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Förord 

 

Under våra tre års studier har service management haft en central roll, och utifrån det 

har intresset för vad som får människor att uppleva servicekvalitet väckts hos oss. Vi 

har därför utfört en enkätundersökning som syftar till att studera den unga kundens 

upplevelse av servicekvalitet i en fast fashion-butik, vilket sedan har resulterat i denna 

uppsats. Vi tycker att det har varit spännande och roligt att genomföra denna studie, och 

vi hoppas att ni tycker det är intressant att läsa den.  

 

För att denna uppsats skulle vara möjlig att genomföra finns det några speciella 

personer som bidragit med sitt engagemang. Först vill vi tacka vår handledare Leif 

Rytting som hjälpt oss under uppsatsens gång med värdefull feedback och vägledning. 

Vi vill även tacka respondenterna i denna studie som ägnade tid att besvara vår 

enkätundersökning. En utmaning för oss var att analysera vårt datamaterial, detta hade 

inte varit möjligt utan hjälp från Niklas Åkerman.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de personer i vår närhet som stöttat oss genom 

processen och agerat bollplank.  
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Problemformulering:  Personalen i frontlinjen kan vara avgörande för kundens 

upplevelse av servicekvalitet. Tidigare forskning tyder på att 

personlig service är nödvändigt i en traditionell butiksmiljö. 

Forskning om huruvida det personliga bemötandet är centralt 

för den unga kunden i fast fashion-butiker är idag begränsat. 

Det kan ifrågasättas i vilken grad olika attribut i en 

kvalitetskontext är av betydelse för den unga kunden.  

 

Syfte:    Studien syftar till att klargöra och undersöka attribut som 

kan ha relevant betydelse för den unga kundens 

kvalitetsupplevelse av den personliga servicen i fast fashion-

butiker.  

 

Metod:   Denna studie baseras på kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats. Hypoteser har formats som en metod att testa det 

teoretiska ramverket. Hypoteserna testas genom en 

webbenkät, som besvaras av 210 respondenter. Datan 

analyseras i SPSS. Hypoteserna accepteras eller förkastas 

sedan.  

 

Slutsats:  Studien visar att det inte finns en korrelation mellan det 

initiala mötet med personalen och den upplevda 

servicekvaliten för den unga kunden i fast fashion-butiker. 

Tjänstvillighet och kunskap har dock båda signifikant 

korrelation med den upplevda servicekvaliteten för den unga 

kunden i fast fashion-butiker 

 

Nyckelord:   Service management, servicekvalitet, fast fashion, 

generation Y, generation Z, SERVQUAL.  
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Problem definition:  The frontline staff can be crucial for the customer’s 

experience of service quality. Previous research indicates 

that personal service is necessary in a traditional retail 

setting. Research concerning whether the personal approach 

is central to the young customer in fast fashion-stores is 

today limited. It can be questioned in what degree different 

attributes in a quality context are of importance to the young 

customer.   

 

Aim:   The aim of this study is to clarify and investigate attributes 

that may have relevant importance for the young customer’s 

experience of quality of the personal service in fast fashion-

stores.  

 

Methodology:  This thesis is based on a quantitative method with a 

deductive research approach. Hypotheses have been formed 

as a method to test the theoretical framework. The 

hypotheses are tested through an online survey, answered by 

210 respondents. The data is then analyzed in SPSS. The 

hypotheses are then accepted or rejected.  

 

Findings:   The study shows no correlation between the initial meeting 

with sales advisors and the experienced service quality for 

young customers in fast fashion-stores. Responsiveness and 

knowledge both show a significant correlation to the 

experience of service quality for the young customer in fast 

fashion-stores. 

 

Keywords:   Service management, service quality, fast fashion, 

generation Y, generation Z, SERVQUAL. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel ämnar ge en bakgrund till modebranschen, framväxten av 

fenomenet fast fashion samt den unga kunden, vilket tillsammans beskriver och 

motiverar studiens relevans. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens problemformulering och syfte samt en avgränsning för studien. 

1.1 Bakgrund 

Konsumenter i dag är mer än någonsin medvetna och intresserade av hur de klär sig och 

följer aktivt förändringarna som sker inom mode och trender (Solomon & Rabolt 2007). 

Vidare är idag modebranschen en industri som årligen omsätter flera miljarder kronor. 

Genom historien har det senaste modet endast varit tillgängligt för överklassen samt 

exkluderades till designer, inköpare eller modechefer (Solomon & Rabolt 2007). 

Trenderna var då begränsade till endast ett antal kollektioner per år. Tiderna har 

förändrats och modebranschen har gett upphov till fenomenet fast fashion som innebär 

att dagens modekedjor anpassar sin produktion för leverera den senaste trenden till låga 

priser vilket genererar en hög omsättningshastighet (Sum & Hui 2007; Bhardwaj & 

Fairhurst 2010). Fast fashion karaktäriseras av ständig förnyelse i butikerna vilket 

uppmuntrar till att kunderna besöker butikerna mer frekvent med budskapet ”här idag, 

borta imorgon” (Bhardwaj & Fairhurst 2010). 

 

Detaljhandelsföretag har även förändrats i den bemärkelsen att kunden idag har 

betydligt större möjligheter att engagera sig i serviceprocessen (Li, Choi, Rabinovich & 

Crawford 2013). Med ökande inslag av självbetjäning hos detaljister möjliggör det för 

kunden att medverka i servicelandskapet utan direkt interaktion med frontpersonalen. 

Ökat självförtroende hos den moderna kunden har bidragit till denna förändring (Turner 

& Shockley 2014). Det finns en ny grupp konsumenter som har gjort inträde på 

marknaden, vilken benämns generation Y och beskrivs av Parment (2008) som väldigt 

självsäkra i sina köpbeslut. Denna generation präglas av det faktum att de växt upp med 

internet som en självklarhet i sina liv, och som lika självklart alltid har utgjort en 

kommersiell målgrupp. Benhamou (2015) introducerar även en grupp konsumenter 

ännu yngre än generation Y, definierade som personer födda efter år 1995, som även 

denna utgör en köpkraftig målgrupp. Denna grupp individer benämns generation Z vilka 

präglas av en ännu högre grad av digitalisering och självständighet (Kvidahl 2015). När 
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modebranschen präglas av snabb produktionstid, samt dess målgrupp präglas av 

självständighet, uppstår frågan om vilken effekt det har på frontpersonalens roll. 

