en specifik typ av servicelandskap eftersom traditionella 

servicelandskap kan se olika ut beroende på vilken bransch det är. Vidare valde vi att 

fokusera på traditionella servicelandskap eftersom det redan finns en stor mängd 

forskning om tillit inom virtuella servicelandskap. När vi fortsättningsvis i uppsatsen 

benämner servicelandskap så syftar vi alltså på traditionella servicelandskap inom 

detaljhandeln.  

 

1.6 Disposition 
Eftersom uppsatsen bygger på tre huvudsakliga begrepp såg vi det fördelaktigt att 

strukturera uppsatsen utefter de tre ämnena. Istället för en klassisk struktur med teori, 

empiri och analys var för sig i enskilda kapitel bygger uppsatsens struktur således på de 

tre huvudområdena: servicelandskap, tillit och relationer (se figur 1 på följande sida). 

De tre huvudområdena behandlas följaktligen efter metodavsnittet. Under varje 

huvudområde behandlas teorier utifrån det begreppet som huvudområdet berör.  
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Vidare presenteras empirin tillsammans med analysen under rubriken teoretisk och 

empirisk analys. Genom att empirin bearbetas direkt i analysen minskar risken för 

upprepning av information samtidigt som det säkerställer att all empiri verkligen 

används och analyseras. Vi är medvetna om risken att empirin inte får lika mycket fokus 

som övriga delar som i ett separat empirikapitel och därför har vi lagt stor tyngd på att 

presentera mycket empiri i avsnittet teoretisk och empirisk analys.  
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2 Metod 

I det här kapitlet kommer forskningsprocessen att presenteras i detalj. Kapitlet är 

strukturerat så att kunskapsprocessen löpande framförs genom hela metodkapitlet 

under varje rubrik. Rubrikerna är i sin tur strukturerade utefter genomförandets 

ordningsföljd där vi ingående förklarar tillvägagångssättet av de kvalitativt valda 

metoderna fokusgrupper och semi-strukturerade intervjuer. Även etiska aspekter och 

kritik mot de valda metoderna kommer att framföras löpande i metodkapitlet. Slutligen 

diskuteras även uppsatsens forskningsansats samt giltighet och tillförlitlighet.  

 

2.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
Efter att idén med uppsatsen och dess syfte framtagits diskuterades möjliga 

undersökningsmetoder. En kvalitativ undersökningsmetod valdes eftersom det var 

viktigt för oss att få mer djupgående information från kunder såväl som företags åsikter 

om kunders upplevelser i olika servicelandskap inom detaljhandeln. Följaktligen 

förklarar Holliday (2002) att kvalitativa forskningsmetoder är passande att tillämpa i de 

situationer där forskaren vill få mer detaljrik information kring ett ämne genom att 

undersöka människors bakgrunder, intressen och övergripande sociala uppfattningar. 

Vidare berättar Phillmore och Goodman (2004) att kvalitativa metoder kan medföra 

djupare och mer detaljerade resultat. Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod 

var det möjligt för oss att fördjupa oss inom problemområdet och undersöka kunders 

såväl som anställdas egna perspektiv samt erfarenheter kring ämnet.  

 

De kvalitativa metoder som valdes för att samla in empiri till uppsatsen var 

fokusgruppsintervjuer med kunder och semi-strukturerade intervjuer med anställda på 

företag inom detaljhandeln. Vi valde respondenter som spenderar en stor mängd tid 

inom olika servicelandskap i detaljhandeln för att förse uppsatsen med deras perspektiv 

om hur servicelandskaps utformning kan påverka kunders beteende på olika sätt. Vidare 

valde vi att intervjua deltagare i fokusgrupper som har erfarenheter av att besöka olika 

typer av servicelandskap inom detaljhandeln. Dessutom valdes deltagarna för att 

införskaffa deras upplevelser samt åsikter om hur de anser att företag visar tillit eller 

brist på tillit till kunder i servicelandskap och om hur tilliten påverkar deras relation 

med företag.  
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Phillmore och Goodman (2004) klargör följaktligen att en kvalitativ 

undersökningsmetod främst är lämplig när personer kan relatera till och berätta om vissa 

situationer samt förklara sina upplevelser och synpunkter med egna ord.  

 

2.1.1 Fokusgrupper   

Som förklarats ovan valde vi att utföra intervjuer med fokusgrupper, vilket även var den 

första undersökningsmetoden som genomfördes för att samla in det empiriska 

materialet. Bell och Nilsson (2006) förklarar att fokusgrupper är passande vid de 

tillfällen där det primära syftet är att fokusera på en frågeställning och för att få 

information om hur människor uppfattar frågeställningen, vilket även var anledningen 

till varför vi valde att utföra fokusgruppsintervjuer med kunder. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar också att metoden möjliggör diskussioner och olika eller gemensamma 

åsikter kring ett ämne. Genom att tillämpa intervjuer med fokusgrupper hade vi 

möjligheten att få kunders egna åsikter om uppsatsens ämne. Vidare valdes 

fokusgrupper för att skapa diskussioner kring frågan och få svar samt exempel på 

deltagarnas egna erfarenheter om hur deras relationer till företag ser ut beroende på hur 

företag inom detaljhandeln visar tillit eller brist på tillit i traditionella servicelandskap.  

 

Stewart et al. (2007) tydliggör att så länge deltagarna håller sig till ämnet så är 

fokusgrupper ett bra verktyg för att få rik information som kan appliceras i uppsatsen. 

För att diskussionerna inte skulle gå utanför problemområdet skapades således en 

halvstrukturerad intervjuplan (se bilaga 1). Lantz (2013) förklarar att halvstrukturerade 

intervjuplaner är där frågor formas efter utvald teori för att få relevant information som 

kan leda till att uppnå syftet. Den halvstrukturerade intervjuplanen var indelad i två 

teman som skapades utifrån syftet och frågeställningarna; deltagarnas upplevelser och 

tankar kring betydelsen av företags tillit till sina kunder och hur det påverkar kunders 

relationer till företag samt deltagarnas tidigare erfarenheter av hur servicelandskap 

visar på företagets tillit/brist på tillit. Vidare utformades frågorna med utgångspunkt 

från de teorier som var framtagna utifrån de teoretiska begreppen servicelandskap, tillit 

och relationer. Frågorna delades sedan in i de teman som tog upp respektive begrepp. 

Då vi ville få en öppen diskussion om frågorna gjordes inga svarsalternativ och under 

intervjuerna med fokusgrupperna tillkom det fler frågor utöver intervjuplanen som 

exempelvis följdfrågor på det som deltagarna tog upp.  

 



- Inledning  -  
 

9 

Nästa steg i datainsamlingen var att välja hur många fokusgrupper som skulle utföras. 

Wibeck (2010) förklarar att efter ett visst antal fokusgrupper kan en teoretisk mättnad 

ske. Författaren klargör att vid varje ny fokusgrupp kommer mindre och mindre ny 

information komma fram och till slut kommer forskaren ha fått all information som 

behövs för studien. Samtidigt kan det vara svårt att se ett mönster i för lite material, 

poängterar Wibeck (2010). Från början gjordes valet att endast ha två fokusgrupper men 

eftersom vi ville ha ett rimligt antal fokusgrupper där vi skulle ha möjlighet att se 

mönster valdes sedan att utföra ytterligare en fokusgrupp. Efter att ha utfört intervjuer 

med tre fokusgrupper ansåg vi att en teoretisk mättnad hade nåtts och ansåg därför att 

det inte var nödvändigt att tillämpa ytterligare fokusgruppsintervjuer.  

 

Målet var att varje fokusgrupp skulle bestå av sex deltagare. Wibeck (2010) 

argumenterar för att ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp är minst fyra personer 

och max sex personer. Om fokusgruppen består av mindre än fyra personer riskerar 

forskaren att det uppstår inbyggda spänningar och att deltagarna medlar mellan varandra 

eller ställer någon deltagare mot en annan (Wibeck, 2010). Den första fokusgruppen 

som genomfördes bestod av sex deltagare medan den andra fokusgruppen bestod av fem 

personer då en planerad deltagare lämnade återbud på grund av sjukdom. I den sista 

fokusgruppen deltog endast fyra personer då det var svårt att få ihop sex deltagare den 

dagen som fokusgrupp tre utfördes. Det sammanlagda antalet deltagare i 

fokusgrupperna blev 15 personer.  

 

Efter genomförandet av fokusgrupperna har vi kommit fram till att den fokusgrupp som 

endast bestod av fyra personer var den grupp som fungerade bäst. Gruppen med fyra 

deltagare hade en avslappnad stämning och alla deltagarna var aktiva i diskussionen. 

Svedberg (1997) förklarar att i mindre grupper får alla deltagarna större utrymme för att 

diskutera medan i större grupper får varje deltagare mindre utrymme för att göra sina 

åsikter hörda. Författaren menar att med ett mindre antal deltagare blir det lättare att 

behålla alla deltagares uppmärksamhet samtidigt som varje individ lättare får en känsla 

av samhörighet och inflytande i en mindre fokusgrupp. Svedberg (1997) förklarar även 

att det finns en tendens att deltagare är mer anonyma i större grupper. I de första 

fokusgrupperna var inte alla deltagare lika involverade utan tre eller fyra personer 

dominerade diskussionen. Dock försökte vi utföra fokusgrupperna på ett sätt så att alla 

deltagare skulle ha lika stor möjlighet att göra sina åsikter hörda.  
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Till exempel uppmuntrades alla deltagare att dela sina synpunkter genom frågor såsom, 

Håller alla med om det här? och Vad tycker ni andra om det här?  

 

Seal et al. (2007) förklarar att syftet med att tillämpa fokusgrupper i kvalitativa 

undersökningar ofta är för att försöka uppmuntra deltagare till att prata, vilket kan leda 

till mer utvecklade svar kring hur de tänker om ett ämne eller problem. Författarna 

benämner den här formen av urvalsmetod för teoretiskt urval och den här 

urvalsmetoden har tillämpats  i uppsatsen. Samtidigt förklarar Stewart et al. (2007) att 

forskare inom marknadsföring ofta rekryterar människor som har erfarenhet av ämnet 

som behandlas. Eftersom vi ville få kunders egna åsikter om hur företag visar tillit i 

traditionella servicelandskap rekryterades deltagare som kunde relatera till ämnet 

genom sina erfarenheter av att besöka affärer inom detaljhandeln som erbjuder 

kapitalvaror respektive konsumtionsvaror. Vidare rekryterades deltagare som var lätta 

för oss att komma i kontakt med då det tog mindre tid att rekrytera de här deltagarna. 

Enligt Stewart et al. (2007) benämns den här formen av rekrytering för 

bekvämlighetsurval. Dessutom tillfrågades deltagarna som accepterade om de kände 

andra personer som var intresserade av att medverka i fokusgrupperna. Det här kallar 

Wibeck (2010) för snöbollsurval.  

 

Seal et al. (2007) hävdar att fokusgrupper ofta består av deltagare i olika åldrar för att 

försäkra att ingen tydlig grupp är utesluten. Författarna menar att vid kvalitativa 

undersökningar är inte urvalet beroende på att sätta deltagares åldrar och åsikter i ett 

samband utan syftet är att se till att det finns ett brett demografiskt omfång. Vi 

rekryterade deltagare i olika åldrar såväl som olika livs- och arbetssituationer för att få 

en representation av ett brett demografiskt segment. Deltagarna var indelade i blandade 

grupper med varierande åldrar och kön. Dessutom placerades deltagarna i grupper 

beroende på vilken tid och dag som passade dem bäst. Vi var noga med att se till att 

grupperna var jämnt fördelade vad det gäller kön, så att inget kön skulle dominera över 

det andra i respektive fokusgrupp. I slutändan bestod fokusgrupp ett av tre kvinnor och 

tre män som var mellan 21 och 30 år. Fokusgrupp två bestod av tre kvinnor och två 

män, även de i åldrarna 21-30, medan fokusgrupp tre bestod av två kvinnor och två män 

som alla var mellan 25-30 år.  
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När intervjuerna med fokusgrupperna utfördes agerade två av oss som moderatorer som 

ställde frågorna till deltagarna medan en av oss observerade deltagarna. Moderatorerna 

informerade alla deltagare om att deras svar skulle behandlas anonymt och att det inte 

fanns några rätt eller fel svar. Det förklarades även att alla åsikter och synpunkter var 

accepterade och välkomna. Det här är något som Wibeck (2010) främlägger är viktigt 

att tänka på vid utförandet av fokusgrupper så att deltagarna inte känner sig kränkta på 

något vis. För att förenkla läsningen av uppsatsen och behålla deltagarnas anonymitet 

har vi valt att tilldela deltagarna fiktiva namn vid den teoretiska och empiriska analysen.  

 

Vidare bestod intervjuplanen av 18 frågor och därför förbereddes deltagarna på att 

fokusgruppen skulle pågå under cirka en timme. Stewart et al. (2007) förklarar att det är 

viktigt att moderatorn känner till intervjufrågorna för att kunna ha en uppfattning om 

hur mycket tid som bör läggas på varje enskild fråga. Författaren klargör att om 

intervjun pågår under en längre tid än förväntat kan deltagarna bli rastlösa och 

irriterade. För att undvika irritation hos deltagarna var moderatorerna pålästa om 

frågorna och ställde nya frågor till deltagarna om diskussionerna gick utanför ämnet.  

 

Samtidigt berättar Wibeck (2010) att det kan vara en fördel om fokusgrupperna spelas 

in via en diktafon om intervjuerna pågår under en längre tid. Deltagarna tillfrågades om 

alla var okej med att diskussionen spelades in, samtidigt som vi poängterade att 

ljudinspelningen endast var till för oss och inte skulle utnyttjas av någon annan. Efter 

inspelningen av fokusgrupperna transkriberades intervjuerna för att underlätta 

analyseringen av diskussionerna.  

 
2.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Efter att ha utfört intervjuer med fokusgrupper genomfördes även fem stycken semi-

strukturerade intervjuer med anställda på företag inom detaljhandeln. Företagsintervjuer 

utfördes som ett komplement till fokusgrupperna och gav oss möjligheten att kunna 

ställa kundernas och de anställdas åsikter mot varandra. Intervjuer valdes som metod då 

vi ville få respondenternas egna uppfattningar och åsikter om vårt ämne, vilket Patel och 

Davidsson (2011) nämner är syftet med en kvalitativ forskningsmetod. Vidare var det 

viktigt för oss att, precis som Larsen et al. (2009) beskriver angående kvalitativa 

undersökningar, få en djupare helhetsförståelse och inte att generalisera.   
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Fokus låg på att kontakta respondenter från både stora och små företag inom 

detaljhandeln som sålde antingen kapitalvaror eller konsumtionsvaror. Företagen Parelle 

och City Gross, som till största del erbjuder konsumtionsvaror, kontaktades såväl som 

Kakelcentralen, Elgiganten, Holmgrens Bil och Björkegrens Urmakeri, företag som 

främst tillhandahåller kapitalvaror. De här företagen valdes till stor del utifrån vilka 

branscher fokusgrupperna diskuterade kring, till exempel klockor och bilföretag. 

Elgiganten ställde dock in sin intervju på grund av sjukdom och vi fick aldrig någon ny 

tid för intervju. Vid det här laget hade ändå en teoretisk mättnad nåtts och vi ansåg det 

därför inte nödvändigt att boka om eller få tag i ytterligare intervjupersoner. 

 

Valet av vilka personer som intervjuades grundades i ett strategiskt urval som enligt 

Alvehus (2013) innebär att hitta respondenter som har kunskaper inom det ämne som 

studeras. Vår första kontakt med alla företag var ett personligt möte där vi såg det 

viktigt att förklara syftet med uppsatsen och intervjun för att säkerställa att personen 

som intervjuades kunde besvara våra frågor. Majoriteten av intervjuerna var med någon 

högt uppsatt person inom företaget, exempelvis ägare eller butikschef. Det som var 

viktigast vid valet av respondenter var i slutändan inte vilka företag som respondenterna 

arbetade på, så länge det var företag inom detaljhandeln. Det som var viktigast för oss 

var de intervjuade personernas kunskaper och åsikter kring ämnet eftersom målet var att 

införskaffa djupgående information för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Att 

respondenterna hade erfarenhet av att arbeta i servicelandskap inom detaljhandeln anser 

vi således ökade möjligheten för en bra representation av kunskaper och erfarenheter 

kring ämnet som behandlades. De personer som intervjuades var Emelie Carlsson, 

butikschef på Parelle, Anders Björkegren, butiksägare av Björkegrens Urmakeri, Niclas 

Gustafzon, butiksägare av Kakelcentralen, Johan Danielsson, säljare på Holmgrens Bil 

samt en anonym respondent från City Gross.  

 

Gällande strukturen på intervjuerna sågs semi-strukturerade intervjuer som mest 

lämpliga att använda eftersom vi ville att respondenterna skulle öppna upp sig och på så 

vis ge oss möjligheten att få höra deras åsikter och erfarenheter kring ämnet. Patel och 

Davidsson (2011) understryker att en mer flexibel intervju möjliggör att respondenten 

öppnar upp sig mer. Genom att tillämpa semi-strukturerade intervjuer hade vi dessutom 

möjligheten att ställa följdfrågor som inte förekom i intervjuguiden. Det här förklarar 

Alvehus (2013) är en fördel med semi-strukturerade intervjuer.  
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Författaren förklarar samtidigt att semi-strukturerade intervjuer innebär att ha 

förutbestämda teman och frågor men att samtidigt ha möjligheten att ändra frågorna och 

ordningsföljden om det skulle bli nödvändigt under intervjuns gång. En intervjuguide 

med teman och frågor (se bilaga 2) utformades utifrån syftet och användes för att 

säkerställa att vi fick ut den information som behövdes för att kunna besvara syftet. De 

teman som användes i intervjuguiden var tillit, relationer, servicelandskap och 

företaget. För att försäkra oss om att få en bred empirisk grund var frågorna utformade 

utifrån företag generellt och inte enbart utifrån respondenternas företag, exempelvis Hur 

kan företag visa tillit till sina kunder i servicelandskapet? Det här medförde att exempel 

gavs även utifrån andra företag och berörde därmed inte endast respondenternas företag.  

 

Larsen et al. (2009) nämner att om intervjufrågorna innehåller fackord som kan vara 

svåra för respondenterna att förstå bör en förklaring av orden ges i början av intervjun. 

Innan intervjuerna tydliggjordes därför syftet med uppsatsen samtidigt som begrepp 

som kunde vara svåra för respondenterna att förstå förklarades, som till exempel 

servicelandskapet. Intervjuguiden utformades så att mer allmänna frågor ställdes först 

för att sedan övergå till mer ingående frågor om företagen. Vi har även beaktat det som 

Larsen et al. (2009) nämner, att forskaren bör undvika att ställa flera frågor på samma 

gång.  

 

Några dagar före intervjuerna ägde rum hade intervjuguiden skickats till de två första 

respondenterna för att förbereda dem på vad vi var ute efter och därmed ge dem en 

chans att förbereda sina svar på frågorna. Vid intervjutillfället upplevdes det dock som 

en nackdel att respondenterna hade fått se frågorna i förväg. Det var en nackdel då det 

gjorde intervjun mer strukturerad eftersom respondenterna inte pratade lika fritt kring 

ämnet då de redan i förväg hade planerat sina svar. Av den anledningen valde vi 

fortsättningsvis att inte skicka frågorna i förväg till respondenterna, vilket vi upplevde 

ledde till mer uppriktiga och öppna svar från resterande respondenter. Att 

respondenterna inte hade fått frågorna i förväg gav oss även möjligheten att formulera 

om, hoppa över eller lägga till mer frågor utan att det påverkade respondenterna. En 

nackdel med intervjuguiden var att en del frågor var relativt lika varandra. Det här 

gjorde att vi ofta fick hoppa över en del frågor då respondenterna redan besvarat frågan 

under en tidigare ställd fråga. Under intervjuprocessen omformulerades frågor som 

upplevts som otydliga av respondenterna.  
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Däremot tog vi inte bort eller lade till några frågor till intervjuguiden, något som kanske 

borde ha gjorts med tanke på att vissa frågor upplevdes som upprepande av 

respondenterna.   

 

Enligt Alvehus (2013) påverkas intervjun till stor del av respondenten och det ställer 

krav på att intervjuaren är uppmärksam på vad som sägs under intervjun för att kunna 

komma med följdfrågor. För att underlätta för oss att vara observanta under intervjun 

samt för att senare förenkla transkriberingen frågade vi om tillåtelse att spela in 

intervjun med hjälp av en diktafon. Majoriteten av respondenterna gav sitt samtycke till 

det och vi förklarade även att inspelningen endast skulle avlyssnas och användas av oss 

i vår transkriberingsprocess och därefter raderas. En annan etisk aspekt som vi tog 

hänsyn till var att fråga respondenterna om de önskade att vara anonyma i den 

publicerade uppsatsen, varav en av respondenterna valde att vara anonym. Wallén 

(1996) nämner att om en respondent vill vara anonym ska ingen information tas upp 

som kan identifiera personen, som exempelvis personens arbetsuppgifter. Därför har vi 

valt att inte nämna vilken position vår anonyma respondent har och i vilken stad 

personen är verksam. Vi har dessutom valt att namnge vår anonyma respondent med ett 

fiktivt namn vid analyseringen av empirin.  

 

Utöver det här ägde alla intervjuer utom en rum på respondenternas arbetsplatser. Det 

här såg vi som positivt eftersom den intervjuade som är i en utsatt situation kan tänkas 

känna sig tryggast i sin egen miljö och trygghet kan leda till att respondenten öppnar 

upp sig mer. En nackdel med att ha en intervju på respondentens arbetsplats är dock 

enligt Bryman et al. (2005) att störningar kan förekomma i form av exempelvis besök 

och ringande telefoner. Under intervjuerna upplevde vi att det ibland förekom störande 

ljud såsom radio, andra människor och ringande dörrklockor.  

 

2.2 Forskningsansats  
Eftersom fenomenet som studeras är empiriskt grundat och forskningsfrågorna uppkom 

utifrån ett problem taget från verkligheten föll det sig naturligt att uppsatsen kom att 

präglas av en abduktiv ansats. Att utgå helt från en induktiv ansats, där utgångspunkt 

ligger i det empiriska materialet utan att forskaren har någon teoretisk förförståelse, är 

enligt Alvehus (2013) ett ohållbart tillvägagångssätt.  



- Inledning  -  
 

15 

Författaren hävdar att det är svårt att tänka sig en tolkningsprocess av det empiriska 

materialet som sker helt utan teoretiska förförståelser. Av den anledningen valde vi att 

vända oss till teorier efter att forskningsfrågorna framtagits. Insamlingen av empirin 

baserades därför på teorier kopplade till vårt problemområde och forskningsfrågorna. 

Enligt Alvehus (2013) är en abduktiv ansats ett växlingsspel mellan empirisk och 

teoretisk reflektion. Forskaren börjar exempelvis med att arbeta med teorin för att sedan 

övergå till empirin och reflektera över vilken innebörd empirin får utifrån teorin. 

Därefter kan teorin eventuellt modifieras och utvecklas utifrån empirin, för att sedan 

återigen återgå till empirin. Med det här menar Alvehus (2013) att vare sig teorin eller 

empirin är huggen i sten. Teorin och empirin kan istället ses som två dimensioner som 

kommer i kontakt med varandra och omformas kontinuerligt. Efter att ha utfört 

fokusgruppsintervjuer utvecklades den teoretiska referensramen i viss omfattning för att 

inkludera relevanta aspekter som diskuterats av deltagarna. Utvecklingen av den 

teoretiska referensramen togs sedan i beaktande vid utformandet av frågorna till de 

semi-strukturerade intervjuerna. På så vis skedde en ständig växling mellan empiri och 

teori under arbetets gång. 

 

2.3 Giltighet och tillförlitlighet 
Inom kvalitativa undersökningar förklarar Holme et al. (1997) att begreppen validitet 

och reliabilitet inte har en lika central roll som inom kvantitativa undersökningar. I det 

här stycket diskuteras därför först begreppet giltighet och hur vi har haft begreppet i 

åtanke under arbetets gång. I nästkommande stycke behandlas i sin tur begreppet 

tillförlitlighet. Enligt Larsen et al. (2009) handlar begreppet giltighet om validitet och 

relevans. Med det här menas att datan som samlats in är relevant för forskningsfrågan. 

Enligt Alvehus (2013) är giltighet en fråga om huruvida forskaren undersöker det som 

avses att undersökas. Larsen et al. (2009) menar att det ofta är enklare för forskare att 

försäkra sig om hög giltighet vid kvalitativa undersökningar i jämförelse med 

kvantitativa undersökningar. Att använda sig av en flexibel forskningsprocess där 

forskaren kan ändra på sina frågor efterhand bidrar även det till högre giltighet, förklarar 

Larsen et al. (2009). Uppsatsens giltighet stärks bland annat genom att teorier står som 

grund för de frågor som formulerats till fokusgrupperna och intervjuerna. Det här 

eftersom teorierna är noga utvalda utifrån forskningsfrågorna vilket då underlättar att 

säkerställa att den empiri som samlas in och analyseras är i enlighet med uppsatsens 

syfte.  
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Samtidigt har forskningsprocessen präglats av en abduktiv ansats så ett ständigt 

växelspel mellan teori och empiri har skett genom arbetets gång. Larsen et al. (2009) 

förespråkar också att ju fler personer som arbetar med samma sak desto högre giltighet 

får undersökningen. Av den anledningen menar författarna att det kan vara smart att låta 

flera personer utföra empiriinsamlingen. Alla tre författare har därför varit närvarande 

vid alla fokusgrupperna och det var alltid två av oss närvarande vid intervjuerna med 

företagen. Det här för att öka trovärdigheten i det insamlade empiriska materialet genom 

att försöka minska risken för subjektiva tolkningar. 

 

Ett annat begrepp som ofta talas om i samband med undersökningars giltighet är dess 

tillförlitlighet. Huruvida en undersökning är tillförlitlig eller inte framkommer genom 

noggrannhet och precision, klargör Larsen et al. (2009). Uppsatsens tillförlitlighet stärks 

då det genomgående i metodkapitlet beskrivs hur forskningsprocessen har gått tillväga. 

Det här gör det möjligt för andra att upprepa undersökningen, vilket enligt Larsen et al. 

(2009) är ett sätt att testa undersökningens pålitlighet. Även Creswell (2013) presenterar 

olika valideringsstrategier som används inom kvalitativa undersökningar för att stärka 

tillförlitligheten med undersökningen. Däribland ingår att ge en rik och fyllig 

beskrivning av hela undersökningsprocessen.  
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3 Servicelandskap 

Vi kommer att börja med att presentera begreppet servicelandskap då vi anser att det är 

i servicelandskapet som företags visade tillit eller brist på tillit framkommer. I följande 

kapitel kommer teori samt en teoretisk och empirisk analys att presenteras utifrån 

begreppet servicelandskap. I teorin beskrivs vad servicelandskap är och hur kunder 

utvärderar servicelandskap samt hur det påverkar kunders beteende. Teorierna 

används sedan som stöd för att analysera kundernas och de anställdas åsikter kring 

ämnet servicelandskap och vilka faktorer som påverkar kunders beteende i 

servicelandskap. 

 

3.1 Teori 
3.1.1 Vad innebär servicelandskap?     

 

The servicescape can be defined as the design of the physical environment 

(with or without customer input) housing the service encounter, which 

elicits internal reactions from customers leading to the display of 

approach or avoidance behaviours (Ezeh & Harris, 2007:61). 

 

Citatet ovan är Ezeh och Harris (2007) förklaring av vad servicelandskap är. Författarna 

tydliggör att servicelandskapet är utformningen av den fysiska omgivningen och där 

servicemötet sker. Servicelandskapets utformning kan framkalla interna reaktioner från 

kunder som kan leda till ett närmande eller undvikande beteende. Kim och Moon (2009) 

tydliggör att servicelandskap består av bakgrundsfaktorer i omgivningen så som 

ljussättning, ljudnivå, musik och lukt. Författarna menar att servicelandskap även består 

av maskiner, möbler och utrustning som kan påverka kunder på olika sätt och förenkla 

prestanda samt möjliggöra mål genom placeringen av de här aspekterna i omgivningen. 

Samtidigt förklarar Underhill (2009) att kunders sinnen också har en avgörande roll för 

deras närmande eller undvikande beteende. Författaren tydliggör att kunder bland annat 

vill kunna känna på varorna för att få en förståelse för om varan håller det som företaget 

lovar.  
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Vidare förklarar Grönroos (2008) att kunder och kontaktpersonal också är en del av 

servicelandskapet eftersom båda parterna påverkas av den fysiska miljön som i sin tur 

orsakar olika beteenden. I Kearnys et al. (2013) studie förklarar författarna att 

personalen spenderar mer tid i servicelandskapet än kunderna och att personalens 

tillfredsställelse kan ha en direkt inverkan på interaktionen mellan kund och personal. 

Författarna menar att personalens tillfredsställelse i servicelandskapet påverkar hur 

nöjda kunderna är vid interaktionen med personalen. Samtidigt understryker Wilson et 

al. (2012) att fysiska aspekter i omgivningen som placering av möbler, storlek och 

flexibilitet kan skapa möjligheter och begränsningar för sociala interaktioner mellan 

kund och kontaktpersonal. Grönroos (2008) menar att kunder och personal inte bara 

integrerar med varandra utan också med de fysiska elementen i omgivningen. Underhill 

(2009) ger exemplet att om varorna inte är tillgängliga för kunden så har tid en stor 

betydelse för kundens tillfredsställelse. Författaren menar att om personalen tar för lång 

tid på sig innan kunden bemöts blir kunden missnöjd vilket kan leda till konsekvenser i 

kundens beteende. Underhill (2009) förklarar dock att musik eller TV apparater kan 

skapa illusionen av att tiden går snabbare än vad den egentligen gör. Ytterligare klargör 

Underhill (2009) att sittplatser samt ordning och reda kan förenkla interaktionen mellan 

kund och personal. Kotler (1973) förklarar även att olika kombinationer av faktorer i 

servicelandskapet kan påverka kunders uppfattningar av företag som kan avgöra om 

kunden köper en produkt eller avstår från köpet.  

 

Wilson et al. (2012) förklarar att emotion och kognition är två aspekter som kan påverka 

hur kunden utvärderar ett företag. Författarna menar att ett servicelandskap kan skapa 

direkta emotionella reaktioner hos människor som i sin tur orsakar vissa beteenden. Till 

exempel tydliggör författarna att aspekter som färg, musik och inredning hos ett företag 

kan ha en positiv eller negativ inverkan på människors humör. Vidare förklarar 

författarna att aspekter som möbler, personal och design i ett servicelandskap kan 

påverka kunders uppfattning om ett företag, till exempel om kunden får uppfattningen 

att ett företag är framgångsrikt och pålitligt. Lin (2004) tydliggör att individer formar en 

mental och holistisk bild av alla aspekterna i ett servicelandskap, som påverkar 

emotionella reaktioner, som i sin tur leder vidare till en kognitiv uppfattning om den 

emotionella reaktionen. Lin (2004) menar att den här kognitiva processen formar 

konsumenternas förväntningar av produkter och servicelandskap innan de beslutar sig 

för att köpa en produkt.  
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Samtidigt förklarar Sherman et al. (1997) att kunder som får mer positiva emotionella 

tillstånd i ett servicelandskap tenderar att minska köpbeslutets komplexitet och spendera 

mindre tid att tänka över beslut. Författarna klargör att det har blivit allt viktigare för 

företag att forma sina servicelandskap för att framkalla mer positiva emotionella 

tillstånd hos kunderna för att skapa långsikta relationer med kunder.    

 
3.1.2 Servicelandskapets betydelse för kunder 

Precis som Wilson et al. (2012) så förklarar Ezeh och Harris (2007) att kunders 

emotionella tillstånd kan påverka hur kunder utvärderar servicelandskap. En modell 

som kan tillämpas för att förstå hur individer utvärderar servicelandskap är den så 

kallade Stimuli- Organism- Response modellen som Ezeh och Harris (2007) berättar att 

Mehrabian och Russel (1974) skapade. Modellen kan även benämnas för Mehrabian-

Russel modellen (1974) (se figur 2). Ezeh och Harris (2007) förklarar att Mehrabian-

Russel modellen (1974) handlar om att individer utvärderar servicelandskap utifrån 

graden av emotionell stimulans de får utifrån ett servicelandskap som i sin tur avgör 

individens närmande eller undvikande beteende. Vieira (2013) tydliggör att modellen 

utgår från att den fysiska omgivningen innehåller stimuli (S) som leder till förändringar 

i människors interna emotionella tillstånd (O) som i sin tur orsakar en närmande eller 

undvikande reaktion (R).  

 

Kim och Moon (2009) understryker att den första delen av modellen (S) handlar om det 

stimuli som förekommer i fysiska servicelandskap. Sherman et al. (1997) förklarar att 

stimuli handlar om de externa aspekterna som kan förknippas med beslut som förväntas 

ska tas. Författarna klargör att beslutet kan beröra bland annat om kunden vill köpa en 

produkt eller spara pengar, hur mycket pengar som kunden vill spendera samt hur eller 

varför produkterna kommer att användas. I den klassiska Mehrabian-Russel modellen 

(1974) är stimuli, enligt Sherman et al. (1997) det som påverkar individers interna 

tillstånd. Kim och Moon (2009) är inne på samma spår som Sherman et al. (1997) och 

förklarar att konsumenters emotionella tillstånd påverkas av stimuli som de utsätts för i 

olika servicelandskap. Författarna ger exemplet att kunder kan bli överraskade på grund 

av att en produkt har ett ovanligt lågt pris.  
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Sherman et al. (1997) klargör att stimuli förekommer i alla Bakers et al. (1994) 

kategorier av faktorer i servicelandskap. Bakers et al. (1994) tre kategorier av samtliga 

faktorer som förekommer i ett servicelandskap är sociala faktorer samt omgivande- och 

designfaktorer. Författarna förklarar att sociala faktorer berör de människor som finns i 

servicelandskapet som exempelvis säljare. De omgivande faktorerna som författarna 

kategoriserar är de icke-visuella aspekterna i en butiksmiljö så som lukt och musik. 

Slutligen tydliggör Baker et al. (1994) att designfaktorerna är de aspekter som är synliga 

i företags servicelandskap, till exempel servicelandskapets layout, renlighet samt 

storlek.  

 

Viera (2013) förklarar att den andra delen av Mehrabian-Russel modellen (1974) berör 

kunders emotionella tillstånd och hur det kan kopplas till en omgivning. Graa (2012) 

förtydligar att kunders emotionella tillstånd består av tre aspekter: nöje, upphetsning 

och dominans. Nöjestillståndet innefattar kundens uppfattning, tycke samt närmande 

eller undvikande. Upphetsningstillståndet handlar om hur alert människors interna 

tillstånd är och hur redo de är att agera. Tillslut menar Graa (2012) att 

dominanstillståndet berör kunders känsla av hurvida de är i kontroll eller inte är i 

kontroll i omgivningen. Sherman et al. (1997) klargör att organismsteget är en inre 

process hos individer som reagerar på stimuli som finns utanför personen och bidrar till 

slutliga handlingar och reaktioner. Författarna understryker att de inre processerna kan 

vara psykologiska eller känslomässiga processer eller medvetet tänkande som 

samverkar med stimuli från servicelandskapet för att producera en reaktion hos 

individen.   

 

Sherman et al. (1997) klargör att respons, den sista delen av Mehrabian-Russel 

modellen (1974), är resultatet eller den reaktionen, inklusive psykologiska reaktioner så 

som attityder, som kunder får eller utför utifrån deras uppfattningar av olika 

servicelandskap. Vidare förklarar Kim och Moon (2009) att respons handlar om att 

kunders emotionella tillstånd leder till ett närmande eller undvikande beteende. 

Samtidigt tydliggör Viera (2013) att kundernas närmande eller undvikande beteende är 

beroende på graden av nöje och upphetsande. Författaren menar att kundens närmande 

eller undvikande beteende består av tre komponenter: viljan att utforska en omgivning, 

viljan att kommunicera eller integrera med andra i omgivningen och tillfredsställelsen 

med omgivningen.  
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Precis som Viera (2013) så påstår Kim och Moon (2009) att om kunder är nöjda och 

finner omgivningen tillfredsställande kommer de att vilja utforska och kommunicera 

med andra i omgivningen. Dessutom föreslog Donnovan och Rossiter (1982) (refererad 

i Sherman et al. 1997) ett antal reaktioner kunder får i detaljhandeln som representerar 

närmande eller undvikande beteende. De här reaktionerna berör hur många produkter 

kunden köper, hur mycket tid kunden spenderar i servicelandskapet, hur mycket pengar 

kunden spenderar i butiker och hur tillfredsställd kunden är med servicelandskapet. 

Sherman et al. (1997) klargör att kunders emotionella tillstånd, det vill säga deras nöje, 

upphetsande eller dominans, påverkar de fyra variablerna som Donavan och Rossiter 

(1982) framlägger.  