1.2 Problemdiskussion                                                                                      

Enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) är den personen som kunden först kommer i 

kontakt med, och ger kunden den personliga servicen avgörande för dennas uppfattning 

om företaget. Bemötandet är en stor del av den totala upplevelsen av kvaliteten i 

butiken (Echeverri 2010; Levy & Weitz 2011), och vidare menar Echeverri (2010) att 

mötet med personalen ligger till grund för huruvida kunden är nöjd eller missnöjd. Även 

Zeithaml et al. (2013) hävdar att personalens roll är av stor vikt för att nå framgång. 

Grönroos (2008) menar att företag inom servicesektorn arbetar aktivt för att upprätthålla 

en hög nivå på servicen. Vidare lägger dagens serviceföretag vikt vid att personalen ska 

leverera ett personligt bemötande för att interagera med kunden (Solomon, Bamossy, 

Askegaard & Hogg 2013). Grönroos (2008) utvecklar att servicen aldrig får vara 

negativ eller sjunka till en medelmåttig nivå. 

 

Modebranschens utveckling mot fast fashion har dock medfört en mängd förändringar 

vilket även medför förändrade förutsättningar för dess frontpersonal. Personalstyrkan 

har minskat (Bergström & Fölster 2009) och priserna har sänkts (Sum & Hui 2007), 

men även servicelandskapet har genomgått en förändring. Denna förändring har bland 

annat inneburit en ökad mängd av visuell kommunikation och ständig förnyelse av 

sortimentet (Barnes & Lea-Greenwood 2010). Detaljhandeln har även förändrats 

generellt genom ökade möjligheter till kundmedverkan. Idag finns större möjligheter för 

kunder att medverka i servicelandskapet utan direkt interaktion med frontpersonalen (Li 

et al. 2013). Denna möjlighet är något som enligt Turner och Shockley (2014) 

efterfrågas av dagens kunder. Enligt Ponder, Lueg och Williams (2006) finns det vissa 

psykologiska egenskaper, som självförtroende, oberoende och behov av kontroll, som 

gör att en del kunder är mer benägna att använda sig av självbetjäning än andra. 

Därigenom efterfrågas frontpersonal i mindre utsträckning av dessa kunder. Vidare 

beskrivs den unga generationen, som idag utgör en köpkraftig målgrupp, av Kenneth et 

al. (2009) som väldigt självsäkra i sina köpbeslut. 

 

Dabholkar, Thorpe och Rentz (1996) för en diskussion kring vikten av att personalen 

bland annat kommunicerar, visar tjänstvillighet och agerar kunnigt för att kunden ska 
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uppleva servicekvalitet. Tidigare forskning indikerar att för att kunden ska uppleva ett 

genuint intresse från försäljningspersonalen, är den första kommunikationen som 

uppstår av vikt. Hur personalen inleder en konversation med kunden är avgörande då ett 

beteende som kunden uppfattar som obekvämt kan leda till att kunden lämnar butiken 

(Hernant & Boström 2010). Malmberg (2012) beskriver även att ögonkontakt i 

kombination med ett leende bidrar till att kunden känner sig välkommen, känner sig 

uppmärksammad samt fattar tycke för personalen. Gummesson (2008) anser att 

personalen i frontlinjen är tjänsten då de i serviceögonblicket är organisationen, säljare 

och marknadsförare vilket styrker att personalen i butiken är den viktigaste aspekten i 

servicemiljön. Vidare betonar Schmidt Thurow, Sköld Nilsson och Norlander (2008) 

vikten av att tveksamma kunder får stöd och bekräftelse hos personalen. På så sätt kan 

personalen anta en mer rådgivande roll snarare än enbart säljande (Levy & Weitz 2011; 

Schmidt Thurow et al. 2008). Teorier visar även på vikten av att personalens innehar 

kunskap och social kompetens (Dabholkar et al. 1996; Grönroos 2008; Solomon et al. 

2013). Enligt Gradney et al. (2005) är kunskap om produkter viktigt inom detaljhandeln 

då det underlättar att övertyga kunden om produkten.  

 

Grönroos (2008) hävdar att graden av upplevd servicekvalitet påverkas av vilka 

förväntningar kunden har på den, och att nivån på servicekvaliteten beror på den grad 

till vilken kundens erfarenhet av servicen matchar dennes förväntningar. Då kunders 

upplevelse av servicekvalitet diskuteras uppstår frågan om hur det kan studeras rent 

praktiskt. Enligt Grönroos (2008) finns det idag olika instrument för att mäta 

servicekvalitet genom olika attribut. Målet med detta syftar till att tillfredsställa kundens 

förväntningar, behov och krav (Edvardsson & Thomasson 1991). Vidare menar 

Grönroos (2008) att mätning av kvalitet är av vikt för att kunna kartlägga vad kunderna 

anser som betydelsefullt. Dock finns det idag inget mätinstrument som är utformat efter 

de specifika förutsättningarna i fast fashion-branschen samt kan appliceras på den unga 

kunden.  

 

Upplevelsen av servicekvalitet är relevant att studera i en bransch som präglas av låga 

priser och snabbt mode, samtidigt som en ung och självständig generation gör inträde på 

marknaden och utgör en köptkraftig målgrupp. Denna grupp unga människor medverkar 

gärna i serviceprocessen i större utsträckning än tidigare generationer, och således leder 

det till att frontpersonalen får en mindre central roll i det nya servicelandskapet. 
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Ovanstående resonemang utmynnar i frågan om vad dagens kunder anser vara av vikt i 

servicekvalitetskontext gällande interaktionen mellan de själva och frontpersonalen. 

1.3 Problemformulering 

Som beskrivs i problemdiskussionen kan personalen i frontlinjen vara avgörande för 

kundens upplevelse av servicekvalitet. Tidigare forskning tyder på att personlig service 

är nödvändigt i en traditionell butiksmiljö. Forskning om huruvida det personliga 

bemötandet är centralt för den unga kunden i fast fashion-butiker är idag begränsat. Det 

är därav relevant att undersöka i vilken grad olika attribut i en servicekvalitetskontext är 

av betydelse för den unga kunden. 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att klargöra och undersöka attribut som kan ha relevant betydelse för 

den unga kundens kvalitetsupplevelse av den personliga servicen i fast fashion-butiker.  

 

Studien baseras på hypotesprövning (se avsnitt 2.5) för att besvara ovanstående syfte. 