 

3.1.3 Reflektioner kring teorier om servicelandskap  

Efter att ha presenterat vad servicelandskap är och på vilka sätt fysiska miljöer kan 

påverka människor har vi kommit underfund med att samtliga författare är eniga om att 

människors emotionella tillstånd, som framkommer ifrån servicelandskap, är det 

främsta som avgör kunders beteende i butikers fysiska miljöer. Genom bland annat 

Shermans et al. (1997), Kim och Moons (2009), Graas (2012) och Vieras (2013) studier 

om Mehrabian-Russel modellen (1974) har vi fått en förståelse för hur kunders 

emotionella tillstånd påverkas i servicelandskap och hur de här känslorna leder till ett 

närmande eller undvikande beteende. De författare som gav mer detaljerad information 

om Mehrabian-Russel modellen (1974) var Sherman et al. (1997), Kim och Moon 

(2009) och Viera (2013) medan Graa (2012) endast förklarar kortfattat i sin artikel om 

innebörden av modellen. Vi fann därför Shermans et al. (1997), Kim och Moons (2009) 

och Vieras (2013) artiklar mest användbara för att förstå vad Mehrabian-Russel 

modellen (1974) innebär. Vidare har Wilsons et al. (2012) och Kearnys et al. (2013) 

studie påvisat att det inte endast är fysiska aspekter som möbler, färger och musik som 

avgör kundens beteende utan personalen, som är en del av servicelandskapet, har också 

en avgörande roll för kunders beteende i olika servicelandskap. Både Wilson et al. 

(2012) och Kearny et al. (2013) förklarar att personalens tillfredsställelse kan påverka 

kunders uppfattningar och beteenden på olika sätt. Dock har författarna inte undersökt 

om kunders beteende påverkas av om personal visar tillit eller brist på tillit till kunder. 

Författarnas studier belyser att personal utgör en relativt stor och betydelsefull del av 

servicelandskap och vi uppfattar därför att det finns en möjlighet att även personal kan 

ha en medverkande roll i företags servicelandskap för att visa kunder tillit eller brist på 

tillit.  
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Under följande rubrik, teoretisk och empirisk analys, kommer Mehrabian-Russel 

modellen (1974) att tillämpas på deltagarnas upplevelser i butiker för att kunna 

analysera hur och varför de reagerar på olika servicelandskap. Vi kommer även att 

introducera respondenternas samt deltagarnas erfarenheter för att skapa en uppfattning 

om att kundens tillfredsställelse inte bara påverkas av fysiska aspekter i omgivningen 

utan också av personalen i servicelandskapet.  

 

3.2 Teoretisk och empirisk analys 
3.2.1 Interaktioner och uppfattningar i servicelandskap 

Genom Ezeh och Harris (2007) studie har vi förklarat att servicelandskap är den fysiska 

omgivningen där servicemöten sker och att de består av olika aspekter som exempelvis 

personal, bakgrundsfaktorer samt möbler och utrustning som förenklar och möjliggör de 

mål företag har. Dessutom klargör Lin (2004) att alla aspekter i ett servicelandskap kan 

påverka kundens uppfattning av ett företag. Vidare har Kearnys et al. (2013) studie gett 

en förståelse för att personalens tillfredsställelse kan påverka interaktionerna mellan 

kunden och personalen i servicelandskapet, vilket även Andersson och Björkegren 

påstår.
1
 
2
 

 

Andersson förklarar att aspekter som personalvård och personalmiddagar gör att 

personalen blir nöjda med arbetsplatsen. Han tydliggör att, är man nöjd när man går 

runt i butiken och har man ett leende på läpparna så smittar det av sig på kunderna.
3
 

Anderssons citat kan uppfattas som en bra förklaring av Kearnys et al. (2013) påstående 

om att kunders tillfredsställelse med interaktionen med personalen är sammankopplat 

med hur tillfredsställd personalen är. Desstom kan Kearnys et al. (2013) påstående även 

förknippas med Gustafzon som förklarar att när personalen är på ett dåligt humör kan 

det vara bra att ha någonstans där de kan vara för sig själva.
4
 Björkegren klargör att det 

måste vara lätt och praktiskt för personalen att jobba i hans butik. Han menar att 

besvärliga moment som att kassaapparaterna inte fungerar som de ska är både 

irriterande för personalen och kunderna.
5
  

                                                 
1
  Björkegren, Anders; Butiksägare, Björkegrens urmakeri, 2014. Personlig intervju 29 april. 

2
  Fiktivt namn; anonym respondent; City Gross. 2014. Personlig intervju 1 maj. 

3
  Ibid.  

4
  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 

5
  Björkegren, Anders; Butiksägare, Björkegrens urmakeri, 2014. Personlig intervju 29 april. 
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Både Björkegrens och Gustafzons förklaringar om att det måste vara lätt och praktiskt 

för personalen att jobba i servicelandskap kan sammankopplas med Wilsons et al. 

(2012) påstående att fysiska aspekter i omgivningen kan skapa möjligheter eller 

begränsningar för interaktioner mellan personal och kunder. Björkegrens exempel på 

icke-fungerande kassaapparater kan exempelvis uppfattas som en begränsning för 

interaktioner mellan personal och kunder. Gustafzon förklarar att missnöjd personal 

avspeglar sig ganska tydligt på en kund och i säljsamtalet, och därför menar han att 

servicelandskapet ska vara bra för både personalen och kunden.
6
  

 

Vidare kan Wilsons et al. (2012) påstående att storleken på butiken kan skapa 

möjligheter och begränsningar för sociala interaktioner mellan kund och 

kontaktpersonal också sammankopplas med Carlssons förklaring om sin butik. Carlsson 

förklarar att hennes butik är formad på ett positivt sätt för att skapa möjligheter till 

interaktion mellan kund och personal. Hon klargör att eftersom hennes butik är liten får 

personalen bra kontakt med kunden utan att behöva anstränga sig så mycket. Hon menar 

att, är det en stor butik kan man ju inte stå och skrika från andra sidan “Hallå! 

Välkomna in!”
7
  

 

Björkegren, som också har en liten butik, berättar att han formar sitt servicelandskap 

mycket utifrån Paco Underhills studier. En åtgärd som Björkegren menar att Underhill 

har en poäng med är att ha sittplatser då det kan förenkla interaktioner mellan kund och 

personal. Dessutom berättar Björkegren att han har lagt märke till att ljud påverkar 

kunden. Han förklarar att när kunder har dåliga dagar och musiken är jobbig kan de 

välja att avstå från ett köp.
8
 Dock konstaterar både han och Carlsson att det är viktigt 

med musik för att tiden går mycket långsammare för kunden om det inte finns musik 

och det är lång kö, vilket även Underhill (2009) framför. Vidare berättar Andersson om 

en åtgärd som skapade begränsningar för interaktioner mellan kunder och 

kontaktpersonal på City Gross. Åtgärden var att de gjorde om sina kassor så att 

kassörskorna sitter med ryggen mot kunderna. Eftersom personalen upplevde åtgärden 

som negativ, då de inte kunde ha ögonkontakt med kunden på samma vis som tidigare, 

valde ledningen att kassörskorna själva fick bestämma hur de ville sitta.  

                                                 
6
  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 

7
  Carlsson, Emelie; Butiksägare, Parelle. 2014. Personlig intervju 28 april.  

8
  Björkegren, Anders; Butiksägare, Björkegrens urmakeri, 2014. Personlig intervju 29 april.  
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Numera har City Gross både kassor där kassörskorna sitter med ansiktet mot kunderna 

och med ryggen mot kunderna.
9
 Vidare berättar Björkegren att bra hygien är en viktig 

aspekt för att kunder ska vilja komma in i servicelandskapet och få rätt uppfattning om 

företaget.
10

   

 

Jag brukar ta det här exemplet, får du gäster hem så städar du först. Då ska 

toaletterna vara i ordning och diskbänken vara fin för man vill inte upplevas 

som en äcklig person och det kan appliceras i butiken. För att få en 

välkomnande miljö ska det lukta fräscht (Björkegren, 2014-04-29). 

 

Björkegren förklarar att renligheten i servicelandskapet kan påverka hur kunden 

uppfattar företaget,
11

 vilket även Lin (2004) påstår i sin teori om hur kunder utvärderar 

servicelandskap. Som förklarat i föregående teoriavsnitt formar kunder en mental 

helhetsbild av alla aspekter i servicelandskapet (Lin, 2004). Ett exempel som kan 

kopplas både till Björkegrens förklaring om betydelsen av hygien i servicelandskap och 

Lins (2004) teori är Fabian och Ebbas uppfattning av en specifik livsmedelsbutik.
12

 
13

 

 

I en av fokusgrupperna diskuterar deltagarna kring en specifik butik som de upplever 

som ofräsch och stökig. Fabian förklarar att priset inte spelar någon roll i butiken och 

menar att han hellre går till en renare och mer organiserad butik även om varorna är 

dyrare där.
14

 Ebba delar Fabians åsikt och berättar att i butiken, som de upplever som 

stökig och ofräsch, så ser det ut som om personalen har placerat varorna utan en logisk 

ordning som gör att det är svårt att hitta i butiken.
15

 Fabian förtydligar vikten med att ha 

en ordningsam butik, för det känns som en butik som inte har ordning och reda inte vet 

vad de håller på med.
16

 Även Danielsson instämmer med Fabian och Ebba och menar 

att om kunden kommer in i ett servicelandskap där det ligger ett flertal dokument i en 

röra på säljarens skrivbord minskar kundens tillit till företaget då kunden får 

uppfattningen att säljaren är oorganiserad.
17

  

                                                 
9
   Fiktivt namn; anonym respondent; City Gross. 2014. Personlig intervju 1 maj.  

10
  Björkegren, Anders; Butiksägare, Björkegrens urmakeri, 2014. Personlig intervju 29 april. 

11
  Ibid. 

12
  Fiktivt namn; anonym deltagare Fokusgrupp tre. 2014. Fyra deltagare. Fokusgrupp 27 april.  

13
  Ibid.  

14
  Ibid. 

15
  Ibid.   

16
  Ibid. 

17
  Danielsson, Johan; Säljare, Holmgrens Bil, 2014. Personlig intervju 6 maj. 
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Fabian forsätter att berätta att städning har en avgörande roll för honom om han ska 

köpa en specifik vara. Han ger exemplet att han inte köper lösgodis där godiset är 

nedtrampat under disken.
18

 Ebba håller med och köper inte heller lösgodis som ser 

ofräscht ut eftersom det är osäkert hur många som har varit där och plockat godis med 

sina händer.
19

 Helhetsbilden Fabian och Ebba har av butiken de diskuterar kring är att 

den är ofräsch och rörig, vilket gör att de väljer att besöka andra butiker.
20

 Fabian och 

Ebbas uppfattningar av butiken kan sammankopplas med Lins (2004) studie där det 

framgår att kunders helhetsbild kan forma kunders uppfattningar och förväntningar av 

servicelandskapet. De här uppfattningarna och förväntningarna avgör i sin tur om 

kunden köper produkten eller ej. Utifrån Fabians och Ebbas upplevelser av den ofräscha 

butiken kan det spekuleras, med hjälp av Shermans et al. (1997) studie, att om butiken 

vill ha långsiktiga relationer med sina kunder bör de utforma sina servicelandskap på ett 

sätt som kan resultera i mer positiva emotionella tillstånd hos kunder. Som tidigare 

nämnt påpekar Sherman et al. (1997) att servicelandskap som resulterar i mer positiva 

emotionella tillstånd hos kunder även kan leda till positiva resultat för företaget, till 

exempel genom att kunderna spenderar mindre tid att tänka över ett köpbeslut. 

 

Andersson förklarar att det är oerhört viktigt att det är rent på City Gross, speciellt vid 

ingången, då första intrycket avgör hur kunden upplever företaget.
21

 Anderssons 

förklaring kan förknippas med Underhills (2009) påstående om att ordning och reda 

underlättar för interaktion mellan kunder och personal. Dessutom kan Anderssons 

beskrivning om betydelsen för hygien i servicelandskapet förknippas med Kotlers 

(1973) förklaring om att kunders uppfattningar av företag beror på olika kombinationer 

av faktorer i servicelandskapet. Som tidigare förklarat menar Kotler (1973) att kundens 

uppfattningar av företag avgör om kunden köper en produkt eller ej.  

 

Enligt Gustafzon ska ett servicelandskap vara utformat på så vis att personalen ska vara 

tillgänglig men att kunderna inte ska känna sig bevakade av personalen. Gustafzon 

påstår att det bör finnas personal utspridda i servicelandskapet i en stor butik för att de 

ska vara tillgängliga.
22

  

                                                 
18

  Fiktivt namn; anonym deltagare Fokusgrupp tre. 2014. Fyra deltagare. Fokusgrupp 27 april.  
19

  Ibid. 
20

  Ibid. 
21

  Fiktivt namn; anonym respondent; City Gross. 2014. Personlig intervju 1 maj. 
22

  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 
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Det här kan kopplas med Wilsons et al. (2012) påstående att storleken och flexibiliteten 

i ett servicelandskap antingen kan möjliggöra eller begränsa interaktioner mellan kund 

och personal. Charlie förklarar dock att kunders förväntningar av personalens 

tillgänglighet beror på vilken typ av företag det handlar om. Han menar att om en kund 

kommer in i en butik som säljer kapitalvaror så förväntar sig kunden att personalen ska 

vara där och hjälpa till. Men om kunden däremot går in i en matbutik hade det känts lite 

jobbigt om personalen frågar kunden om den behöver hjälp.
23

 På samma vis berättar 

Fabian att det är lättare att respektera att vissa företag som säljer dyrare varor ofta är 

mer närvarande eftersom de inte har lika stor tillit till sina kunder, som exempelvis 

guld- och smyckesbutiker. Han menar att i en sådan butiksmiljö har kunden en 

förståelse för att företaget har övervakning och att även personalen är mer närvarande 

och övervakar kunden.
24

  

 

3.2.2 Kunders emotionella tillstånd och butiksmiljöer 

Ebba förklarar att det första hon lägger märke till i butiker är hur övervakad hon är av 

personalen. Vid de tillfällen då hon upplever att personalen iakttar henne ovanligt 

mycket känner hon sig obekväm eftersom hon upplever att personalen inte litar på 

henne. Ebba menar att vid sådana tillfällen väljer hon istället att gå till en annan butik.
25

 

Ebbas upplevelser av brist på tillit i servicelandskap kan förknippas med Mehrabian-

Russel modellen (1974). Som tidigare nämnt handlar det första steget i modellen om att 

servicelandskapet innehåller stimuli (Kim & Moon, 2009). I Ebbas fall påverkas hennes 

beslut av stimuli som förekommer från det som Baker et al. (1994) kategoriserar som 

sociala faktorer, där bland annat personal ingår.  

 

Det andra steget i modellen är det Sherman et al. (1997) förklarar som en inre process 

hos individen och i det här fallet sker det en inre process hos Ebba. Som tidigare 

förklarat kan de inre processerna vara psykologiska eller känslomässiga processer eller 

medvetet tänkande som samverkar med stimuli utanför individen för att producera en 

reaktion (Sherman et al. 1997). I Ebbas fall känner hon sig obekväm i butiker där hon 

upplever att personalen inte litar på henne. Det går endast att spekulera i att de inre 

processerna hos Ebba antingen är psykologiska eller känslomässiga.  
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De här processerna tillsammans med stimuli från servicelandskapet är en anledning till 

att Ebba har ett undvikande beteende i butiker där personalen iakttar henne ovanligt 

mycket. Graa (2012) förklarar även att känslan som uppstår kan bero på i vilken 

utsträckning kunden känner sig i kontroll. Eftersom Ebba känner sig så pass övervakad 

är det möjligt att hon är begränsad i hur mycket hon kan göra åt övervakningen och 

därför har hon inte så mycket kontroll över situationer där personal övervakar kunderna. 

Viera (2013) tydliggör att i situationer där kunder känner att de inte har kontroll eller 

där de upplever obehag kan kunderna reagera med ett undvikande beteende. Författaren 

menar att kundens närmande eller undvikande beteende är det sista steget i Mehrabian-

Russel modellen (1974).  

 

Gustafzon förklarar att det är viktigt att kunden kan klara sig själv, eller att den tror att 

den klarar sig själv.
26

 Gustafzon menar att kunder inte trivs i ett stort öppet 

servicelandskap där de känner sig bevakade av personalen hela tiden. Han tillägger att 

om personalen avstår från att ständigt iaktta kunden så vågar kunden röra sig mer. Han 

menar att det är bättre att sätta upp hyllor så att kunderna kan gå runt ett hörn och 

upptäcka något nytt. Gustafzon berättar att det är viktigt att de får plats och tid för sig 

själva och att det finns utrymme att röra och känna och ta på saker.
27

 Carlsson 

förtydligar att majoriteten av butikerna idag har ett öppet servicelandskap istället för att 

sälja varor bakom en disk. Hon menar att ett öppet servicelandskap ger kunderna 

möjligheten att känna och prova varorna utan att behöva känna att personalen ständigt 

övervakar dem.
28

  

 

Samtidigt förklarar Gustafzon att de på Kakelcentralen har en öppen butik och att syftet 

med utformningen är att han ska kunna se alla fyra hörn i butiken när han står vid 

kassan. Han tydliggör att kunderna inte upplever den öppna ytan i Kakelcentralen som 

en strategi för att personalen ska kunna se kunderna utan de upplever ytan som rymlig 

och luftig. Gustafzon berättar att när han jobbade med möbler för 25 år sedan var det 

många varor som försvann och att det inte gick att forma det servicelandskapet utifrån 

tillit. Han menar att ju dyrare varor det handlade om och ju längre in de låg i butiken 

desto mer varor försvann och det är därför han har valt att ha en öppen butik idag.
29

  

                                                 
26

  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 
27

  Ibid. 
28

  Carlsson, Emelie; Butiksägare, Parelle. 2014. Personlig intervju 28 april.  
29

  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april.  



- Inledning  -  
 

28 

Till skillnad från Kakelcentralen är City Gross en stor butik men även där har de samma 

problem som Gustafzon hade i möbelbutiken. Dock har City Gross också lyckats få 

samma effekt som Gustafzon har i sin öppna yta där kunder upplever butiken som 

rymlig. De har bland annat installerat övervakningskameror i utrymmen där det är svårt 

att se kunder, som exempelvis i hörnen på butiken, och halverat hyllornas längd vid 

vissa ställen för att kunna se kunderna.
30

 Stina förklarar att hon tänker mer på att det 

finns synlig säkerhet hos exempelvis en urmakare än vad det gör i en mataffär. Hon 

menar att det finns många kameror men att man inte tänker på dem för att de är uppe i 

taket i matbutiker, vilket flera deltagare i samma fokusgrupp instämmer med.
31

 Carlsson 

klargör att personalen behöver kunna se kunden ständigt och att det är en väldigt fin 

balans i att lämna dem för mycket och att lämna dem lagom.
32

 

 

Carlsson berättar att trots att hon har en liten butik som är relativt överskådlig var hon 

tvungen att justera sitt servicelandskap på grund av stölder av parfymer. Hon tydliggör 

att de satte upp inglasade dörrar utan lås framför parfymerna men att provparfymerna är 

utanför dörrarna så att kunderna kan lukta på dem. Carlsson berättar att hon tror att om 

hon hade satt upp lås på dörrarna hade kunderna upplevt det som ett besvärligt moment 

eftersom det hade tagit längre tid för dem att få sin vara av personalen.
33

 Det var 

förmodligen ett bra val av Carlsson att avstå från att installera lås på sina dörrar 

eftersom Underhill (2009) klargör att produkter som inte är tillgängliga kan resultera i 

missnöjda kunder. Underhill (2009) förklarar att om personalen tar för lång tid på sig 

för att hämta en produkt som kunden själv inte kan ta kan det leda till att kunder avstår 

från köpet.  

 

Både Underhills (2009) studie och Carlssons antagande
34

 är något som Henrik 

instämmer med.
35

 Henrik berättar att när en kund går in i exempelvis en matbutik för att 

köpa en rakhyvel som visar sig vara inlåst och personalen inte kommer fort avstår 

förmodligen kunden från köpet.
36

 Återigen kan Henriks förklaring om kunders 

reaktioner på inlåsta varor sammankopplas med Mehrabian-Russel modellen (1974).  
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Eftersom Henrik förklarar att kunder måste vänta på personal för att varan ska bli 

upplåst har kunden ingen större kontroll, vilket även Lin (2004) diskuterar kan påverka 

att kunden exempelvis avstår från ett köp. I situationer som i Henriks exempel har 

kunden troligtvis ingen kontroll över varan, utöver möjligheten att välja att stanna och 

vänta på personalen eller att gå därifrån. Henrik klargör dock att reaktionen på inlåsta 

varor beror på kundens vilja att köpa produkten och vilken produkt det handlar om. Han 

menar att om det gäller ett spontant köp väntar inte kunden länge för att personalen ska 

komma, vilket även Underhill (2009) poängterar. Däremot klargör Henrik att om köpet 

berör en ny mobil, som kunden verkligen vill ha, har kunden förmodligen avsatt tid för 

att titta på produkten och kan därmed vänta på att personalen ska komma och låsa upp 

varan.
37

  

 

Samtidigt förklarar Fabian att kunder accepterar att det finns larm och 

övervakningskameror i nästan alla butiker idag eftersom företag kan smyga in mer och 

mer övervakning och vi bara accepterar det efter hand.
38

 Charlie klargör att vi lever i 

ett samhälle där vi är väldigt övervakade. Han menar att det inte är ovanligt med 

videokameror i butiker men nämner att, du skulle nog reagera om du hittade fem 

övervakningskameror över godiset i en godisbutik, då skulle man känna sig 

övervakad.
39

 Fabian fortsätter förklara att han upplever att…  

 

…Företag visar tillit genom miljön, och dem som har satt upp miljön, hur 

mycket övervakningskameror det är, hur mycket larm det är på saker och ting, 

vissa saker är helt sönderlarmade och fastlåsta överallt, det beror väl på lite 

vad det är för butiksmiljö (Anonym deltagare, 2014-04-27). 

 

Att deltagaren anser att hur företag visar tillit i servicelandskap beror på vad för slags 

butiksmiljö det gäller är något som kan kopplas till Björkegrens förklaring om att hans 

butik och andra urmakerier i världen i princip ser likadana ut. Björkegren klargör att 

majoriteten av urmakerier har sina värdefulla klockor bakom inlåsta glasmontrar 

eftersom klockorna är stöldbegärliga varor. Han menar att hans urmakeri är utformat 

utifrån brist på tillit.
40
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Henrik uttrycker att företag inom detaljhandeln ibland bör utforma sina servicelandskap 

mer utefter brist på förtroende för kunder. Han nämner bland annat hygienaspekter i 

livsmedelsbranscher som har salladsbarer där han har sett kunder ta plocksallad med 

händerna. Vid sådana situationer berättar Henrik att han väljer att avstå från att köpa 

plocksallader för att han anser att det är vidrigt när andra kunder har plockat i salladen 

med sina händer.
41

 Att Henrik anser att salladsbarer är ohygieniska kan förknippas med 

Mehrabian-Russel modellen (1974). Baker et al. (1994) klargör att hygien ingår i 

servicelandskaps kategori designfaktorer där Sherman et al. (1997) förklarar att stimuli 

förekommer. Det är möjligt att Henriks undvikande beteende beror på att han utsätts av 

stimuli ifrån det Baker et al. (1994) kategoriserar som servicelandskapets 

designfaktorer. Dessutom kan Henriks beteende förknippas med nöjestillståndet i det 

andra steget i Mehrabian-Russel modellen (1974). Viera (2013) förklarar att 

nöjestillståndet bland annat handlar om att kundens tycke kan påverka kundens 

agerande i servicelandskapet. I Henriks fall tycker han att det är vidrigt med 

ohygieniska salladsbarer i livsmedelsbutiker och väljer därför att undvika att köpa 

sallader från salladsbarer. Henrik tydliggör att aspekter som förekommer i 

servicelandskap som berör hygien bör vara utformade mer efter brist på förtroende till 

kunderna.
42

  

 

3.2.3 Reflektioner kring analysen av servicelandskap 

I föregående avsnitt presenterades deltagarnas och respondenternas erfarenheter av att 

besöka butiker samt hur de reagerar på vissa servicelandskap. Vi fann att deltagarnas 

och respondenternas erfarenheter samt upplevelser av butiksmiljöer stämde bra överens 

med de teorier som presenterades i första avsnittet av det här kapitlet. Till exempel var 

det möjligt att förstå vad i servicelandskap som orsakar kunders undvikande beteende 

genom att applicera Mehrabian-Russel modellen (1974) på den insamlade empirin. De 

faktorer som förekommer i servicelandskap som kunderna diskuterade mest kring var 

det som Baker et al. (1994) kategoriserar som design- och sociala faktorer. Det 

diskuterades att inlåsta varor, som enligt Bakers et al. (1994) definition tillhör 

designfaktorer, kan leda till undvikande beteenden främst när det gäller spontanköp. 

Däremot hade inte inlåsta varor någon större betydelse vid köp av kapitalvaror.  
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Designaspekter som berör hygien visade sig dock ha en stor påverkan på kunders 

beteende i servicelandskap. Det visade sig att kunderna vill att företag ska visa mindre 

tillit till kunder när det kommer till vissa designfaktorer som exempelvis hygien. När 

det kom till sociala faktorer upplevde de flesta kunderna att personal visar brist på tillit 

till sina kunder genom för mycket övervakning. Kunderna ville därför att företag ska 

visa mer tillit när det kommer till sociala faktorer. Många av kundernas exempel som 

presenterats i analysen påvisar företags visade tillit eller brist på tillit som en faktor som 

påverkar kunders beteende i servicelandskap. 
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4 Tillit 

Som framkom i föregående kapitel påverkas kunders beteende på olika sätt beroende på 

hur servicelandskap är utformade. Många av de exempel som framtogs för att illustrera 

kunders beteende i servicelandskap belyste företags visade tillit eller brist på tillit i 

servicelandskapen som en påverkande faktor. Följaktligen kommer det här kapitlet att 

presentera teori samt analys av den insamlade datan utifrån begreppet tillit. Teorierna 

tar upp olika definitioner av begreppet tillit. Dessutom presenteras teorier där 

relationen mellan begreppen tillit och risk diskuteras. Empirin presenteras och 

analyseras sedan med hjälp av teorierna kring begreppet tillit.  

 

4.1 Teori 
4.1.1 Definitioner av tillit 

Johnson och Grayson (2000) samt McKnight och Chervany (2001) förklarar att många 

praktiker, forskare och konsumenter använder sig av begreppet tillit och att det därför 

har fått en mängd olika definitioner. McKnight och Chervany (2001) klargör att de olika 

definitionerna av tillit gör begreppet förvirrande, svårfångat och komplicerat att 

definiera. Författarna menar att begreppet tillit har forskats om inom en mängd olika 

områden, såsom exempelvis psykologi, sociologi samt ekonomi och att begreppet av 

den anledningen fått så många olika definitioner. Det här eftersom varje vetenskapligt 

ämne ser på begreppet ur sitt eget unika perspektiv.  

 

Rempel et al. (1986) (refererad i Kini & Choobineh, 1998) hävdar att tillit är en av de 

viktigaste egenskaperna inom alla nära relationer. Samtidigt påtalar Lewis och Weigert 

(1985) att tillit är en absolut nödvändighet inom sociala relationer. Arrow (1973) 

(refererad i Hwang & Burgers, 1997) påstår att etiska aspekter alltid i någon form blir 

en del av varje kontrakt mellan två parter och att utan etiska aspekter skulle ingen 

marknad fungera. Med det påvisar författaren att det finns ett inslag av tillit i varje 

transaktion som sker. 

 

Enligt Websters ordbok (refererad i Kini & Choobineh, 1998) är den grundläggande 

definitionen av tillit följande beskrivningar: Ett förmodat tillit till en person eller sak; 

Ett säkert beroende på förmågan, karaktären, sanningen och styrkan av någon eller 

något.  
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Tillit beskrivs även, genom Websters ordbok, som en avgift som införts i förtroende 

eller som ett villkor för en relation. Slutligen föreslår Websters ordbok (refererad i Kini 

& Choobineh, 1998) en definition som beskriver tillit som att placera förtroende. Med 

de här olika definitionerna som stöd understryker författarna hur mångdimensionellt 

begreppet tillit är. 

 

Kini och Choobineh (1998) framhåller även att ovan nämnda definitioner av tillit visar 

på att tillit förutsätter någon form av relation mellan två parter. Den här förutsättningen 

leder också till en förväntan av den ena parten i förhållandet angående den andra partens 

beteende. Författarna förklarar att tillit alltså innebär att en person litar på någon eller 

något baserat på personens förväntningar angående den andra parten. Vad som är 

centralt för den här definitionen av begreppet tillit är det förtroende och beroende av den 

andra partens integritet, tillförlitlighet och sanning. På samma vis menar Hwang och 

Burgers (1997) att tillit tidigare har definierats som tilltro till förutsägbarheten i de egna 

förväntningarna samt tilltro till en annan parts goodwill. Med goodwill menar 

författarna en tro på andra människors morala integritet.  

 

Jämförelsevis påvisar Gambettas (1990) definition av tillit (refererad i Abdul-Rahman 

& Hailes, 1998) att tillit är ett subjektivt fenomen som påverkas av faktorer som inte 

kan kontrolleras. Dessutom beror nivån av tillit på hur den ena partens agerande 

påverkar den andra partens handlande. Vad som ändå är gemensamt för de flesta 

definitioner av begreppet tillit är ändå en syn på att tillit innebär en persons 

förväntningar på att en andra part ska bete sig på ett visst sätt, poängterar Johnson och 

Grayson (2000). 

 

4.1.2 Relationen mellan tillit och risk 

Johnson-George och Swap (1982) påstår att en av de få egenskaper som är gemensam 

för alla situationer som berör tillit är viljan att ta risker. Deutsch (1958) (refererad i 

Johnson & Grayson, 2000) konstaterar att tillit och risktagande är två sidor av samma 

mynt. Författarna menar att oberoende av om valet som görs medför stor eller liten risk 

så handlar det om ett förtroendefullt beteende. Tillit kräver nämligen att om den ena 

parten inte beter sig så som förväntat kommer den andra parten att få uppleva mer 

negativa resultat än om den första parten hade betett sig som förväntat. Samtidigt påstår 

Gefen et al. (2003) att tillit endast är betydelsefullt i riskabla situationer.  
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Författarna framhåller att tillit är relevant och betydelsefullt när risken är hög men när 

risken är låg är tillit inte väsentligt. Däremot anser McKnight och Chervany (2002) att 

möjligheten till risker eller negativa konsekvenser är de aspekter som gör tillit inom 

osäkra eller okända situationer både viktigt och problematiskt. Författarna förklarar 

vidare att tillit har en avgörande roll inom alla områden där osäkerhet, risk och 

ömsesidigt beroende existerar. Deutsch (1958) (refererad i Kini & Choobineh, 1998) var 

en av de första som definierade begreppet tillit. Författaren definierade tillit som en 

förväntan av händelser.  

 

An individual may be said to have trust in the occurrence of an event if he 

expects its occurrence and his expectations lead to behavior which he perceives 

to have greater negative consequences if the expectation is not confirmed than 

positive motivational consequences if it is confirmed (Deutch, 1958, refererad i 

Kini & Choobineh 1998:3-4). 

 

Utifrån den här definitionen framkommer att en viktig aspekt av tillit är förekomsten av 

positiva eller negativa resultat och att det här är något som båda parterna måste ha i 

åtanke när ett beslut om tillit måste fattas. Deutsch (1958) (refererad i Kini & 

Choobineh, 1998) underströk sårbarhet som ett inneboende koncept inom begreppet 

tillit och att tillit inbegriper riskmoment i beslutet att sätta sin tillit till en annan part. 

Enligt Kini och Choobineh (1998) är det inte en fråga om tillit om valet inte inbegriper 

vissa riskmoment. Författarna understryker således att tillit endast är ett relevant 

begrepp att tala om när resultatet av framtida händelser involverar osäkerhet.  

 

Viljanen (2005) förklarar att tillit mellan människor innebär både en potentiell fördel 

och en potentiell förlust. Det är de här två potentiella utfallen som ofta definieras som 

värde, nytta och risk. För att fullt förstå sig på vilken eventuell risk ett val kan medföra 

måste risken ställas mot det eventuella värdet eller nyttan av valet. Författaren förklarar 

att värdet, nyttan och risken kan sammanföras under det gemensamma begreppet 

business value eftersom alla tre begrepp försöker beskriva den eventuella påverkan ett 

val kan få, både positivt och negativt.   
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Mayer et al (1995) (refererad i Gefen et al. 2003) ställer sig frågan huruvida risk föregår 

tillit, om risk är tillit eller om risk är ett resultat av tillit. Samtidigt anser Rouseau et al. 

(1998) (refererad i Gefen et al. 2003) att risk skapar en möjlighet för tillit och att den 

här tilliten då leder till risktagande. Gefen et al. (2003) påstår att förekomsten av tillit 

minskar riskuppfattningen i en situation, vilket i sin tur ökar viljan att delta i en 

transaktion.  

 

4.1.3 Reflektioner kring teorier om tillit 

Genom Johnson och Grayson (2000), Kini och Choobineh (1998), McKnight och 

Chervany (2001) samt Abdul-Rahman och Hailes (1998) har vi fått en förståelse för att 

det finns en mängd olika definitioner av begreppet tillit. Det här beror främst på att 

begreppet har forskats om inom ett flertal olika vetenskapliga områden. Vi kan däremot 

se att samtliga definitioner som presenterats av begreppet tillit inom marknadsföring är 

relativt eniga. Enligt vår uppfattning är dock de flesta definitionerna av begreppet tillit 

förklarade på ett avancerat sätt som gör dem svåra att förstå. Det här kan leda till att 

begreppet överlag upplevs som komplicerat och svårdefinierat. Utifrån teorierna om 

begreppet framkommer att tillit handlar om att visa eller lägga ett förtroende till en 

annan part. Som framkommer av teorierna innebär valet om tillit att fatta ett beslut och 

som med alla val så medkommer vissa risker. Av den här anledningen presenterades 

även teorier som berör relationen mellan tillit och risk. Vi kan se att teorierna som 

presenteras av bland annat Kini och Choobineh (1998), Viljanen (2005) och Gefen et al. 

(2003) till stor del stämmer överens. Teorierna framhäver att viljan att ta risker är 

gemensam för alla situationer som berör tillit och att begreppen tillit och risk således 

går hand i hand.     

 

De teorier som presenterats har valts för att kunna förklara och visa en förståelse för 

begreppet tillit samt vilka konsekvenser tillit kan medföra för en relation. Under 

följande analysavsnitt kommer deltagarnas och respondenternas definitioner av 

begreppet tillit att presenteras och jämföras med teorierna. Samtidigt analyseras 

deltagarnas och respondenternas åsikter kring tillitens betydelse i servicelandskap inom 

detaljhandeln. Vi vill även få en bild av kunders åsikter kring de risker som tillit medför 

och hur stora risker kunderna anser att företag måste vara beredda att ta för att visa tillit 

till sina kunder i servicelandskap.  
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4.2 Teoretisk och empirisk analys 
4.2.1 Tolkning av begreppet tillit 

Enligt McKnight och Chervany (2001) finns det en mängd olika definitioner av 

begreppet tillit och definitionerna kan ofta vara förvirrande. Det här kan bero på att en 

del forskare hävdar att begreppet tillit är svårfångat och komplicerat att definiera, menar 

författarna. Att begreppet tillit inte bara kan vara svårt att definiera utan även definieras 

på ett flertal olika sätt framkom tydligt genom fokusgrupperna. I en av fokusgrupperna 

diskuterar deltagarna begreppet tillit och vad det betyder för dem. Deltagarna anser att 

tillit innebär att två parter ska kunna lita på varandra och att båda parter kan känna sig 

trygga och veta vart de har den andra parten. Samtidigt menar deltagarna att tillit även 

innebär att det inte ska ske för mycket oförutsedda saker.
43

 I den andra fokusgruppen 

förklarar deltagarna att tillit för dem innebär förtroende, trygghet och att kunna lita på 

människor. Tillit handlar också om att ge och ta ansvar, menar de.
44

  

 

Fabian berättar att för honom innebär ordet tillit att någon litar på en annan person som 

till exempel genom att låna ut sin bil till en annan person. Det här då det inte finns 

någonting som säger att den personen kommer att komma tillbaka med bilen. Fabian 

menar att tillit för honom är att förutsätta att andra människor ska göra rätt för sig.
45

 Det 

här kan kopplas till det som Hwang och Burgers (1997) förklarar om att tillit även 

bygger på tilltro till en annan parts goodwill. Författarna förtydligar att goodwill innebär 

en tro på andra människors morala integritet.  

 

Vidare kan Hwang och Burgers (1997) teori om att tillit bygger på förtroende till en 

annan parts goodwill förknippas med Danielssons kommentar om att provkörning av 

bilar är ett sätt för Holmgrens Bil att visa förtroende till sina kunder som vill köpa bil. 

Charlie berättar att det känns ändå som att företag har ganska stor tillit, till exempel när 

man får provköra en bil. Det är inte ofta en säljare följer med i bilen och ibland tar de 

en kopia på körkortet.
46

 Det här är även något som Henrik instämmer med då han själv 

har varit med om att få provköra en bil utan att behöva lämna kopia på sitt körkort.
47

 

Danielsson förklarar att det finns formulär för kunderna att fylla i och att de kan ta 

kopior på körkort när kunder ska provköra.  
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Dock använder han sällan de här medlen eftersom han litar på att kunder som kommer 

till Holmgrens Bil med egen bil har erfarenhet av att köra.
48

 Stina förklarar däremot att 

tillit för henne innebär att hålla det som lovas samtidigt som hon poängterar att det 

måste finnas en relation mellan båda parterna. För att kunna ha tillit till någon person 

måste du känna den personen, säger Stina.
49

 Hon förtydligar med att berätta att det inte 

går att gå fram till en främmande person och säga att du lånar ut din bil men vill ha 

tillbaka den imorgon, och sedan förvänta dig att få tillbaka den.
50

 Stinas uttalande 

överensstämmer med Rempels et al. (1986) (refererad i Kini & Choobinehs, 1998) 

påstående, som framhåller att tillit är en av de viktigaste egenskaperna inom alla nära 

relationer.  