1.5 Avgränsningar  

I denna studie har vi valt att studera modeföretag specifikt inom fast fashion-branschen. 

Med fast fashion-butiker avses butiker som säljer snabbt mode till låga priser som 

exempelvis kedjorna H&M, Gina Tricot, ZARA och Lindex. Undersökningen begränsas 

således till de butiker som verkar i denna bransch. Kunders upplevelse av 

servicekvalitet i dyrare märkesbutiker omfattas därav inte av denna definition. Vidare 

avgränsas studien till företag på den svenska marknaden. Vi ämnar studera generation Y 

och Z, bland vilka åldern kan variera beroende på vilken definition som används. Den 

undersökta gruppen i den här studien begränsas till kunder i åldrarna mellan 15-25.  
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2. Teoretisk referensram och hypoteser  

Den centrala delen av det teoretiska kapitlet utgörs av avsnittet service 

management.  Vidare behandlas branschens förutsättningar, den moderna kunden och 

mätning av servicekvalitet. Den teoretiska referensramen mynnar sedan ut i studiens 

mätinstrument och hypoteser. 

2.1 Förändring i detaljhandeln  

Bergström och Fölster (2009) menar att både bland stora och små handelsföretag finns 

en turbulens. Van Tongeren (2008) utvecklar att detaljhandeln präglas av ständig 

förnyelse och att det är viktigt att efterfölja de förändringar som uppstår i branschen. De 

förändringar som uppstått inom detaljhandeln är enligt Bergström och Fölster 

(2009)  att många internationella koncept gjort inträde på den svenska marknaden. 

Konsekvensen är därav att lågprisbutiker och nischkedjeföretag har fått en kraftig 

framgång då de hanterar en betydligt högre omsättning med mindre personal. Vidare 

hävdar Bergström och Fölster (2009) att det blivit färre men större butiker då dagens 

kunder har en ekonomisk möjlighet att betala för ett större sortiment som ständigt 

uppdateras.  

 

I enlighet med Solomon och Rabolt (2007) menar Bhardwaj och Fairhurst (2010) att 

modeindustrin de senaste 20 åren har utvecklats då gränserna för industrin har 

expanderat. Barnes och Lea-Greenwood (2010) i enlighet med Sum och Hui (2007) 

argumenterar för att fenomenet fast fashion har vuxit sig allt större på marknaden och 

karaktäriseras av låga priser, konstanta nyheter och en hög omsättningshastighet. 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) utvecklar att principen som ligger till grund för fast 

fashion är att minska ledtiderna mellan produktion och konsument. Den förändrande 

dynamiken i fast fashion-branschen, så som ökning av antalet säsonger, har tvingat 

detaljister att sänka priser och vara flexibla i design, kvalitet, leverans så väl som 

hastigheten ut på marknaden (Bhardwaj & Fairhurst 2010). Författarna menar att i linje 

med att konkurrens på marknaden forcerar fram ett snabbt mode ställer de mer 

medvetna kunderna krav på rätt produkter i rätt tid.   

 

Ständiga nyheter i butiken uppmuntrar konsumenten att besöka butiken mer frekvent 

vilket följer idén ”Här idag, borta imorgon” (Bhardwaj & Fairhurst 2010).  Miljön i den 

moderna detaljhandeln kännetecknas av en kombination av ett antal fysiska element för 
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att skapa en tydlig bild av modet och produkterna. Layouten i moderna butiker har 

enligt Barnes och Lea-Greenwood (2010) en annorlunda funktion idag. Inslagen i 

butikslayoutens funktion är att leda kunden genom ett välexponerat servicelandskap för 

att skapa intresse för produkterna.  Vidare menar Barnes och Lea-Greenwood (2010) att 

skyltningen i en fast fashion-butik har fått en avgörande roll för visuell kommunikation 

eftersom det är en “genväg” till kommunikation som rör produkten i butiken. Barnes 

och Lea-Greenwood (2010) utvecklar att det viktigt att detaljhandeln som verkar inom 

fast fashion tar hänsyn till ovanstående faktorer för att skapa en ny och uppdaterad miljö 

kontinuerligt för dagens kunder.  

 

Detaljhandelsföretag står idag inför en förändring i form av att kunden blir mer 

engagerad i serviceprocessen (Li et al. (2013). Genom att detaljister använder sig av 

självbetjäning kan kunden medverka i serviceprocessen utan en direkt interaktion med 

frontpersonalen. Li et al. (2013) utvecklar att för att kunden på ett lyckat sätt ska kunna 

medverka i serviceprocessen är detaljisten beroende av att kunden är accepterande 

gentemot teknologin. Cassidy, Baron och Lu (2015) menar vidare att kundens 

medverkan kan ta många former som medför att en del av frontpersonalens funktion 

försvinner. Författaren utvecklar att kundens medverkan i butiken leder till fördelar för 

kunden, detaljisten och ekonomin.  

2.2 Service management 

2.2.1 Personalens roll i servicelandskapet  

Grönroos (2008) hävdar att en avgörande faktor för serviceupplevelsen är den 

interaktionen mellan kund och frontpersonal som kallas servicemötet. Mötet mellan 

kund och frontpersonal utgör en serviceprocess, vilken utspelar sig i en fysisk miljö som 

kan beskrivas som ett landskap (Grönroos 2008). Bitner (1992) presenterar en modell 

för denna fysiska miljö benämnd servicelandskap. Enligt modellen består 

servicelandskapet av miljömässiga dimensioner, vilka leder till en viss upplevelse av 

servicelandskapet. Det i sin tur genererar interna reaktioner hos frontpersonal och 

kunder. Reaktionerna leder vidare till vissa beteenden, så som närmande eller 

undvikande, samt påverkar de sociala interaktionerna mellan kunder och anställda 

(Bitner 1992).  
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Grönroos (2008) redogör för att viss kritik har riktats mot Bitners (1992) modell då den 

inte i tillräckligt stor utsträckning förklarar interaktionen mellan kunderna, personalen 

och andra resurser i den fysiska miljön. Som ett resultat föreslår Sandbacka (2006) ett 

alternativt sätt att betrakta servicelandskapet. Författaren presenterar en utvidgad modell 

där frontpersonal och kund står i centrum (Sandbacka 2006). Här hävdas att kunder och 

anställdas personliga erfarenheter, de fysiska dimensionerna av miljön och den rumsliga 

kontexten bygger de interna reaktionerna hos dem båda. Härefter formas deras 

upplevelse av servicelandskapet, vilket leder till närmande eller undvikande beteenden, 

samt påverkar den sociala och fysiska interaktionen dem emellan. Det sista steget i 

modellen är upplevd servicekvalitet (Sandbacka 2006). Grönroos (2008) utvecklar att 

det slutgiltiga syftet med kundernas och frontpersonalens beteenden i den fysiska miljön 

och i interaktionerna dem emellan är att kunderna ska uppleva en god servicekvalitet.   