 

Ebba berättar att för henne innebär tillit förtroende åt båda håll.
51

 Att tillit innebär ett 

förtroende som går åt båda håll är något som Carlsson instämmer med. Hon förklarar att 

det handlar om att lita på att kunden inte stjäl samtidigt som kunden ska kunna lita på 

henne att hon ger den bästa hjälpen och den bästa produkten till just den kunden. 

Carlsson förtydligar att det handlar om att inte bara sälja för att sälja utan att hjälpa 

kunden för att hon tror att kunden faktiskt behöver just den produkten. Samtidigt 

berättar Carlsson att tillit även handlar om att vara ärlig och stå för det man gör.
52

 Ebba 

och Carlssons tolkning av begreppet tillit kan sammankopplas med Kini och Choobineh 

(1998) som framhåller att tillit är ett beroende på förmågan, karaktären, styrkan och 

sanningen av någon eller något. Författarna beskriver även tillit som att placera ett 

förtroende till en annan part och som en avgift som införts just i förtroende eller som ett 

villkor för en relation. Centralt för den här definitionen av begreppet tillit är med andra 

ord det förtroende och beroende som den ena parten lägger på den andra partens 

integritet, tillförlitlighet och sanning. 

 

4.2.2 Tillit och risk: två sidor av samma mynt 

Enligt Johnson-George och Swap (1982) är viljan att ta risker en av de få egenskaper 

som är gemensam för alla situationer som berör tillit. Deutsch (1958) (refererad i 

Johnson & Grayson, 2000) konstaterar att risktagande och tillit är två sidor av samma 

mynt.  
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Viljan att ta risker som författarna nämner kan sammankopplas med respondenternas 

tankar kring vilka risker företag måste vara beredda att ta för att kunna visa tillit till sina 

kunder. Exempelvis förklarar Andersson att City Gross vill lita på kunden och att 

kunderna får ersättning om de kommer tillbaka med en produkt, även om företaget inte 

alla gånger tycker att kunden borde få det, för att det egentligen inte är något fel på 

produkten. Andersson säger dock att vågar man ingenting så vinner man ingenting.
53

 

Om företaget visar tillit till sina kunder är risken att de blir av med varor. Andersson 

klargör att stölder går att försöka undvika på andra sätt, till exempel genom att placera 

varor med stor stöldrisk där de är synliga för personalen. Att, som tidigare nämnt, sätta 

en lägre nivå på hyllorna så att butiken blir mer överskådlig och att använda 

övervakningskameror är också ett sätt att övervaka riskmomenten som finns, menar 

Andersson.
54

  

 

Björkegren berättar att hans företag lämnar öppet köp till sina kunder så att de ska 

känna sig nöjda ifall de känner sig osäkra. Om en kund kommer tillbaka med en produkt 

kan det visa sig att det är repor på klockan eller annat som tyder på att klockan har 

använts av kunden, även om kunden hävdar att den inte har använt klockan. I en sådan 

situation knyter man näven i fickan och tänker dåliga saker om kunden och tar tillbaka 

klockan ändå och löser problemet senare, förklarar Björkegren. Björkegren menar att i 

sådana fall polerar företaget klockan och byter ut de delar som är dåliga för att undvika 

besvär.
55

  

 

Som tidigare nämnts i föregående teoriavsnitt ställer sig Mayer et al. (1995) (refererad i  

Gefen et al. 2003) frågan huruvida risk i själva verket är tillit eller om risk är ett resultat 

av tillit. Relationen mellan tillit och risk diskuterar Vincent kring när han förklarar att 

han anser att desto mer tillit desto större risk och att desto mer kunderna släpps fria 

desto större risk är det för företagen.
56

 Viljanen (2005) framlägger att risken som ett val 

angående tillit kan medföra måste ställas mot det eventuella värdet eller nyttan av valet 

för att risken fullt ska förstås. Gustafzon är inne på samma spår när han berättar att 

företag måste vara beredda att ta stora risker för att visa tillit till sina kunder.  
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Han förklarar att om han visar tillit till sina kunder så får han räkna med ett visst svinn 

men han menar att i slutändan kommer han vinna mer på att visa tillit för att tillit är 

viktigare för kunden. Om jag har 1 % svinn eller 1,5 % så är det skitsamma för jag 

kanske säljer för 5 % mer om jag visar tillit. 
57

 

 

Samtidigt kan Gustafzons kommentar om att företag måste vara beredda att ta relativt 

stora risker för att kunna visa tillit till sina kunder kopplas ihop med Johnson och 

Graysons (2000) påstående. Författarna menar att det inte spelar någon roll huruvida 

valet som görs medför en stor eller liten risk för att det handlar om ett förtroendefullt 

beteende. Det har ingen betydelse eftersom tillit kräver att den ena parten beter sig som 

förväntat för annars kommer den andra parten att få uppleva mer negativa resultat. 

Johnson och Graysons (2000) påstående hänger även ihop med det som Björkegren 

berättar om att de största riskerna som företag kan råka ut för när de visar tillit till sina 

kunder är stölder och bedrägerier. Björkegren utvecklar och förklarar att bedrägerier är 

ganska vanligt, exempelvis att kunder använder sig av stulna eller skimmade kort eller 

stulna identiteter för att kunna handla på kredit.
58

 Även Carlsson anser att stölder är en 

stor risk med att lita på kunder. Hon förklarar att hon tror att om företag ger kunder 

möjligheten att ta något så är risken större att kundera faktiskt gör det. Jag hade en 

tidigare anställd som stal, och då frågade jag “Varför?” Den anställda svarade “Ja 

men det var så enkelt.”
59

 Gustafzon instämmer med att största risken är svinn, att det 

försvinner saker eller att saker förstörs. Han misstänker att det stjäls mer än vad 

företagen är medvetna om, att saker försvinner som inte upptäcks.
60

  

 

Även Gefen et al. (2003) är inne på samma spår när de påstår att tillit endast är 

betydelsefullt i riskabla situationer. Författarna betonar att när risken är hög så är tillit 

betydelsefullt och relevant men att tillit inte är väsentligt när risken är låg. Här kan ses 

ett samband med det som fokusgrupperna diskuterar angående hur stora risker de anser 

att företag måste vara beredda att ta för att kunna visa tillit till sina kunder. Lea medger 

att det innebär en risk för företag att lita på sina kunder, men samtidigt måste de lita på 

kunderna.  
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Hon förklarar att företag inte kan vara stenhårda utan de måste ge sina kunder någon 

sorts frihet, även om det måste finnas vissa gränser för hur mycket frihet kunderna ska 

få. Företagen måste ändå följa sina regler, menar Lea.
61

 Tilda instämmer och tydliggör 

att om kunder styrs av för mycket kontroll från företagen så blir det inte så inbjudande 

att handla av det företaget. Om det å andra sidan finns för lite kontroll från företaget så 

väljer kunder kanske inte att handla där i alla fall för då känner de sig istället otrygga 

och rädda att saker kan hända.
62

 Lea framlägger att om företagen utövar sin kontroll 

genom övervakningskameror så behöver inte personalen ha lika mycket kontroll över 

kunderna. Det gör då att det känns som lite mer frihet för båda parterna, samtidigt som 

det ändå finns en trygghet i tekniken.
63

 

 

4.2.3 Äkta och falsk tillit 

Tilliten som företag visar till sina kunder i situationer med öppet köp anser Fabian är en 

så kallad falsk tillit. Han berättar om hur elektronikkedjor alltid “löser kund” och menar 

att det i sådana situationer inte spelar någon roll för honom om förtroendet är äkta eller 

inte.
64

   

 

Jag har råkat ut för det själv, jag lämnade tillbaka ett kamerafilter en gång, det 

var ett tummavtryck i den, och det får man ju absolut inte lämna tillbaka om det 

är oplomberat. Men det gick, det var ingenting, de bara löste det, rakt upp och 

ner (Anonym deltagare,  2014-04-27). 

 

I en av fokusgrupperna diskuterar deltagarna huruvida den tillit som företag visar 

verkligen är äkta eller inte. Fabian nämner både glasögonbutiker och bilförsäljare som 

företag som kanske inte alltid visar äkta tillit.
65

 Ebba anser att glasögonbutiker visar 

tillit till sina kunder då de låter kunderna ta hem glasögonen och prova dem i lugn och 

ro. Fabian menar däremot att det är en falsk tillit från företaget eftersom företaget ändå 

har koll på vem kunden är genom att kunden har varit tvungen att registrera sig innan 

och lämna ut sina personuppgifter.
66

 På samma vis förklarar Fabian att bilförsäljare 

visar en falsk tillit till sina kunder.  
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Han förklarar att bilföretag låter kunder provköra bilen men samtidigt är bilen 

grönskyltad, vilket innebär att kunden står för självrisken om det händer någonting. 

Fabian poängterar att om något skulle hända behöver inte bilföretaget betala någonting. 

Dessutom menar han att om bilen skulle bli stulen är bilföretaget försäkrade mot det. 

Han klargör att det kanske inte är så äkta tillit som företag visar, de kanske bara lurar 

sina kunder eftersom att det känns som att de litar på en även om de inte gör det.
67

 Stina 

poängterar samtidigt att bilföretagen även har säkerheter såsom GPS så att de kan spåra 

bilen och vet således alltid vart kunden befinner sig. Det är inte direkt så att de inte vet 

vart kunden åker, menar hon.
68

 Henrik är av samma åsikt och förklarar att han inte tror 

att det är en äkta tillit som företagen visar utan att företagen endast gör det av 

ekonomiska skäl.
69

 

 

Deltagarnas diskussion kring äkta och falsk tillit kan kopplas till Viljanens (2005) 

beskrivning av begreppet business value. Enligt Viljanen (2005) innebär tillit mellan två 

parter både en potentiell fördel och en potentiell förlust. Den potentiella fördelen eller 

förlusten kan definieras som värdet, nyttan och risken med tilliten. Värdet, nyttan och 

risken kan gemensamt kallas för business value eftersom alla begrepp försöker beskriva 

vilken eventuell påverkan ett val kan få, både negativt och positivt. För på samma vis 

talar respondenterna om kopplingen mellan att visa tillit till kunderna för att skapa ett 

värde för företaget. Både Björkegren och Carlsson menar att det är äkta tillit som 

företagen visar. Björkegren berättar att det måste vara äkta tillit för att verka trovärdigt. 

I grunden om du är seriös med ditt företag så måste tilliten kännas äkta och det måste 

du kunna förmedla till din kund genom ditt sätt att vara, berättar han.
70

 På samma vis 

anser Carlsson att det är en äkta tillit som företag visar sina kunder. Det är äkta för att 

det är omtanke om kunden menar hon och fortsätter att berätta att hon vill att kunden 

ska bli nöjd med företaget. Carlsson klargör att äkta tillit skapar en win-win situation för 

att om kunden är nöjd med företaget så pratar de väl om det och då får företaget tillbaka 

det i slutändan.
71

 På så vis skapas ett värde både för företaget och kunden genom den 

äkta tillit som företaget visar, vilket då blir en del av Viljanens (2005) begrepp business 

value. 
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Gustafzon förklarar däremot att han tror att det är en falsk tillit som företag visar. Det 

gäller att kunden aldrig upptäcker det dock, för kunden måste hela tiden tro att det är en 

äkta tillit, menar han. Fast samtidigt berättar Gustafzon att personalen visar full tillit 

mot långvariga kunder som alltid handlar på samma ställe. Han menar att full tillit 

byggs upp över tid och att det ges till vissa kunder som företaget bygger upp en relation 

med under en längre period.
72

 Danielsson hävdar att han verkligen litar på sina kunder, 

men samtidigt så lånar han ut en bil till kunderna för provkörning enbart av den 

anledningen att han vill tjäna pengar. Han förklarar att när han lånar ut en bil till en 

kund försöker han att bygga upp ett förtroende genom att visa tillit till kunden. Här, ta 

nyckeln, det är full tank i bilen, kör och var glad, säger han. Men i slutändan handlar det 

om att han vill att kunden ska köpa bilen så att han kan tjäna pengar på det. Så om det är 

äkta eller falsk tillit är svårt att säga, menar Danielsson.
73

 På samma vis som äkta tillit 

kan kopplas ihop med Viljanens (2005) värdebegrepp så kan den så kallade falska 

tilliten kopplas till det som Viljanen (2005) benämner för nyttan. Det här eftersom 

företaget visar en falsk tillit till kunderna för att de anser att de på ett eller annat vis 

kommer tjäna på att ge kunderna det falska förtroendet. 

 

4.2.4 Kan företag lita fullt ut på sina kunder? 

I samtliga fokusgrupper är alla överens om att företag inte kan lita fullt ut på sina 

kunder. En deltagare menar att det alltid finns kunder som vill lura systemet.
74

 Det går 

inte att lita på alla kunder eftersom alla kunder inte är ärliga, menar Amanda.
75

 En 

annan deltagare förklarar att vissa kunder gör vad som helst för att kunna lämna tillbaka 

produkter.
76

 Fabian misstänker att företag i sådana fall tar tillbaka produkterna för att de 

vill behålla ett gott rykte. Företaget vet inte vad kunderna säger när kunderna går 

därifrån om företaget inte har gått med på att kunden får lämna tillbaka en produkt. 

Därför går företaget troligtvis med på att returnera produkter, mer som en 

säkerhetsåtgärd för att behålla sitt goda rykte, förmodar han.
77
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Även alla respondenter som intervjuades på företagen var eniga om att företag inte kan 

lita fullt ut på sina kunder. Björkegren, Gustafzon och Andersson förklarar att det mer 

eller mindre är 99,9 % som sköter sig, men det är just den där lilla klicken utöver det 

som förstör för alla andra och gör att företagen inte kan lita på sina kunder till 100 %.
78

 

79
 

80
 Carlsson menar däremot att företag kan lita på sina kunder eftersom de personer 

som stjäl från företaget oftast inte är kunder utan personer som kommer in i butiken i 

alla fall. Så de har som utgångspunkt att alltid lita på sina kunder för om det är någon 

som tar något så är det väldigt sällan en kund som gör det, förklarar hon.
81

 

 

Rouseau et al. (1998) (refererad i Gefen et al. 2003) påstår att risker skapar möjligheter 

för tillit och att den här tilliten i sin tur leder till risktagande. Samtidigt anser författarna 

att tillitens existens reducerar riskuppfattningen i en situation, vilket till följd således 

ökar viljan att medverka i en transaktion. Att tillit ökar viljan att delta i en transaktion är 

något som majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna är eniga om. Tilda förklarar att 

hon anser att det känns som att ju mer tillit ett företag ger sina kunder, desto mer ökar 

försäljningen för det företaget.
82

 Samtidigt berättar Lea att hon tror att företag inte hade 

kunnat överleva om inte kunderna kan känna att företaget litar på dem.
83

 Fabian är av 

samma åsikt och menar att det är viktigt att företag har hög tillit till sina kunder men 

samtidigt ska det inte vara extremt åt något håll för då går det utför antingen för 

företaget eller för kunden.
84

 Ebba instämmer och tydliggör att det gäller att hitta den där 

gyllene linjen som passar åt båda, men att det är möjligt att det kan vara svårt att hitta 

den balansen.
85

  

 

Samtidigt understryker Gustafzon att det är viktigt att företag och kunder kan känna 

tillit till varandra och att tillit går åt båda håll. Att tillit går åt båda håll är det allting 

handlar om menar han, för utan tillit åt båda håll blir det ingen bra affärsrelation. Det är 

nog det all business bygger på, tror jag.
86

 Även Danielsson förklarar att det absolut 

viktigaste är att tillit går åt båda håll för annars blir det aldrig några affärer.
87

  

                                                 
78

  Björkegren, Anders; Butiksägare, Björkegrens urmakeri, 2014. Personlig intervju 29 april. 
79

  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 
80

  Fiktivt namn; anonym respondent; City Gross. 2014. Personlig intervju 1 maj. 
81

  Carlsson, Emelie; Butiksägare, Parelle. 2014. Personlig intervju 28 april. 
82

  Fiktivt namn; anonym deltagare. Fokusgrupp ett. 2014. Sex deltagare. Fokusgrupp 15 april. 
83

  Ibid. 
84

  Fiktivt namn; anonym deltagare. Fokusgrupp tre. 2014. Fyra deltagare. Fokusgrupp 27 april. 
85

  Ibid. 
86

  Gustafzon, Niclas; Butiksägare, Kakelcentralen. 2014. Personlig intervju 30 april. 
87

  Danielsson, Johan; Säljare, Holmgrens Bil, 2014. Personlig intervju 6 maj. 



- Inledning  -  
 

44 

Carlsson berättar att kunder ska kunna lita på att företag ger dem den bästa hjälpen och 

att kunder inte känner att personalen bara försöker kränga på dem saker som de inte 

behöver. Gå in där, där lurar de inte på dig något, vill hon att kunderna ska säga istället 

för att säga, jag går aldrig in där igen för att jag köpte för flera tusen kronor och har 

inte använt en pryl!
88

 Det är den tilliten Carlsson vill att kunderna ska ha till henne. 

Samtidigt ska hon kunna lita på att kunderna är ärliga och öppna mot henne också, för 

att hon inte kan ge kunderna bra hjälp om de inte berättar vilka produkter de använder 

eller hur de exempelvis tvättar ansiktet.
89

 Respondenternas åsikter kring vikten av att 

tillit går åt båda hållen kan även kopplas till Deutsch (1958) (refererad i  Kini & 

Choobineh, 1998) som diskuterar sårbarheten som finns inom begreppet tillit. Deutsch 

(1958) definition av tillit understryker att en viktig aspekt inom tillit är förekomsten av 

positiva eller negativa resultat. Den här sårbarheten som riskmomentet medför är något 

som båda parterna måste ha i åtanke när det gäller ett beslut om att sätta sin tillit till en 

annan part. 

 

Flera deltagare i fokusgrupperna anser dessutom att det är viktigt att som kund ta 

tillvara på den tillit som företag visar. Elsa förklarar att, om man som kund får det 

förtroendet från företag så vill man gärna göra rätt för sig och ge något tillbaka.
90

 Det 

handlar om att ge och ta, berättar hon. Samtidigt säger Elsa att ju mer företag visar att 

de tror på kunderna desto mer tror kunderna på företaget. För kunderna känner att de 

vill vara ärliga för de känner att företag är snälla mot dem, menar hon.
91

 Samtidigt 

menar Ebba att kunder blir mer villiga att gynna företag om de får den tillit som de 

behöver.
92

 Även Lea ger ett exempel på en händelse där hon blev överraskad av 

företagets förtroende till henne, som resulterade i att hon tog tillvara på tilliten. Lea 

förklarar att hon skulle köpa en bok som kostade 120 kronor men när hon skulle betala 

hade hon endast 100 kronor i kontanter. Personalen sa då att hon fick ta boken så länge 

och att det var okej om hon kom tillbaka vid ett senare tillfälle för att betala resterande 

20 kronor. Lea menar att hon blev överraskad av att personalen lät henne ta boken och 

att de litade på att hon skulle återvända med resterande pengar, vilket hon också 

gjorde.
93
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Fabian framhåller att om kunderna känner att företag visar dem respekt så känner de sig 

skyldiga att vara schyssta tillbaka. Han menar att om företag visar mycket tillit så blir 

det troligtvis enklare för dem att sälja varor. Fabian ger ett exempel på om man som 

kund ska gå in och köpa en mobiltelefon i en elektronikbutik där alla mobiltelefoner är 

fastlåsta. När personalen låser upp mobilen så kunden får känna på den så kan de 

antingen stå kvar och titta på kunden hela tiden eller också så lämnar de kunden ensam 

en stund och låter kunden handskas med mobilen själv. Om personalen går så visar de 

ett förtroende för kunden, menar Fabian och tillägger, då känner man ju kanske själv ett 

ansvar, då blir det en sådan effekt att ”Nu kan inte jag sno den här för nu har de litat 

på mig”.
94

Även Gustafzon är av samma åsikt då han berättar att en kund som blir litad 

på inte tar någonting. Han menar att om företag litar på kunden så gör den inga 

dumheter men skulle företag däremot vara misstänksamma mot kunden skulle det nog 

kunna slinka ner någonting i fickan. Känner kunder tillit så sköter de sig, klargör han 

och understryker samtidigt att om en människa får tillit så tar hon tillvara på den 

tilliten.
95

 

 

4.2.5 Reflektioner kring analysen av tillit 

I den teoretiska och empiriska analysen ovan diskuterades innebörden av tillit av både 

deltagare och respondenter. Precis som teorierna säger så anser deltagarna och 

respondenterna att tillit är ett mångdimensionellt begrepp. Vi lade även märke till att 

många av de definitioner av tillit som deltagarna framförde stämde väl överens med 

bland annat Hwang och Burgers (1997) samt McKnight och Chervanys (2001) 

definitioner av tillit. Däremot såg vi att det överlag var lättare för respondenterna att 

förstå sig på begreppet tillit medan majoriteten av deltagarna fann det svårt att se 

skillnad på god service och visad tillit. Både deltagarnas och respondenternas åsikter 

visar att företag måste våga ta vissa risker för att visa tillit till kunderna. Vår uppfattning 

är att om företag inte är villiga att ta risker för att visa tillit till kunderna kan det finnas 

en risk att det inte uppstår någon relation mellan företaget och kunden. Det här eftersom 

kunderna undviker att handla i butiker med låg tillit eftersom de upplever att det inte är 

inbjudande att handla i sådana butiksmiljöer. Deltagarnas och respondenternas åsikter 

får oss således att reflektera över tillitens inverkan på kunders relationer med företag. 
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5 Relationer 

Som presenterats i föregående kapitel så måste företag våga ta risker för att lita på 

kunderna, för att kunderna ska komma tillbaka. Om företag inte vågar lita på kunder 

finns det en risk att ingen relation uppstår. I det här kapitlet kommer således teori, 

empiri samt analys att presenteras utifrån begreppet relationer. Det kommer att 

redogöras för vad som är karaktäristiskt för relationer samt vad relationskvalitet 

innebär. Teorierna används för att kunna analysera vad som enligt kunder och företag 

upplevs som goda relationer. Personliga relationer och värdeskapande i relationer 

kommer också att beskrivas eftersom det har en stor inverkan på hur relationen med ett 

företag upplevs.  

 

5.1 Teori 
5.1.1 Relationers byggstenar 

Relationer bygger enligt Wong och Sohal (2002) på tillit, engagemang och en 

medvetenhet om relationen hos båda parterna. Bendapudi och Berry (1997) (refererad i 

Wong & Sohal (2002) nämner att relationer är subjektiva eftersom människor uppfattar 

interaktionen så olika. För somliga kan interaktionen upplevas som en relation medan 

andra kan se det endast som en samverkan. Eftersom relationer är svårdefinierade finns 

det, enligt Wong och Sohal (2002), ingen klar definition av begreppet och det kan 

därför vara passande att istället titta närmare på de olika beståndsdelarna av en relation.  

 

Enligt Morgan och Hunt (1994) handlar relationsmarknadsföring om alla 

marknadsföringsaktiviteter som åsyftar att skapa, utveckla och underhålla 

framgångsrika relationsutbyten. Författarna klargör att tillit och relationsengagemang är 

de viktigaste egenskaperna för framgångsrik relationsmarknadsföring. Det här eftersom 

att när båda egenskaperna finns med i en relation leder det till produktivitet och 

effektivitet. Wong och Sohal (2002) instämmer i att tillit är en viktig byggsten i 

relationer, vilket innebär att ha förtroende för att ens partner håller de löften som 

utlovats. Författarna förklarar vidare att om förtroendet fungerar leder det till positiva 

resultat för båda i relationen då företag kan gå med vinst och en kunds förtroende för en 

säljare kan förbättra kundens shoppingupplevelse. Det här visar att det finns ett starkt 

samband mellan kundernas förtroende och relationskvaliteten. Wong och Sohal (2002) 

framlägger antagandet att ett starkt förtroende i sin tur leder till viljan att engagera sig i 

relationen.  
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Morgan och Hunt (1994) tydliggör att engagemang därför kan ses som en viktig 

byggsten för att förstå styrkan i relationer. Författarna tillägger dock att hur engagerad 

kunden är ofta beror på relationens kvalitet. Relationen måste enligt Morgan och Hunt 

(1994) kännas viktig för att kunden ska engagera sig. Författarna menar vidare att en 

engagerad kund är villig att anstränga sig för att behålla relationen. Morgan och Hunt 

(1994) klargör att engagemang från sin partners sida också är viktigt för att själv kunna 

få värdefulla resultat av relationen.  

 

5.1.2 Relationskvalitet 

Caceres och Paparoidamis (2007) framhåller att kvalitet på relationen mellan de 

inblandade parterna är viktigt för att relationen ska upprätthållas, vilket de menar att de 

flesta relationsmarknadsföringsforskare är eniga om. Wang et al. (2009) förklarar att 

relationskvalitet bygger på dimensionerna tillit och tillfredsställelse och klargör att tillit 

handlar om det förtroende som båda parterna i en relation har till varandras integritet 

och tillförlitlighet. Även Wu et al. (2013) lyfter fram förtroende och tillfredsställelse 

som de viktigaste delarna för bestående relationskvalitet. Dorsch et al. (1998) 

understryker att kunder måste känna sig nöjda med vad företaget ger dem för att 

relationen mellan kunden och företaget ska vara bra, de måste känna sig tillfredsställda. 

Yieh et al. (2007) hävdar att kunder som har positiva upplevelser av ett företags tidigare 

tjänster har lättare att känna förtroende för företaget. Förtroende kan också, enligt 

Gwinner et al. (1998), ge en känsla av säkerhet hos kunden i en relation samtidigt som 

förtroendet blir en psykologisk fördel där eventuell ångest kan minskas. 

 

Jämförelsevis hävdar Grönroos (2008) att personalen kan bidra till att förstärka 

relationskvaliteten genom att visa kunden att de är kompetenta och uppmärksamma. 

Vidare klargör han att det tillfälle personalen har att visa kunden vilken tjänstekvalitet 

företaget har kan kallas för sanningens ögonblick. För att inga kvalitetsproblem ska 

uppstå är det av stor betydelse att ha en välplanerad serviceprocess för att sanningens 

ögonblick ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. Wu et al. (2013) påpekar att kundernas 

förtroende och tillfredsställelse påverkas av hur väl företags serviceprocess fungerar. 

God servicekvalitet har därför en positiv inverkan på kundernas upplevda 

tillfredsställelse och förtroende. Författarna konstaterar också, utifrån tidigare studier, 

att servicekvalitet är grunden till god relationskvalitet. Mohr och Spekman (1994) 

(refererad i Wu et al. 2013) som är av samma åsikt nämner att servicekvalitet i 

tjänsteföretag har en stark inverkan på kundernas vilja att hålla relationen levande.  
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Yieh et al. (2007) påtalar även att det är högre sannolikhet att kunder som har positiva 

tjänsteerfarenheter av ett företag, har större tilltro till tjänsteleverantören.  

 

5.1.3 Personliga relationer 

Resultatet av Macintosh och Lockshins (1997) undersökning tyder på att kunder som 

har etablerade sociala relationer till företag är mer positiva och lojala till butiken. Med 

sociala relationer menar författarna att en säljare genom lojalitet och engagemang till 

kunden skapar personliga relationer. Enligt Macintosh och Lockshins (1997) empiriska 

studie finns det skillnader mellan relationer där kunden har en personlig relation till en 

säljare och relationer utan någon personlig relation. Positiva uppfattningar om ett 

företag utvecklas olika beroende på om kunden har en personlig relation eller ej. 

Författarnas undersökning visar att kunder som har personliga relationer förknippar den 

personliga säljaren med bilden av hela företaget. I och med att säljare kan påverka 

kundernas uppfattning av butiker och få dem att återkomma, har de en väldigt viktig roll 

inom detaljhandeln.  

 

Swan och Nolan (1985) påtalar att säljare har en stor betydelse för att skapa förtroende 

hos kunder. När det går dåligt för företag menar Schiller (1992) (refererad i Doney & 

Cannon, 1997) att kundernas engagemang för företag kan bevaras med hjälp av pålitliga 

säljare. Samtidigt understryker Kelly och Schine (1992) (refererad i Doney & Cannon, 

1997) att det finns en möjlighet att en säljare som framhålls som opålitlig eller oärlig 

riskerar att förstöra ett företags relation till en kund. Doney och Cannon (1997) hävdar 

att det är en bonus om kunder har en säljare som de är engagerade i eftersom det skapar 

en förbindelse mellan kunden och butiken. Samtidigt menar Beatty et al. (1996) att det 

också finns en risk att kundens köpavsikt försvinner om det skulle hända att säljaren 

slutar. 

 

5.1.4 Värdeskapande i relationer  

En trogen kundkrets ger, enligt Reichheld (1996), bra effekter på företags resultat 

eftersom kunderna blir mer värda desto längre de stannar i företaget. Fornell och 

Wernerfelt (1987) är eniga om att det kostar betydligt mycket mindre att behålla sina 

kunder än att erhålla nya. För att behålla kundernas lojalitet påtalar Reichheld (1996) att 

det krävs värdeskapande och inte för mycket fokus på att endast nå goda resultat.  
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Vega-Vazquez et al. (2013) hävdar att värdeskapande för kunder har blivit allt viktigare 

i och med att dagens kunder är mer informerade och krävande. Författarna klargör att 

kunder kräver större värdeskapande från företagens sida. Vidare framhåller Andreu et 

al. (2011) (refererad i Vega-Vazquez et al. 2013) att kunder är medverkande i att skapa 

sitt eget värde genom att själva bestämma vad de värdesätter och vilka tjänster eller 

produkter de väljer att konsumera. Vega-Vazquez et al. (2013) menar också att 

kunderna får stöd från företagen i sina värdeskapande processer genom den service 

kunderna får från företaget. Författarna tydliggör att kundens engagemang kan leda till 

att kunden får en slutprodukt som passar kundens individuella behov.  

 

Liu et al. (2007) har hittat samband mellan tillit, kontrollmekanismer och 

relationsvärden när det gäller att skapa värde i en relation. Det upplevda värdet för den 

ena parten i en relation kan påverkas av förtroendet som finns till den andra parten och 

hur olika kontrollmekanismer används. För att maximera värdet i en relation är det 

därför nödvändigt att rätt kontrollmekanismer används och att skapa ett lämpligt 

förtroende. Både Zand (1972) och Woolthuis et al. (2002) klargör att användningen av 

kontrollmekanismer kan påverkas av vilket förtroende företag har för sin partner. Vid 

låg tillit behöver företag tillämpa hög formell kontroll medan kontrollen kan begränsas 

vid hög tillit, enligt Knights et al. (2001). 

 

5.1.5 Reflektioner kring teorier om relationer  

Efter genomgången teori kan vi se att Wong och Sohal (2002), Morgan och Hunt 

(1994), Wang et al. (2009) och Wu et al. (2012) är eniga om att relationer bygger på 

förtroende. Wang et al. (2009) och Wu et al. (2012) lägger extra vikt på att förklara att 

förtroende även är viktigt för god relationskvalitet. Genom att presentera de här 

teorierna har vi fått en ökad förståelse för innebörden av relationer och relationskvalitet. 

Vi har genom teorierna förstått att tillit har en stor betydelse för fungerande relationer.  

Vi har uppmärksammat att det finns många författare, utöver de som vi har använt oss 

av, som belyser tillit och engagemang som viktiga egenskaper inom relationer. Dock 

fann vi Morgan och Hunts (1994) studie om engagemang och förtroende som mest 

givande och valde därför att lägga fokus på deras forskning. Macintosh och Lockshins 

(1997) undersökning visar samtidigt att det är genom personliga relationer mellan 

kunder och personal som kunders engagemang och lojalitet till företaget förstärks. 

Samtidigt menar Reichheld (1996) att det krävs värdeskapande för att behålla kunders 

lojalitet.  
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Utifrån Vega-Vazquez et al. (2013) förklaring om vad värdeskapande innebär 

reflekterar vi om tillit kan vara ett sätt för kunder att uppleva ett mervärde, vilket även 

framförs av  Liu et al. (2007) och Knights et al. (2001).    

 

Teorierna om relationers viktiga byggstenar och vad som är relationskvalitet kommer att 

användas i kommande analysavsnitt för att jämföras med deltagarnas samt 

respondenternas uppfattningar av relationer. Vi vill se om förtroende i en relation är lika 

betydelsefullt för kunder och anställda som teorin påvisar eller om en relation kan 

fungera utan tillit. Teorier om personliga relationer har använts för att se vilken 

betydelse personliga relationer har för att få kunder att skapa en relation till ett företag. 

Vi ställer oss frågan vilken betydelse personalens tillit har i jämförelse med andra 

aspekter i servicelandskapet som kan visa på tillit eller brist på tillit, som exempelvis 

övervakningskameror och inlåsta varor. Slutligen används teorierna om värdeskapande 

och kontrollmekanismer för att analysera hur företag kan hitta en balans mellan de här 

två aspekterna.  

 

5.2 Teoretisk och empirisk analys 
5.2.1 Uppfattningar av relationer  

Enligt Wong och Sohal (2002) finns det ingen klar definition på vad en relation är och 

författarna menar att alla har olika uppfattningar om vad som är en relation. I 

fokusgrupperna märktes det även att deltagarna har olika uppfattningar om vad 

begreppet innebär. Ebba anser att servicen först och främst har en stor betydelse för att 

skapa starka relationer mellan företag och kunder men att även tilliten till företaget är en 

viktig faktor. Hon menar att kunder ska kunna lita på att företagets personal inte lurar 

dem att köpa saker som de inte behöver.
96

 Carlsson tycker att det är viktigt att vara ärlig 

i en relation och även att kunna erkänna sina misstag. Har jag missat att beställa en 

vara så får jag be om ursäkt för att jag har klantat mig och tala om att det inte var med 

mening.
97

 Gustafzon är enig om att ärlighet är viktigt och tilläger även tillit då han 

menar att ärlighet och tillit egentligen är samma sak.
98

 Vi har uppmärksammat att 

respondenternas svar instämmer med Wong och Sohals (2002) teori om att förtroende är 

en viktig del för relationer. Respondenterna tar även upp ärlighet, service och personligt 

bemötande som viktiga aspekter i relationer, vilket kan kopplas till tillit.  
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Det här eftersom hur väl serviceprocessen fungerar har en inverkan på kundens 

upplevda tillfredsställelse och förtroende till företaget, enligt Wu et al. (2013). 

Gustafzon lyfter fram att kunder vill handla där de kanske inte alltid får rätt pris men där 

de får bäst service. Det finns vissa butiker som har precis det jag vill ha, till precis rätt 

peng men jag handlar inte där i alla fall, om säljaren inte är bra.
99

 Mohr och Spekman 

(1994) (refererad i Wu et al. 2013) är av samma åsikt, att hög kvalitet på servicen kan 

leda till att kunden vill stanna kvar i relationen.  

 

Vidare nämner Andersson att för att en stark relation ska kunna uppstå mellan företag 

och kunder ska kunden känna sig nöjd med sin produkt och inte behöva tveka över sitt 

beslut i efterhand.
100

 Här kan vi se ett samband med Charlies uppfattning av relationer. 

Den främsta anledningen till att Charlie skapar en relation med ett företag är på grund 

av att de erbjuder den varan han behöver. Det finns ingenting som kan göra att jag får 

en bra relation med Gina Tricot även om de behandlar mig bra, berättar han.
101

 Det här 

eftersom butiken inte erbjuder produkter som tilltalar honom, menar Charlie. Det här 

kan ses som ett exempel på hur kunden medverkar till att skapa sitt eget värde. Adreu et 

al.  (2011) (refererad i Vega-Vazquez et al. 2013) menar att kunden skapar sitt eget 

värde genom att själv bestämma vad den värdesätter. Enligt Vega-Vazquez et al. (2013) 

ger det här kunden en slutprodukt som är anpassad efter kundens behov. Lea diskuterar 

vidare att relationskvalitet handlar om att kunna lita på att ett företag kan leverera den 

varan kunden söker. Man återkommer till någon för att man vet att de har vad man 

behöver.
102

 Leas kommentar överensstämmer med Dorschs et al. (1998) påstående att 

kunder måste känna sig tillfredsställda med vad de får från företaget för att relationen 

ska vara bra. För att ha en bra kvalitet på en relation håller Wu et al. (2013) med om att 

tillfredsställelse är något av det viktigaste i en relation och författarna tilläger samtidigt 

att förtroende även är en viktig aspekt. Gustafzon framhåller att en kund som känner 

tillit till ett företag blir en trogen kund men om kunden känner sig bevakad och 

misstrodd så kommer den att lämna företaget.
103

 Gustafzons påstående kan kopplas till 

Wong och Sohals (2002) teori om att ett starkt förtroende leder till en vilja till att 

engagera sig i relationen. 
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5.2.2 Betydelsen av ömsesidig tillit 

I en av fokusgrupperna diskuteras att tillit måste vara ömsesidigt från båda parter i en 

relation. Tilda anser att den ena parten måste kunna lita på den andra parten som den har 

en relation med. Företags tillit till henne påverkar om hon får en relation till företaget 

eller ej. Hon menar att det måste finnas en tillit hos båda parterna i en relation.
104

 Lea 

håller med om att tilliten måste vara ömsesidig och nämner att om företaget inte litar på 

kunden så litar inte kunden på företaget.
105

 Här kan ses ett samband till Wong och Sohal 

(2002) som understryker att båda parter kommer att gynnas om det finns tillit från båda 

håll. Författarna nämner att kunder får en bättre shoppingupplevelse om de känner 

förtroende från företaget och företaget får ett positivt resultat av att få kunders 

förtroende. Gustafzon nämner att om kunder känner fullständig tillit så öppnar de upp 

sig och då skapas en ömsesidig tillit. Om jag känner 80 % tillit för dig så kommer du 

förmodligen att känna 80 % tillit för mig med.
106

 Han menar också att det är viktigt att 

kund och företag inte försöker lura varandra. Kunden märker exempelvis om ett företag 

försöker ta extra mycket betalt och går i så fall någon annanstans. Erbjuds däremot rätt 

pris precis från början då är du nöjd men ändå är jag nöjd, för du förstår ju ändå att jag 

måste tjäna någon krona och det är ju viktigt.
107

 Gustafzons exempel om engagemang 

från båda parter tydliggör Morgan och Hunts (1994) teori om att engagemang är en 

styrka i relationer och att en engagerad kund är villig att anstränga sig för relationen. 