2.2.2 Servicekvalitet 

Sörqvist (2000) menar att definitionen av kvalitet har genomgått en förändring från det 

som tidigare beskrivits som graden av överensstämmelse med krav och specifikationer, 

till att idag beskrivas som företags förmåga att uppfylla kundernas behov och 

förväntningar. Därav har ett skifte ägt rum från ett produktorienterat till ett 

kundorienterat fokus. Även Grönroos (2008) menar att den definition av kvalitet som 

lämpligen bör användas är kvalitet så som kunderna upplever den. Författaren utvecklar 

att behov kan omfatta sådana som av kunden är uttalade och kända, men även 

underförstådda eller okända behov. 

 

Gummesson (2008) anser att personalen i frontlinjen är tjänsten då de i 

serviceögonblicket är organisationen, säljare och marknadsförare, vilket styrker att 

personalen i butiken är den viktigaste aspekten i servicemiljön. Service uppstår vid ett 

samspel mellan den som utför och den som mottager (Grönroos 2008). Författaren 

argumenterar vidare för att service inte går att greppa och inte är konkret vilket 

förhindrar att sätta en specifik standard på den. Då service konsumeras och produceras 

parallellt är det svårt att upptäcka fel innan de påverkar och berör kunden. Grönroos 

(2008) menar att det inte går att kontrollera service i förväg vilket innebär att kvalitet 

inte kan garanteras. Författaren menar att servicen på en tjänst kan variera från gång till 

gång i en interaktion mellan den som utför och mottager tjänsten. 
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Tsaur och Lin (2004) argumenterar för att inom de flesta servicebranscher uppstår 

kvalitet i samband med interaktionen mellan kund och leverantör i ett servicemöte. 

Författarna argumenterar för att tjänsterna är immateriella samt att kund och 

frontpersonal är inblandade i tjänstens transaktion. Barrows och Powers (2015) 

poängterar att eftersom tjänsten konsumeras vid samma tillfälle som den köps är det 

viktigt att frontpersonalen är tjänstvillig, tålmodig och tillmötesgående för att kunna 

generera kundnöjdhet. Grönroos (2008) menar vidare att det inte räcker att företaget 

levererar en tjänst motsvarande de krav kunden har för att få en likgiltig inställning till 

företaget, man måste överstiga dem för att generera lojalitet och upprepade köp. Det 

som normalt betraktas som god service måste således överträffas. Servicen får inte 

heller vara negativ eller ens sjunka till nivån “medelmåttig”. Vidare menar Grönroos 

(2008) att det heller inte får förekomma ofullständig eller bristfällig information vid 

servicemötet. 

2.2.3 Förväntningar  

Enligt Barrows och Powers (2015) är god servicekvalitet en tjänst som uppfyller samt 

överträffar kundens förväntningar. Graden av upplevd servicekvalitet påverkas vidare 

av vilka förväntningar kunden har. Nivån på servicekvaliteten beror på den grad till 

vilken kundens erfarenhet av servicen matchar med dennes förväntningar (Grönroos 

2008). Vidare är det möjligt att uppnå kundnöjdhet när det inte finns någon skillnad 

mellan förväntningar på företaget och det företaget faktiskt presterar (Purohit, Saklani 

& Badoni 2000). Detta förutsätter att relationen mellan förväntningar och prestation är i 

positiv bemärkelse (Purohit et al. 2000). Förväntningar på ett företag är resultatet av ett 

antal faktorer såsom marknadskommunikation, word of mouth, image, pris samt 

kundens behov och värderingar. Den höga grad av tillgänglig information som finns för 

kunden idag har lett till att kundens förväntningar ökar på diverse produkter (Pandya 

2014). Kunder har även i högre utsträckning börjat begära att deras förväntningar både 

uppfylls eller överträffas. Vidare förväntas utmärkt kvalitet även när priserna är låga 

(Pandya 2014). Grönroos (2008) utvecklar vidare att om ett företag lovar mer än det kan 

hålla leder det till höga förväntningar hos kunden vilka, om de inte möts, leder till en 

negativ upplevelse. På motsatt vis menar författaren att det kan finnas en poäng att lova 

mindre än man kan erbjuda, vilket ger möjlighet att överraska kunden positivt och 

således generera en högre nivå av upplevd servicekvalitet. 
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2.2.4 Första mötet med personalen 

Zeithaml et al. (2013) förklarar att personalens roll är av vikt för att nå framgång inom 

servicesektorn. Den personen kunden först kommer i kontakt med och ger det 

personliga bemötandet är avgörande för kundens uppfattning av företaget (Zeithaml et 

al. 2013). Enligt Gabbott och Hogg (2001) är det av största vikt att ha en förståelse för 

hur den icke-verbala kommunikationen fungerar för att kunna tillmötesgå kundens 

behov och förväntningar. Vidare menar författaren att kundens tolkning av den icke-

verbala kommunikationen ligger till grund för dennas utvärdering av upplevelsen. 

Schmidt Thurow et al. (2008) hävdar att det faktum att kunden blir sedd är ett 

grundläggande behov, och har personalen haft ögonkontakt med kunden är det lättare 

att ta kontakt senare. Författarna argumenterar för att trots att personalen är upptagen 

med en annan kund ska de utan att nonchalera den befintliga kunden visa att de ser att 

det kommer in en ny kund. Den icke-verbala kommunikationen innefattar ett antal 

aspekter av kroppsspråket som bland annat ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppshållning 

och gester (Gabbott & Hogg 2001). Vidare menar Sundarama och Webster (2000) att 

även personalens verbala kommunikation påverkar kundens uppfattning och att det har 

betydelse för servicekvalitet. Jain, Sethi och Mukherji (2009) samt Rope (2006) 

utvecklar att kommunikationen ifrån personalen påverkar kundens uppfattning av 

företaget. En anknytning mellan personal och kund bör ske så kunden kan känna tilltro 

till denna (Jain et al. 2009). Även Mattson och Haring Marten (1998) menar att det 

första intrycket tas med i beaktning när kunden utvärderar kvaliteten av servicemötet. 