 

5.2.3 Relationer utan företags fulla tillit 

En av fokusgrupperna diskuterar huruvida en relation faktiskt kan fungera även utan 

fullt förtroende från företag. Charlie har känslan av att företag inte alltid litar på sina 

kunder men att kunderna kommer till företaget i alla fall.
108

 Elsa ger exempel på att det 

inte är konstigt att smyckesbutiker har sina smycken inlåsta och att det därför inte 

påverkar kundens relation till företaget negativt.
109

 Charlie håller med Elsa och tror att 

inlåsta produkter tvärtom visar upp en trovärdighet att produkterna faktiskt är äkta.
110

 

Den andra fokusgruppen är inne på samma spår och tror inte att tillit är avgörande för en 

relation.
111
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Ebba poängterar att ett köp snarare ofta är riktat till en specifik vara. Om jag visste att 

det bara var ett företag som sålde den produkten jag vill ha så hade jag nog bortsett 

från personalen eller varumärket och gått dit för att jag ville ha den specifika varan.
112

 

 

Fabian framhåller att tillit är viktigt vid köp av kapitalvaror men att det vid 

konsumtionsvaror inte är lika nödvändigt för att få honom att handla.
113

 Markus betonar 

att han aldrig skulle handla en kapitalvara om han inte hade haft något förtroende för 

företaget.
114

 Amanda har inte tidigare reflekterat över om företag visar tillit till sina 

kunder då hon har tagit för givet att de inte kan lita på kunderna i och med förstärkt 

säkerhet med inlåsta varor och övervakningskameror.
115

 När vi frågar deltagarna i den 

ena fokusgruppen om för mycket säkerhet hos ett företag kan hindra dem från att gå in i 

butiken är alla eniga om att det inte skulle påverka dem. Lisa berättar att hon inte 

reflekterar över varför de har mycket säkerhet eftersom det som finns i butiken är 

värdefullt.
116

 Amanda håller med och menar precis som tidigare fokusgrupp sagt, att 

produkter blir mer värdefulla för att de är inlåsta och att inlåsta varor inte påverkar 

henne eftersom hon vet att hon själv inte stjäl.
117

 Andersson tror inte heller att inlåsta 

varor påverkar relationen med kunder som har en ärlig avsikt.
118

  

 

Fabian förklarar dock att företag åtminstone måste visa en viss grad av tillit för att 

kunden inte ska dra sig för att komma till företaget. Han ställer sig frågan hur kul det 

hade varit om bilförsäljaren inte visat någon tillit till kunden och följt med i baksätet när 

kunden provkör bilen. Han fortsätter att berätta hur nervöst det kan vara ibland att ha 

främlingar med sig i bilen, så hur skulle det då kännas att ha en bilförsäljare med, då 

hade det lika gärna kunnat sitta en polis i baksätet.
119

 Ebba håller med Fabian och 

tillägger att i sådana fall hade kunden nog känt sig kvävd och inte vågat testa bilen fullt 

ut samtidigt som kunden hade känt sig kränkt och ifrågasatt varför företaget inte litar på 

kunden. 
120
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5.2.4 Uppfattningar av personliga relationer 

Visad lojalitet och engagemang för kunderna kan enligt Macintosh och Lockshin (1997) 

leda till att personliga relationer skapas. Danielsson anser att på Holmgrens bilföretag är 

personliga relationer väldigt viktigt för att skapa tillit, jämfört med livsmedelsbutiker 

där han anser att det inte är lika viktigt. Han menar att inom livsmedelsbutiker går allt 

fler över till att ha självscanning där kunden inte ens träffar någon personal.
121

 Fabian 

tror att tillit ligger mycket på personal och att det är individuellt utifrån egna värderingar 

hur stor den visade tilliten till kunden är.
122

 Ebba håller med om att det handlar mer om 

personligheten hos de anställda än vad det handlar om företaget eller varumärket.
123

 

Macintosh och Lockshin (1997) konstaterar att kundens uppfattning av ett företag 

påverkas olika beroende på om någon personlig relation finns eller inte. Enligt 

Macintosh och Lockshins (1997) undersökning påverkar säljarens agerande kunders 

uppfattning av ett varumärke. Fabian är enig om att personalen speglar hela företaget 

eftersom de är ansiktet utåt. Han menar att konsumenter inte tänker på att det är just en 

specifik person som exempelvis inte visar tillit utan den anställde förknippas med hela 

företaget.
124

 Således tolkar vi det som att Fabian är enig med Macintosh och Lockshin 

(1997) påstående om säljares viktiga roll inom detaljhandeln eftersom kunder skapar en 

uppfattning om butiker utifrån personalen.  

 

Macintosh och Lockshins (1997) studie visar att kunder är mer trogna och positivt 

inställda till företag där de har sociala relationer med någon anställd i företaget. När den 

ena fokusgruppen talar om betydelsen av personliga relationer nämner Fabian att det är 

personlig tillit som skapar äkta relationer mellan företag och kunder. Om man har en 

relation med någon på ett företag så går man dit i första hand eftersom man vet att 

personen är schysst och alltid fixar allting utan några problem. 
125

 Det här styrker även 

Swan och Nolans (1985) teori om att säljare har en stor betydelse för att skapa 

förtroende hos kunder. Björkegren lyfter också fram personligt bemötande som en 

viktig aspekt för starka relationer eftersom det är personerna i ett företag som kunden 

får förtroende för.
126
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Det framhålls även av Grönroos (2008) att relationskvaliteten kan förstärkas om 

personalen använder sina kunskaper och ger kunden sin hjälp på bästa möjliga sätt. 

Samtidigt anser Björkegren att somliga kunder kan känna sig obekväma med personlig 

service och uppleva det som påträngande.
127

 

 

För att kunden ska engagera sig i en relation måste den enligt Morgan och Hunt (1994) 

kännas viktig. Carlsson berättar att hon vill att kunderna ska känna sig så bra bemötta 

att de nästan får dåligt samvete om de handlar någon annanstans. Hon nämner också att 

många kunder kommer till henne och är stolta över att de inte köpt något när de 

exempelvis varit ute och rest.
128

 Det här är ett tydligt exempel på hur kunder kan 

engagera sig när de anser att en relation är viktig. En engagerad partner kommer också 

att gynna den andra partnern, enligt Morgan och Hunt (1994). Vi tolkar det som att en 

engagerad kund kommer att ge positiva resultat för företag med tanke på Reichhelds 

(1996) påstående om att ju längre kunder stannar i ett företag, desto mer värda blir de. 

Björkegren nämner dock att en nackdel med personliga relationer är att kunden kan 

uppleva det som att den sviker den här personen eller företaget när den har handlat en 

produkt i ett annat företag. Den produkten kan man då uppleva att man inte kan ta in i 

den andra butiken som är så bra.
129

 

 

En annan risk med personliga relationer är enligt Beatty et al. (1996) att företaget kan 

tänkas tappa kunder om det skulle hända att säljaren som kunden har en relation med 

slutar att arbeta på företaget. Gustafzon berättar att han tidigare arbetat i en möbelaffär i 

Kalmar i sjutton år för att sedan börja arbeta på samma företag i Växjö. Han hade 

kunder som åkte tjugo mil för att handla av just honom och då tydliggör han att 

butikernas utbud var exakt detsamma. Det här bevisar enligt Gustafzon att relationen är 

oerhört viktig.
130

 Samtidigt menar även Andersson att personal kan ta med sig kunder 

både till och från företag. Om exempelvis Karin börjar jobba på City Gross efter att ha 

varit på ICA i många år så tar hon troligtvis med sig en kundkrets, vilket då gynnar City 

Gross. På samma vis menar han att det kan gå åt andra hållet om en anställd lämnar 

butiken, då tar personen med sig kunder därifrån.
131
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5.2.5 Lojalitet och värdeskapande 

Lie et al. (2007) framhåller att företag bör tänka på att skapa ett lämpligt förtroende och 

att använda rätt kontrollmekanismer för att skapa största möjliga värde i en relation. Lea 

hävdar att skillnad måste göras mellan kontroll gällande övervakning och inlåsta varor. 

Övervakning ser hon som en negativ aspekt men hon har ingenting emot inlåsta varor, 

speciellt inte av dyra produkter. Hon får en sämre relation till företag om hon känner sig 

övervakad av personalen, däremot får hon inte en sämre relation till företaget om de 

låser in sina varor.
132

 Tilda nämner att personalen måste behandla sina kunder som att 

de litar på dem och inte på ett misstänksamt sätt genom att följa kunden ständigt och 

fråga om kunden behöver hjälp.
133

 Gustafzon är enig om Tildas påstående och menar att 

han inte skulle gå till en butik där han känner sig bevakad och misstrodd.
134

 Fabian 

nämner att om kassörskan i en livsmedelsbutik vill titta i hans väska så skulle han känna 

att det är brist på tillit mot honom och att det blir ett intrång i hans privatliv.
135

 Enligt 

deltagarna och respondenten gäller det alltså, precis som Lie et al. (2007) påpekar, att 

skapa ett lämpligt förtroende där företagets tillit inte får vara för låg men samtidigt 

använda sig av kontrollmekanismer som påverkar kunderna minst negativt. Charlie 

klargör att desto dyrare produkter som säljs ju mer kontroller görs det på kunden av 

företaget. Exempelvis är det väldigt få bilhandlare som inte gör en kreditkontroll på 

kunder när de ska köpa en bil. Ett dyrare köp gör att företaget litar mindre på kunderna 

och vill ha mer trygghet förklarar han. Samtidigt klargör Charlie att om ett bilföretag 

inte skulle kolla sina kunder när de ska köpa en bil så skulle det inte kännas som att det 

fanns någon säkerhet bakom köpet för kunden. Då skulle kunden fundera på om 

företaget verkligen sysslar med vad de utgör sig att göra.
136

 På så vis kan vi se att 

Charlie anser att det är ett lämpligt förtroende från företaget. 

 

Zand (1972) och Woolthuis et al. (2002) påtalar att företags förtroende för sin partner 

har betydelse för användningen av kontrollmekanismer. Carlsson nämner att hon gärna 

vill skapa en relation till kunden innan hon lånar ut en produkt, så hon vet att kunden 

kommer tillbaka. Är det någon som kommer in en gång i veckan så kan jag låna ut en 

vara, det är inte alltid att jag ens skriver upp det.
137
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Knights et al. (2001) påstår att företag vid låg tillit behöver ha mer kontroll men att vid 

hög tillit kan kontrollen begränsas. Gustafzon menar att det är lätt att visa mer 

förtroende för kunder han har en relation med än kunder som han aldrig har träffat. Han 

utvecklar det här genom att berätta att när han arbetar ensam i butiken kan det komma 

byggarbetare som ska hämta varor på lagret samtidigt som en kund kommer in genom 

dörren för första gången. Du lastar själv säger jag till byggaren och går in till 

privatkunden som jag aldrig har träffat.
138

 Gustafzon betonar att byggarbetaren kan sno 

hur mycket som helst om han är en kvart själv på lagret men att honom litar han ändå 

på.
139

  

 

Andersson anser att kundens tillit till företag kan raseras väldigt snabbt. Andersson 

menar att det kan handla om att en anställd inte litar på kunden när denne exempelvis 

påstår att en vara på frukt- och gröntavdelningen är dålig.
140

 Det här kan kopplas till 

Kelly och Schines (1992) (refererad i Doney & Cannon, 1997) påstående att en säljare 

kan förstöra en kunds långvariga relation till ett företag. Samtidigt hävdar Schiller 

(1992) (refererad i Doney & Cannon, 1997) att kundengagemanget kan öka om säljaren 

visar sig vara ärlig och kunden känner att den kan lita på försäljaren. Carlsson berättar 

att hon har märkt att om hon visar tillit till kunden så ger kunden tillit tillbaka. Hon 

utvecklar och nämner att framförallt yngre tjejer ofta känner sig väldigt speciella när de 

känner att de anställda skapat en relation med dem. De tar med sina vänner och familj 

till butiken och tycker det är kul att de känner sig lite speciella.
141

 Det här visar att 

kundens engagemang till butiken kan öka om de känner tillit från personalen. Det här 

kan sammankopplas till Doney och Cannon (1997) som hävdar att en säljare kan skapa 

en förbindelse mellan butiken och kunder vilket då ger en bonus för företaget. 

 

Reichheld (1996) framhåller att det krävs värdeskapande från företags sida för att 

behålla kunders lojalitet. Gustafzon är enig om att värdeskapande är betydelsefullt och 

hävdar att det där lilla oväntade som kunden inte förväntar sig att få ger ett extra värde 

för kunden. Ett extra värde kan enligt honom vara att lägga en tablettask eller en trisslott 

i ett paket som kunden ska få med reservdelar som fattas. Det kostar ingenting och det 

är värt hur mycket som helst.
142
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Björkegren berättar att om de sålt en mer exklusiv klocka så har de för vana att ringa 

upp kunden efter 14 dagar och fråga om allting fungerar och om kunden är nöjd med sitt 

köp. Kunden blir i regel otroligt glad och Björkegren anser att det är ett sätt för företaget 

att behålla kunders lojalitet.
143

 

 

5.2.6 Reflektioner kring analysen av relationer 

I den presenterade analysen av relationer har det visat sig att förtroende är viktigt för att 

en relation ska vara bestående. Bland annat har det visat sig att personalens förtroende 

är det mest betydelsefulla i servicelandskap. Dock har det diskuterats i fokusgrupperna 

att tillit inte alltid är den mest centrala egenskapen för relationer. Några deltagare i 

fokusgrupperna reflekterade kring att en relation till ett företag ofta skapas om företaget 

erbjuder de produkter som kunden efterfrågar. I det fallet kan vi se att företagets 

förtroende för kunden inte har någon betydelse för att kunden ska välja ett specifikt 

företag. Det här visar att relationer faktiskt kan fungera utan företags fulla tillit men att 

det ändå krävs viss tillit för att kunden ska vilja besöka ett företag. Ett sätt för företag att 

visa tillit till kunder är genom utformningen av deras servicelandskap. Tillit som visas 

genom servicelandskap kan i sin tur ha en inverkan på kunders relationer med företagen. 

På samma gång skapas relationerna mellan företag och kunder i servicelandskapen. Vi 

kan på så vis se ett samband mellan alla tre begrepp utifrån samtliga teorier och analyser 

som har presenterats utifrån begreppen servicelandskap, tillit och relationer. 
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6 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som vi kan dra efter att ha analyserat den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet. Avslutningsvis reflekterar vi över 

uppsatsens bidrag till forskningen och ger förslag till vidare forskning kring ämnet tillit 

inom servicelandskap. 

 

6.1 Återkoppling av uppsatsen 

I inledningskapitlet presenterades ett överdrivet exempel om en kvinna som gick in i en 

guldsmedsbutik där det fanns övervakningskameror, personal som övervakade kunden 

och fängelseliknande galler som föll ner när kvinnan rusade mot utgången. Exemplet 

var framtaget för att förklara hur vi menade med tillit i servicelandskap och hur vi kom 

in på ämnet. Efter att ha undersökt ämnet närmare kom vi fram till att det finns 

forskning om hur relationer och servicelandskap är sammankopplade samt hur relationer 

och tillit kan sammanlänkas. Däremot fann vi ingen forskning om förhållandet mellan 

tillit och traditionella servicelandskap. Vi kom därmed fram till forskningsfrågorna, På 

vilka sätt visar företag inom detaljhandeln tillit eller brist på tillit till sina kunder i 

servicelandskap? och På vilka sätt upplever kunder att företags visade tillit eller brist 

på tillit påverkar deras relationer med företagen?  

 

Syftet med uppsatsen var att ge en ökad förståelse för hur kunders relationer med 

företag inom detaljhandeln påverkas av om företag visar tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap. Det har gjorts genom att analysera servicelandskaps utformning samt 

kunders upplevelser av hur företag visar eller inte visar förtroende för sina kunder i 

servicelandskap. Analysen gjordes med hjälp av teorier som framtogs utifrån begreppen 

servicelandskap, tillit och relationer. Vidare tillämpades intervjuer med fokusgrupper 

och semi-strukturerade intervjuer för att införskaffa deltagarnas och respondenternas 

upplevelser samt åsikter kring uppsatsens ämne. Utifrån analysen kom vi fram till ett 

antal slutsatser som presenteras på följande sidor. 

 

6.2 Presentation av slutsatser 

En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra är att servicelandskap påverkar kunders 

beteende på olika sätt och en faktor inom servicelandskap som avgör hur kunden beter 

sig är den tillit eller brist på tillit som företag visar. Tillit som visas eller inte visas i 

servicelandskap påverkar i sin tur relationen kunden får med olika företag.  
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Den här slutsatsen har vi kommit fram till genom deltagarnas samt respondenternas 

erfarenheter och upplevelser av butiksmiljöer. Dessutom har vi applicerat teorier på 

deras erfarenheter av butiksmiljöer för att förstå varför kunder beter sig på olika sätt i 

servicelandskapet beroende på om företag visar tillit eller brist på tillit till sina kunder. 

Teorierna har även tillämpats för att skapa en förståelse för hur tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap påverkar kunders relationer till företag. Nedan förklarar vi på vilka sätt 

företag inom detaljhandeln visar tillit eller brist på tillit till sina kunder i 

servicelandskapen och hur tillit eller brist på tillit påverkar kunders relationer till 

företag.   

 

En slutsats vi kan dra är att majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna hade svårigheter 

med att separera på begreppen service och tillit. För deltagarna flöt de här begreppen 

många gånger ihop och de hade problem med att se och definiera skillnaden på god 

service och en hög grad av tillit eller brist på tillit och dålig service, vilket även kan 

förstås genom Wu et al. (2013). På samma vis kan vi även dra slutsatsen att begreppet 

tillit är svårt att definiera. Vi menar dock att deltagarnas definitioner av tillit ofta 

stämmer bra överens med bland annat Kini och Choobinehs (1998), Johnson och 

Graysons (2000), McKnight och Chervanys (2001) samt Hwang och Burgers (1997) 

teorier som presenterats där tillitsbegreppet försöker definieras. 

 

Utifrån fokusgrupperna och intervjuerna kan vi konstatera att företag inte kan lita på 

kunder till hundra procent. Flera respondenter menar att de flesta kunder sköter sig men 

att det alltid finns en liten mängd som förstör för alla andra och gör det omöjligt för 

företag att ge kunder full tillit i servicelandskapet. Vi har även uppmärksammat utifrån 

fokusgrupperna att det är viktigt att företag måste vara beredda att ta vissa risker för att 

visa tillit till kunderna, vilket även framförs av Johnson och Grayson (2000). Utifrån 

intervjuerna med respondenterna kan vi fastställa att många företag inom detaljhandeln 

är medvetna om att de måste ta risker för att visa tillit till sina kunder, vilket även styrks 

av Gefen et al. (2003). Dessutom kan vi genom intervjuerna dra slutsatsen att företag 

inom detaljhandeln vågar ta risker för att kunder ska känna att företag litar på dem. Det 

här kan vi se då respondenterna har förklarat att företag inom detaljhandeln försöker 

visa tillit till sina kunder för de anser att tillit är en viktig byggsten för att skapa 

relationer med sina kunder, vilket även styrks av Wong och Sohal (2002).  
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Dessutom klargjorde respondenterna att tillit har en stor påverkan på relationerna 

mellan kunder och företag. Deltagarnas initiala åsikter var att tillit inte var viktigt för 

dem men efter att ha diskuterat tillit med varandra framkom det att företags tillit spelar 

en stor roll för deras relationer med företag. Utifrån respondenternas och deltagarnas 

diskussioner kring tillit kan vi därmed konstatera att tillit från företag är en viktig aspekt 

för att skapa relationer mellan företag och kunder. Att tillit från företag är en viktig 

aspekt för att skapa starka relationer kan även det styrkas av Wong och Sohals (2002) 

teori. 

 

Utifrån analysen kan vi fastslå att kunders uppfattningar av företag påverkas av 

utformningen av företags servicelandskap samt hur välskött servicelandskapet är. Att 

kunders uppfattningar av företag påverkas av servicelandskap är något som kan visas 

utifrån Wilsons et al. (2012), Kearnys et al. (2013), Underhill (2009) och Lins (2004) 

studier. Deltagarna i en fokusgrupp diskuterade kring hur de upplever vissa 

livsmedelsbutiker och förklarade att de helst går till livsmedelsbutiker där det är mer 

ordningsamt och städat trots att priserna där kan vara högre. Vikten av renlighet och 

ordningsamma servicelandskap belystes även av några av respondenterna som bland 

annat menar att kunder inte litar på säljare som har oorganiserade kontor och att hygien 

är en viktig aspekt för att kunden ska vilja komma in i servicelandskapet. Utifrån 

deltagarnas och respondenternas åsikter samt de nämnda författarnas teorier kan vi 

konstatera att renlighet och välorganiserade servicelandskap är viktigt för att kunderna 

ska vilja gå in i en butik och få rätt uppfattning av företaget. Personal är också enligt 

Macintosh och Lockshin (1997) en avgörande faktor för hur kunden uppfattar företag, 

vilket respondenterna och Kearny et al. (2013) är eniga om. Vi kan även fastslå att om 

kunderna får mer positiva känslor i servicelandskapen kan det resultera i fler långsiktiga 

relationer mellan företag och kunder, vilket även Sherman et al. (1997) belyser. Om 

designfaktorerna samt personalen tas till vara på och används rätt så kan det vara ett sätt 

för företag att visa kunderna att de är ett seriöst företag och därmed erhålla kunders 

förtroende som kan leda till långsiktiga relationer.  

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra, som både deltagarna och respondenterna diskuterade 

kring, är att ett sätt företag kan visa tillit till sina kunder är genom att ge kunderna 

möjligheten att prova och känna på varorna. Den här slutsatsen styrks av Hwang och 

Burgers (1997) förklaring om att tillit innebär tilltro till en annan parts goodwill.  
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Utifrån analyserna har vi uppmärksammat att möjligheten att prova och känna på 

varorna kan vara ett sätt för företag att ge kunder frihet och kontroll medan inlåsta varor 

är ett sätt för företag att visa brist på tillit till sina kunder. Om kunder inte upplever att 

de har tillräckligt med frihet och kontroll leder det till ett undvikande beteende, vilket 

även kan styrkas av Graa (2012). Några respondenter och en av fokusgrupperna 

diskuterade att om kunder inte har möjlighet att känna på produkten kan det leda till att 

de avstår från köpet eftersom kunder vill se och känna om produkten verkligen håller 

vad den lovar, vilket även framförs av Underhill (2009). Genom två av respondenternas 

och några av deltagarnas erfarenheter framkommer det att kunder inte känner tillräckligt 

med kontroll när varorna är inlåsta. Dock förklarade en deltagare att kunders beteende 

varierar beroende på syftet med köpet. Deltagaren förklarade att om det berör 

kapitalvaror avsätter kunder förmodligen tid för att titta och känna på varorna. Däremot 

förklarades det av deltagaren att om det gäller ett spontant köp och varan är inlåst, finns 

det en större risk att kunder avstår från köpet. Vi kan därför även konstatera att huruvida 

kunder stör sig på om produkter är inlåsta eller ej till största del beror på vad syftet med 

köpet är och vilken produkt det handlar om. Samtidigt kan vi även fastställa genom 

några av deltagarna att företag bör visa mindre tillit till kunder när det gäller vissa 

hygienaspekter inom livsmedelsbutiker. Deltagarna diskuterade att det bör finnas mer 

kontroll kring hygienfaktorer, vilket Baker et al. (1994) kategoriserar som 

designaspekter i servicelandskap. 

 

Vidare kan vi dra slutsatsen att kunder påverkas av hur personalen beter sig och visar 

tillit men inte lika mycket av tillit gällande det som Baker et al. (1994) klargör är design 

och omgivande faktorer. En deltagare berättade att hon får en sämre relation till företag 

om hon känner att personalen inte litar på henne genom att hon känner sig övervakad. 

Inlåsta produkter har däremot inte lika stor betydelse för deltagarens relation till företag. 

Alla deltagare i fokusgrupperna var eniga om att personalen inte ska bevaka kunderna i 

servicelandskapet för det upplevs som en stark brist på tillit av kunderna och kan orsaka 

ett undvikande beteende. Det här kan även förstås genom Shermans et al. (1997) samt 

Kim och Moons (2009) förklarning om Mehrabian-Russel modellen (1974). Även 

majoriteten av respondenterna klargjorde att kunder inte bör känna att personalen 

övervakar dem. Vi kan alltså se att sociala faktorer påverkar tillit och har en stor 

inverkan på kunders relationer med företag, vilket även Swan och Nolans (1985) är 

eniga om.  
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Respondenterna förklarade att de utformar sina servicelandskap på ett sätt så att de kan 

ha kontroll och övervaka kunderna samtidigt som de vill att kunderna ska uppleva att 

det är tillit i deras servicelandskap. De utformar sina servicelandskap för att skapa en 

illusion av att kunden inte är övervakad av personalen. Till exempel nämnde två av 

respondenterna att lägre hyllor och gömda övervakningskameror gör att kunder inte 

lägger märke till att de är övervakade av personalen. Deltagarna i fokusgrupperna var 

dock medvetna om övervakningskamerorna och anser att det innebär brist på tillit från 

företag men att övervakningskameror inte påverkar deras relation till företag. Vi kan 

konstatera att de inte påverkas av övervakningen eftersom några deltagare lyfte fram att 

det har blivit väldigt accepterat i dagens samhälle. Genom både Underhills (2009) 

påstående om betydelsen av storleken på butiker och två av respondenterna kan vi 

konstatera att små butiker gör det möjligt för personalen att både kunna övervaka och 

bemöta kunden. Det framkommer genom intervjuerna att respondenterna upplever att 

kunderna inte är medvetna om illusionenen av att kunderna inte är övervakade och den 

så kallade falska tilliten som skapas på det här viset. Vi kan däremot konstatera att 

kunderna är väl medvetna om illusionen och att de kan genomskåda om företagen visar 

dem äkta eller falsk tillit. Utifrån deltagarnas diskussioner kring äkta och falsk tillit kan 

vi dra slutsatsen att kunder accepterar att tillit från företag inte alltid är äkta, så länge 

falsk tillit gynnar kunden. Exempelvis när en kund vill lämna tillbaka en vara och 

företaget tar emot varan trots att båda parter är medvetna om att företaget egentligen 

inte borde ta tillbaka varan. Det här framkommer av både deltagare och respondenter 

och styrks av Viljanens (2005) teori om business value. Författaren framhäver att tillit 

måste bidra till ett ökat värde eller en nytta för båda parter. Följaktligen kan vi även dra 

slutsatsen att kunders relationer med företag inte påverkas negativt så länge falsk tillit 

gynnar dem positivt.  

 

Vi kan konstatera genom både respondenter och deltagare samt Viljanen (2005) att det 

är viktigt att tillit mellan kunder och företag är ömsesidig. Flera deltagare menar att 

kunder tar tillvara på den tillit som företag visar då det handlar om att ge och ta och att 

kunderna känner en viss skyldighet att visa företaget respekt i gengäld. Även 

respondenterna anser att kunder som får visad tillit ofta inte missbrukar tilliten genom 

att stjäla eller liknande. Den här slutsatsen kan även styrkas av Wong och Sohals (2002) 

påstående om att tillit som går åt båda håll gynnar båda parter i en relation.  
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På så vis kan vi även dra slutsatsen att tillit som går åt båda håll är en viktig byggsten 

för att bevara en långvarig relation mellan företag och kunder. Däremot är tillit åt båda 

håll inte lika viktigt om relationen är flyktig då kunden exempelvis endast är ute efter en 

specifik produkt och det spelar mindre roll för kunden vilket företag som säljer 

produkten. I en sådan situation är det viktigast för kunden att känna tillit till själva 

produkten. 

 

Vi kan även konstatera att hur kunder reagerar på den tillit eller brist på tillit som 

företag inom detaljhandeln visar sina kunder i servicelandskapet till stor del beror på 

vilka produkter som säljs i servicelandskapet. Vid köp av kapitalvaror är företags 

förtroende för kunder viktigare än vid köp av konsumtionsvaror. Eftersom kapitalvaror 

innebär en större investering för kunderna så medför köpet en större risk. Kunderna 

måste känna att köpet är värt den risk som medförs för om kunderna inte kan lita på 

företaget kan de uppleva att risken är för stor och därmed avstå från relationen. På så vis 

kan vi även konstatera att det lönar sig för företag att visa tillit till kunderna, framförallt 

genom personalen eftersom det har visat sig att kunderna påverkas mest av tillit från 

personalen.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att när både företaget och kunderna gynnas av 

företagets visade tillit skapar tillit ett mervärde i relationen. Inledningsvis förklarades att 

det är viktigt att se på relationer mellan företag och kunder utifrån det värde som skapas 

för kunden genom relationen. Vår tolkning är att tillit inom servicelandskap är en 

grundsten för att ett mervärde ska uppstå för kunderna. Vi menar att kunder kan ha 

relationer med företag utan att tillitsfaktorer är närvarande i servicelandskapet. För att 

relationen ska bli stark och bestående krävs dock att företag visar tillit till sina kunder. 

Tillit är med andra ord inte en nödvändig aspekt men det förstärker relationen och ger 

den ett extra värde. Tillit inom servicelandskap är mervärdet i relationen mellan kunder 

och företag som gör att det kan bli en lyckad relation. 

 

6.3 Summering av slutsatser 
I enlighet med syftet med uppsatsen kan vi konstatera att företag inom detaljhandeln 

visar brist på tillit till sina kunder främst genom att låta personalen övervaka kunderna. 

Även inlåsta varor och övervakningskameror anses vara brist på tillit från företagets 

sida. Huruvida kunderna påverkas av inlåsta varor beror dock på syftet med deras köp. 
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Att ge kunder frihet och kontroll i servicelandskap, till exempel genom att  låta dem 

prova och känna på produkterna, är ett sätt för företag att visa tillit till sina kunder. Hur 

kunders beteende påverkas av företags visade tillit eller brist på tillit i servicelandskapet 

beror främst på syftet med kundernas köp och vilka produkter som säljs. Exempelvis är 

det viktigare för kunder att få företags förtroende vid köp av kapitalvaror än vad det är 

vid köp av konsumtionsvaror. Kunders relationer till företag påverkas i sin tur av i 

vilken utsträckning kunderna reagerar positivt eller negativt på den tillit som företag 

visar eller inte visar i servicelandskapen.  

 

6.4 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Det framkommer genom vår studie att företags visade tillit eller brist på tillit i 

servicelandskap inom detaljhandeln har en inverkan på hur kunderna upplever företag 

och således även vilken relation kunderna får med företaget. Det här är något som till 

vår kännedom inte tidigare har forskats om och därför anser vi att vår undersökning har 

bidragit med ökad kunskap om betydelsen tillit har i traditionella servicelandskap inom 

detaljhandeln. Tidigare har det endast forskats kring servicelandskaps betydelse för 

kunders köpbeteende, till exempel genom Underhill (2009) och servicelandskapets 

betydelse för relationer genom bland annat Wang et al. (2009). Resultaten av vår studie 

är därför någonting som skulle kunna tas till vara på av företag i utformningen av 

servicelandskap för att stärka relationerna med kunderna, genom visad tillit i 

servicelandskap. Däremot går det inte att med säkerhet generalisera våra resultat på 

andra branscher eftersom vi endast har fokuserat vår undersökning på servicelandskap 

inom detaljhandeln. Därav kan uppsatsen användas som ett underlag till vidare 

forskning inom området för att se om och i så fall hur tillit i servicelandskap går att 

applicera på andra branscher. Vi anser att det vore intressant att utforska tillit inom 

andra branscher eftersom det genom utförda fokusgrupper framkom exempel på visad 

tillit eller brist på tillit inom andra branscher. Exemplen presenterades inte i uppsatsen 

på grund av att uppsatsens fokus låg på detaljhandeln. Vidare ser vi en möjlighet att gå 

ännu djupare in på ämnet tillit i servicelandskap i detaljhandeln eftersom vi endast givit 

en inblick i tillitens betydelse för kunder och företag. Vi ser dessutom möjligheter att 

variera eventuell framtida forsknings fokus mot exempelvis stora och små företag, eller 

utveckla ett större fokus mot kapitalvaror och konsumtionsvaror än vad vi har utgått 

ifrån i uppsatsen. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till fokusgrupper 
 
Tema 1: Deltagarnas upplevelser och tankar kring betydelsen av företags tillit till sina 

kunder och hur det påverkar kunders relationer till företag.  

1. Vad är tillit för er?  

2. Vad associerar ni med tillit? 

3. Hur kan företag visa tillit till sina kunder?  

4. Kan företag lita fullt ut på sina kunder? 

5. Hur stora risker anser ni att företag måste vara beredda att ta för att visa tillit till sina kunder?  

- På vilka sätt?  

6. Hur ser ni på balansen mellan företagens tillit till kunderna och risken det medför för 

företagen?  

7. Vilken betydelse har företags tillit och/eller brist på tillit för er relation med företagen? 

8. Kan en relation fungera bra utan företags fulla tillit till kunderna?  

9. Vad anser ni är viktigt för att skapa starka relationer mellan företag och kunder? 

10. Vad är relationskvalitet för er?   

 

Tema 2: Deltagarnas tidigare erfarenheter av hur servicelandskap visar på företagets 

tillit/brist på tillit.  

11. På vilka sätt upplever ni att företag visar er tillit i servicelandskapet? Ge gärna exempel på 

tidigare erfarenheter. Både vad det gäller visad tillit och brist på tillit. 

12. Hur upplever ni att företag visar tillit i servicelandskapen vid köp av kapitalvaror?  

13. Hur upplever ni att företag visar tillit i servicelandskapen vid köp av konsumtionsvaror?  

14. Kan ni urskilja någon skillnad mellan företags tillit vid köp av kapitalvaror respektive 

konsumtionsvaror? 

15. Hur skulle utformningen av ett servicelandskap med full tillit kunna se ut? 

 - Hade ett sådant servicelandskap varit realistiskt? 

16. Hur påverkar företags tillit i servicelandskapet vid kapitalvaror er vilja att gå in respektive 

inte gå in i en butik och valet av att köpa/inte köpa en vara? 

17. Hur påverkar företags tillit i servicelandskap vid konsumtionsvaror er vilja att gå in 

respektive inte gå in en butik och valet av att köpa/inte köpa en vara? 

18. Finns det någon form av större acceptans för mindre tillit från företag när det gäller antingen 

kapitalvaror eller konsumtionsvaror? 
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II 

Bilaga 2. Intervjuguide till företagen 
 
Tema 1: Tillit 

1.Hur kan företag visa tillit till sina kunder i servicelandskapet?  

2.Kan företag lita fullt ut på sina kunder?  

3.Vad anser ni att det finns för risker med att lita på kunder? 

4.Hur stora risker anser ni att företag måste vara beredda att ta för att visa tillit till sina kunder? 

5.Vart går gränsen för att lita på kunderna? 

6.Kan företag visa äkta tillit till sina kunder eller är det en så kallad falsk tillit som företaget 

visar? 

7.Hur viktigt anser ni att det är att företag och kunder känner tillit till varandra, att tillit går åt 

båda håll?  

  

Tema 2: Relationer 

8.Vad anser ni är viktigt för att skapa starka relationer mellan företag och kunder? 

9.Vad anser ni krävs för att behålla kunders lojalitet? 

10.Vad anser ni kan skapa ett extra värde/mervärde för kunder i relationer med företag? 

11.Tror ni att en ökad tillit till kunderna kan skapa starkare relationer mellan företaget och 

kunderna? 

12.Tror ni att en brist på tillit kan påverka kunders relationer med företag? 

13.På vilka sätt anser ni att företags tillit till kunderna har betydelse för kundernas relationer 

med företagen? 

14.Tror ni att det har någon betydelse för kunder om företags agerande handlar om god service 

eller om tillit? 

15.Vilken betydelse anser ni att personliga relationer mellan kund och personal har? 

16.Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med personliga relationer till kunder? 

  

Tema 3: Servicelandskapet  

17. Hur kan företag utforma sitt servicelandskap för att påverka kunders emotionella tillstånd 

dvs. känslan de får när de till exempel går in i en butik? 

18. Hur tror ni att kunders emotionella tillstånd i servicelandskapet kan påverka kundens 

agerande när de går in i en butik?  

19. På vilka sätt kan ett servicelandskap utformas för att kunden ska vilja gå in i butiken och 

köpa en produkt?  

20. Kan kunders känsla när de går in i ett servicelandskap påverka deras uppfattning av 

företaget och i så fall på vilket sätt?  

21. Kan servicelandskap påverka personalens tillfredsställelse och vad för inverkan har det på 

kunderna?  
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III 

22. Hur kan servicelandskap utformas för att skapa större möjligheter för interaktioner mellan 

kund och personal? 

23. Upplever ni att personal kan visa tillit till kunder och i så fall på vilka sätt? 

24. Hur tror ni att kunderna påverkas av personlig tillit? 

 

 Tema 4: Företaget 

25. På vilka sätt upplever ni att ni visar era kunder tillit i servicelandskapet? 

26. Utformar ni ert servicelandskap utifrån den tillit eller brist på tillit ni känner till era kunder 

och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 