Hernant och Boström (2010) poängterar att det är betydelsefullt att personalen bemöter 

kunden med respekt och välkommande redan när kunden stiger in i butiken. 

 

Hernant och Boström (2010) menar att kommunikation syftar till hur personalen tilltalar 

kunden för att skapa en god upplevelse i samband med första mötet. Enligt Malmberg 

(2012) börjar kommunikationen redan när kunden kommer in i butiken och säljaren bör 

ha fullt fokus på kunden och även ge en hälsning. Författaren hävdar att man vinner 

kundens övertygelse genom att hälsa vid första mötet samtidigt som man meddelat 

kunden att man arbetar där och finns där för kunden för frågor och hjälp (Malmberg 

2012). Det är således viktigt att försäljningspersonalen finns ute i butiken för att bemöta 

kunden istället för att stå bakom kassan. Söderlund (2012) poängterar att kunder 

uppskattar en hälsning i samband med ett besök i butiken. 
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Enligt Söderlund (2012) ger ögonkontakt tilltro gentemot motparten. Kunder som får 

ögonkontakt med personalen får en positiv uppfattning till den och butiken, samt att 

personalen uppfattas som kunnig och säker.  Att ha ögonkontakt i kombination med ett 

leende är betydelsefullt för att kunden ska känna sig välkommen. Genom denna 

kombination fattar kunden tycke för personalen samt att den känner sig bemärkt 

(Malmberg 2012). Gerson (1998) argumenterar för att kundens första intryck innefattar 

ett leende från personalen vilket är av vikt i en kvalitetskontext (Gerson 1998; 

Sundarama & Webster 2000).  Evanschitzk, Sharma och Prykop (2012) styrker att 

leendet är ett bevis på att man uppmärksammat kunden och dess närvaro. Enligt Gerson 

(1998) frambringar ett leende även en känsla av vänlighet och värme. Sundarama och 

Webster (2000) menar vidare att det är speciellt viktigt för servicepersonal att visa 

värme gentemot kunden då detta öppnar upp för vidare kontakt samt skapar tilltro till 

företaget.  

2.2.5 Tjänstvillighet  

Levy och Weitz (2011) menar att kunderna har behov såväl som förväntningar på 

servicen i butiken, och de poängterar att det ibland är nödvändigt att gå utanför ramen 

av den egentliga verksamheten för att möta dessa behov och förväntningar. Bemötandet 

är således en stor del av den totala upplevelsen av kvaliteten i butiken (Echeverri 2010; 

Levy & Weitz 2011). Echeverri (2010) menar att det är mötet med personalen som 

ligger till grund för huruvida kunden är nöjd eller missnöjd. När personalen inleder en 

konversation med kunden kan de använda ett beteende som kunden uppfattar som 

obekvämt, och det leder till att kunden lämnar butiken (Hernant och Boström 2010). 

Personalen inleder vanligtvis en konversation med frågan om kunden är i behov av 

hjälp, är kunden inte ute efter något speciellt blir svaret ett omedelbart nej och 

konversationen är då över. Hernant och Boström (2010) menar att man bör inleda mötet 

med en hälsning och sedan följa upp det med att presentera produkterna. 

Produktpresentation bör ske i samband med att kunden självmant närmar sig en speciell 

avdelning eller produkt i butiken. Kunden har då själv visat intresse för respektive 

produkt eller avdelning och då kan personalen starta ett samtal med kunden gällande 

den produkten kunden visat intresse för (Hernant & Boström 2010). Echeverri (2010) 

argumenterar för att är en blandning av ovanstående moment som avgör kundens 

upplevelse av mötet. I enlighet med (Echeverri 2010) argumenterar Schmidt Thurow et 

al. (2008) för att grunden i den personliga servicen är att tillgodose kundens behov. 
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Schmidt Thurow et al. (2008) anser att flertalet av kunderna i en butik är tveksamma 

och söker därför stöd och bekräftelse hos personalen. Det är då av vikt att personalen 

bekräftar kundens val och således förstärker de positiva argumenten för ett köp. 

Författarna argumenterar dock för att det finns en fin linje mellan att vara lyhörd och 

påtvingande, det vill säga att personalen får kunden att känna sig obekväm och tvingad 

till köp (Schmidt Thurow et al. 2008). Personalen har vidare en roll som rådgivare och 

bör finnas till för råd gällande passform samt kombinationer av olika klädesplagg. 

Genom att personalen antar en rådgivande roll minimerar det risken för att kunden ska 

känna missnöje i samband med och efter köp. Det argumenteras även för att personalen 

bör se sig som rådgivare snarare än som säljare (Levy & Weitz 2011; Schmidt Thurow 

et al. 2008). Enligt Underhill (2009) bör personalen i butiken följa med kunden till 

provrummet då det upplevs som bra service och han menar vidare att det är då 

personalen har möjlighet att integrera med kunden. Författaren beskriver även att det 

ska finnas tillräckligt med personal för att kunna tillgodose kundens behov i butiken 

såväl som vid provrummen (Underhill 2009). Enligt Philsgård, Eek och Andersson 

(2005) är personalen av betydelse för hur kunden upplever butiken, det gäller därför att 

bemöta kunder på rätt sätt för att skapa trivsamhet. Weiner (2011) beskriver den gyllene 

regel när det kommer till samspel mellan försäljningspersonal och kund i butik och det 

är att ”du ska bemöta kunden som du själv vill bli bemött”. 

2.2.6 Kunskap  

Enligt Gradney et al. (2005) kan tilltalande intryck skapas genom att ha kompetent och 

kunnig personal, vilket bidrar till att kunden får ett positivt intryck. Frontpersonalen bör 

ha god kännedom om samtliga produkter, således är kunskap viktigt för att kunna 

presentera produkterna och ge konkreta råd. Kunskap är även ett verktyg för att kunna 

driva konversationen vidare (Hernant & Boström 2010; Sparks 1992; Gradney et al. 

2005). Nyström och Wallén (2002) menar att det ställs krav på personalens 

yrkesmässiga kunskap. Personalens kunskap om produkterna skapar trygghet hos 

kunden (Grönroos 2008; Zeithaml et al. 2013). Genom att frontpersonalen har rätt 

kunskap underlättar det även för att hantera mer krävande situationer i serviceprocessen 

samt att leva upp till kundens förväntningar. Nyström och Wallén (2002) samt Grönroos 

(2008) menar rent av att misslyckanden i det personliga bemötandet beror på brist av 

kompetens och kunskap. Personalens bör därav inneha rätt kunskap och kompetens om 
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produkterna i den servicemiljö de representerar (Nyström & Wallén 2002; Gradney et 

al. 2005).  

      

Enligt Schmidt Thurow et al. (2008) finns det personal som har mycket kunskap om 

produkterna och de ger således mer information än vad kunden efterfrågat, men 

samtidigt finns det personal som försöker sälja utan att ha kunskap om produkterna i 

fråga. Solomon och Rabolt (2007) argumenterar för att det är viktigt att personalen 

behärskar produktkunskap, kundkunskap och försäljningskunskap. Med 

produktkunskap syftar författarna på att man har kunskap om samtliga produkter som 

finns i sortimentet. Schmidt Thurow et al. (2008) menar vidare att det är viktigt att man 

har god kännedom om de kunder som brukar handla och deras handlingsvanor för att 

kunna presentera produkterna på rätt sätt. Det är därav viktigt att personalen behärskar 

en gedigen kunskap om samtliga produkter som finns i butikens sortiment. Schmidt 

Thurow et al. (2008) hävdar att kunskap om produkterna är även viktigt för att kunna ge 

information i form av råd och rekommendationer när det gäller produktens skötsel och 

hantering. Vidare menar Schmidt Thurow et al. (2008) att kundkunskap är ytterst viktigt 

för att kunna sälja till ”sina” kunder samt att det skapar en trygghet i frontpersonalens 

roll som säljare. Zeithaml et al. (2013) utvecklar att med god kännedom om sina kunder 

kan företag möta deras behov på ett professionellt sätt.  

     

2.3  Den moderna kunden 

2.3.1 Kundens medverkan i serviceprocessen   

Turner och Shockley (2014) menar att dagens kunder efterfrågar att få engagera sig i 

serviceprocessen, men på premissen att det är tydligt vad som krävs och förväntas av 

dem. Det är idag viktigt att låta kunden lösa deras egna problem och således ge den 

verktyg för att kunna göra detta (Kaushik & Rahman 2015). Den moderna kundens 

självförtroende gör att den självständigt kan medverka i serviceprocessen vilket leder 

till att detta i stor utsträckning kan ses som lyckat i en kvalitetskontext. Det krävs dock 

att kunden ska ha kunskap och färdigheter för att självhjälpen ska verka effektivt 

(Turner & Shockley 2014). Ponder et al. (2006) utvecklar att i en butik kan kundens 

deltagande definieras som att kunden har en aktiv roll i produktionen samt leveransen 

av tjänsten. Kundmedverkandet har även visat sig öka nivån av kundnöjdhet.  
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Enligt Ponder et al. (2006) finns det vissa psykologiska egenskaper som gör att en del 

kunder är mer benägna att använda sig av självbetjäning än andra. Individuella 

egenskaper som självförtroende, oberoende och behov av kontroll kan driva kunder till 

att i större utsträckning engagera sig i serviceprocessen och därigenom får frontpersonal 

inte samma centrala roll för kunden. Även Li et al. (2013) har identifierat liknande 

personlighetsdrag som gör kunden mer mottaglig för detta. Vidare menar författaren att 

då kunden är medproducent i en servicekvalitetskontext är det viktigt att kunden kan 

agera självständigt för att självservicen ska anses vara lyckad. De kunder som är 

familjära att på daglig basis använda teknologi är mer mottagliga för att medverka i 

serviceprocessen. Kaushik och Rahman (2015) menar att då dagens kunder är vana vid 

att använda teknologi och därigenom är familjära att självständigt söka information 

leder till att de är mer accepterande för att använda sig av teknik i butiken. Författarna 

utvecklar att den moderna kunden är mer öppen för att testa nya butikskoncept där de 

själva får medverka i processen.  

 

2.3.2 Kundens skepsis mot försäljningspersonalen 

Bush et al. (2015) menar att det finns en tendens till motstridiga känslor när det gäller 

kundens uppfattning om försäljningspersonal. Kunden kan uppfatta personalen som 

hjälpsam vid köpbeslut, samtidigt kan de betrakta dem som manipulativa och opålitliga 

(Bush et al. 2015). Kunden har således blivit allt mer skeptisk gentemot 

försäljningspersonal (DeCarlo et al. 2013). Det faktum att kunder upplever att de blir 

observerade av försäljningspersonal ökar deras självmedvetenhet och kan orsaka 

känslor av obehag samt hämmande beteenden (Bush et al. 2015). Trots att det finns 

mycket teorier om personalens övertalning gentemot kunden, anser Kenneth et al. 

(2009) att det inte tas hänsyn till de konsekvenser som kan uppstå när kunden uppfattar 

dessa försök till övertalning, och särskilt när det gäller unga konsumenter. Vidare menar 

Kenneth et al. (2009) att en logisk slutsats är att då kunder idag utsätts för otaliga 

övertalningsförsök från en mängd aktörer på marknaden, har de utvecklat en förmåga att 

känna igen och bemöta dessa. Författarna utvecklar att det är mer effektivt att 

personalen strävar efter att hjälpa kunder att fastställa sina val snarare än att forcera dem 

att köpa en viss produkt. 

 

Zeithaml et al. (2013) ifrågasätter vikten av personalen roll i frontlinjen. Författarna 

menar att personalens roll är i första hand att leverera en upplevelse för kunden, men 
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många kunder anser att deras trevliga bemötande endast syftar till att sälja mer 

produkter eller tjänster. Alhoutin, Gillespie, Chang och Davis (2015) menar att det finns 

en tunn gräns mellan att ge kunden uppmärksamhet och att upplevas som påträngande. 

Söderlund (2012) argumenterar för att det är viktigt att ta hänsyn till de kunder som inte 

uppskattar en hälsning omedelbart då de kliver in i butiken. Frontpersonalen utgör 

företagets service i kundens ögon (Zeithaml et al. 2013) och om personalen agerar 

påträngande mot kunden skadar det den positiva upplevelsen i servicemötet (Althoutin 

et al. 2015). Bateman och Valentine (2015) menar att kunder ifrågasätter överdriven 

interaktion med frontpersonalen, för mycket uppmärksamhet kan göra att säljaren 

uppfattas som desperat. Genom att ignorera kunden helt och inte ge den tillräckligt med 

uppmärksamhet kan det däremot driva bort denna (Solomon et al 2013). Alhoutin et al. 

(2015) utvecklar att kundupplevelsen är optimal när försäljningspersonalen respekterar 

kunden genom att inte agera påträngande. 

2.3.3 Den unga kunden 

Parment (2008) menar att den första definitionen av de som kallas generation Y 

utgjordes av personer födda 1984 till 1994. Det är en generation som vuxit upp i ett 

konsumtionsdrivet samhälle (Noble, Haytko & Phillips 2009) med många 

valmöjligheter, flitig kommunikation och stora sociala nätverk (Parment 2008). Vidare 

har generationen mer pengar till sitt förfogande än vad unga människor någonsin har 

haft genom historien (Noble et al. 2009). Parment (2008) menar att generation Y är 

snabba och naturliga beslutstagare. Även Kenneth et al. (2009) beskriver denna 

generation som väldigt självsäker när det kommer till köpbeslut. Gällande generation 

Y:s inställning till valmöjligheter finns forskning som indikerar att få känner sig osäkra 

och frustrerade när de står inför valmöjligheter och att den största majoriteten finner det 

som något positivt (Parment 2008).  

 

Parment (2008) menar att generation Y har växt upp med vetskapen att företag 

konkurrerar om dem och att “kunden är kung” vilket gör att de kan ha höga krav. Noble 

et al. (2009) beskriver även att generationen kan se igenom många 

marknadsföringstaktiker. Då kunden i generation Y är kunnig och påläst ställer detta 

även högre krav på säljarens kompetens. Dessa ökade kundkrav pressar alltså företag att 

öka sin grad av professionalitet (Parment 2008). 
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Enligt Kvidahl (2015) existerar det en grupp födda senare än generation Y som idag 

utgör en betydande köpkraft. Generationen definieras som de som är födda efter 1996 

och benämns generation Z. Denna grupp som är under 17 år är den första generationen 

som har fötts in i den digitala världen och är vidare mer utbildad än tidigare 

generationer (Dupont 2015; Fister 2015). Även Turner (2015) hävdar att ingen annan 

generation har levt i en tid där teknologin är så tillgänglig vid tidig ålder. Kvidahl 

(2015) utvecklar och menar att den unga gruppen människor anser sig själva som 

förberedda, pragmatiska och självständiga vilket även speglar deras köpbeteende. 

Författarens studier visar samtidigt att generation Z utvärderar olika alternativ samt att 

de vill ha kunskap om vad företaget står för innan de genomför ett köp (Kvidahl 2015). 

Den unga kunden vill veta att den får värde för de pengar de spenderar på shopping 

(Dupont 2015). Vidare menar författaren att de unga människorna har ständig tillgång 

till allt innehåll i den digitala världen genom mobila enheter.   

 

2.4 Mätning av servicekvalitet 

2.4.1 Betydelsen av att mäta servicekvalitet 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) argumenterar för att då tjänster baseras på 

förväntningar snarare än objekt kan det försvåra mätningen av kvaliteten. Vidare menar 

författarna att för att kunna förstå servicekvalitet måste innebörden av service och 

kvalitet förstås. Begreppen är svåra att definiera då de är av immateriell karaktär. 

Således menar Parasuraman et al. (1988) att kvalitet är otydlig och svårfångad eftersom 

det har varierande betydelse för kunder vid olika situationer. Lovelock och Wirtz (2011) 

utvecklar att för att kunna tillgodose kunden måste man utvärdera och mäta kvaliteten 

på servicen. De senaste åren har detaljister sett den avgörande betydelsen av att vara 

kundorienterad och vidare menar de att företag bör lägga större vikt på kvalitet, värde, 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Enligt Grönroos (2008) är kundens upplevelse av 

kvalitet av största vikt att mäta. För att kunna mäta servicekvalitet har en rad 

mätinstrument utvecklats. Grönroos (2008) menar att det finns främst två typer av 

instrument som kan användas. Den första är ett attributbaserat mätinstrument där olika 

modeller används för att beskriva egenskaper hos en tjänst.  I det andra instrumentet 

används modeller som grundar sig på utvärderingar av kritiska händelser. Inom 

forskningen är det attributbaserat mätinstrumentet som fått mest spridning och det 

vanligaste mätinstrumentet inom denna grupp är SERVQUAL (Grönroos 2008). 
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2.4.2 SERVQUAL - det ursprungliga mätinstrumentet     

SERVQUAL innebär att forskaren definierar ett antal attribut som beskriver egenskaper 

hos en tjänst som sedan respondenter får besvara genom en enkät (Grönroos 2008). 

Instrumentet bygger på fem determinanter där det görs en jämförelse mellan kundens 

förväntningar på hur kvaliteten ska vara med upplevelsen av tjänsten i fråga (Grönroos 

2008). Zeithaml et al. (2013)  menar att kunden utvärderar tjänstekvaliteten utifrån ett 

antal faktorer som är direkt avgörande i sammanhanget. Vidare bedömer inte kunden 

servicen på ett endimensionellt sätt utan ser servicen ur ett helhetsperspektiv (Zeithaml 

et al. 2013). 

Det ursprungliga mätinstrumentet SERVQUAL utformades av Parasuraman et al. 

(1988) och innefattar fem determinanter: Materiella ting innebär hur kunderna upplever 

lokalerna och utrustning samt personalens fysiska uppenbarelse. Tillförlitlighet syftar 

till att företaget levererar det som utlovats till kund samt att inga misstag sker, det vill 

säga att företaget tillhandahåller en korrekt tjänst. Tjänstvillighet innebär att personalen 

är villiga att hjälpa kunderna, svarar på kundens önskemål, informerar kunden och ger 

snabb service. Försäkran syftar till att personalen agerar på ett sådant sätt att kunderna 

känner sig trygga och kan lita på företaget. Det innebär även att personalen är 

tillmötesgående och visar kunskap om produkterna. Empati syftar till att personalen 

förstår kundernas problem och har deras bästa för ögonen samt innebär även att man ger 

personlig service (Parasuraman et al. 1988). 

2.4.3 SERVQUAL för detaljhandelsföretag 

Dabholkar et al. (1996) har utifrån den ursprungliga SERVQUAL tagit fram ett 

instrument för att mäta vilka attribut i servicekvaliteten som har störst betydelse för 

kunden i ett detaljhandelsföretag. Författarna argumenterar för att det ursprungliga 

instrumentet inte tillräckligt adekvat kan mäta servicekvalitet i detaljhandelsföretag. 

Bortsett ifrån de fem determinanter som undersöks i Parasuraman el als. (1988) 

mätinstrument SERVQUAL fångar detta mätinstrument även upp determinanter som är 

relevanta för detaljister. De två första determinanterna, materiella ting och 

tillförlitlighet är i stort sett oförändrade. De övriga determinanterna definieras som 

följer. Personlig interaktion innebär att personalen ska ge kunden självförtroende, vara 

artig och agera hjälpsamt. Problemlösning innefattar att personalen ska hantera returer 

och klagomål från kunden. Den sista determinanten benämner författarna Policy, vilket 

syftar till att butikens policy ska motsvara kundens behov. 
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2.5 Studiens mätinstrument och hypoteser 

2.5.1 Mätinstrument för fast fashion-butiker 

Som Dabholkar et al. (1996) argumenterar för är det ursprungliga mätinstrumentet 

SERVQUAL framtaget av Parasuraman et al. (1988) inte tillräckligt för att mäta 

servicekvalitet i detaljhandelsföretag. Författarna av denna uppsats anser dock att 

ovanstående mätinstrument inte heller helt adekvat kan appliceras på fast fashion-

branschen, vilket leder till utvecklingen av ett eget mätinstrument med attribut som vi 

anser viktiga specifikt för fast fashion-branschen. Mätinstrumentet grundar sig i 

Parasuraman et als. (1988) och Dabholkar et als. (1996) versioner av SERVQUAL men 

med vissa modifieringar (se Fig 1). Denna modell ska inte ses som ett fullständigt 

mätinstrument avsett att ersätta de föregående. Istället hävdas att det kan fungera som 

ett komplement till dessa applicerbart på fast fashion-branschen. Då branschen präglas 

av förändring i form av högre omsättning och mindre personal, finns attribut som är mer 

relevanta att studera än andra. Studien syftar till att specifikt belysa vad personalen kan 

påverka genom sitt bemötande i en fast fashion-butik. Av den anledningen berör inte 

studien attributen materiella ting, tillförlitlighet och policy. Orsaken är att de berör 

butikens fysiska förutsättningar eller ses utifrån ett managementperspektiv.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Modifierat mätinstrument för fast fashion-butiker (Källa: egen) 

 

Som ovan nämnt inspireras detta mätinstrument av Parasuraman et als. (1988) och 

Dabholkar et als. fem attribut. Zeithaml et al. (2013) menar att den personen kunden 

först kommer i kontakt med och ger det personliga bemötandet är avgörande för 

kundens uppfattning av företaget. Med förankring i bland annat denna teori (se avsnitt 

2.2.5) har det första attributet, första intrycket, tagits fram då den anses aktuell i en 

kvalitetskontext gällande fast fashion-butiker. Det andra attribut som ingår i denna 
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studie är tjänstvillighet med stöd i Echeverris (2010) och Levy och Weitzs (2011) 

teorier om att personalens bemötande är en stor del av den totala upplevelsen av 

kvaliteten i butiken (se avsnitt 2.2.6) Vidare är kunskap det sista attributet vilket har 

förankring i teorier (se avsnitt 2.2.7) som indikerar att kunnig och kompetent personal 

bidrar till att kunden får ett positivt intryck (Gradney et al. 2005). De tre attributen 

ligger till grund för studiens hypoteser.  

 

2.5.2 Hypoteser  

Barnes och Lea-Greenwood (2010) argumenterar för att fenomenet fast fashion 

karaktäriseras av låga priser, konstanta nyheter och en hög omsättningshastighet. 

Bemötandet är en stor del av den totala upplevelsen av kvaliteten i butiken (Echeverri 

2010; Levy & Weitz 2011). Gummesson (2008) menar vidare att frontpersonalen utgör 

en kritisk del i hur kunden uppfattar servicekvaliteten. Vidare beskrivs generation Y 

som vana beslutstagare av Parment (2008) och som självsäkra av Kenneth et al. (2009). 

Kvidahl (2015) beskriver generation Z som den första att födas in i den digitala världen. 

Denna generation anser sig själva som självständiga och är mer utbildade än någon 

annan generation (Dupont 2015; Fister 2015; Kvidahl 2015). Vidare gör den moderna 

kundens självförtroende att de självständigt kan medverka i serviceprocessen utan att 

interagera med personalen (Turner & Shockley 2014). 

 

Det första intrycket är av stor betydelse enligt Zeithaml et al. (2013), Malmberg (2012) 

och Mattson och Haring Marten (1998). Här ingår icke-verbal kommunikation, vilket 

innefattar bland annat frontpersonalens ansiktsuttryck och ögonkontakt (Gabott & Hogg 

2001). För att kunden ska känna sig välkommen och få en positiv bild av personalen 

hävdar Malmberg (2012) att det bör uppstå ögonkontakt mellan frontpersonal och kund, 

samt att kunden bör mötas med ett leende. Vidare poängterar både Malmberg (2012) 

och Söderlund (2012) vikten av att kunden får en hälsning vid ett besök i butiken. 

Barrows och Powers (2015) framhåller tjänstvillighet som en viktig aspekt för att uppnå 

kundnöjdhet. Det personliga bemötandet är en stor del av den totala upplevelsen av 

kvaliteten i butiken (Echeverri 2010; Levy & Weitz 2011) och personalen bör sträva 

efter att möta kundens behov och förväntningar (Levy och Weitz 2011). Personalen har 

en bekräftande och stödjande roll för kunden (Schmidt Thurow et al. 2008). Att 

frontpersonalen uppfattas som kunnig leder till att kunden får ett positivt intryck av 



19 
 

butiken (Gradney et al. 2005) och vidare bidrar personalens kunskap om produkterna till 

en trygghetskänsla (Grönroos, 2008; Wilson et al. 2008). 

 

H1) Det finns ett positivt samband mellan ett gott upplevt första intryck från personalen 

och upplevd servicekvalitet 

 

H2) Det finns ett positivt samband mellan upplevd tjänstvillighet från personalen och 

upplevd servicekvalitet. 

 

H3) Det finns ett positivt samband mellan upplevd kunskap från personalen och upplevd 

servicekvalitet 

 

2.6 Teorins roll och betydelse 

Denna studie bygger på en kvantitativ metod och utgår från hypotesprövning. Vidare är 

studiens tre hypoteser förankrade i den teoretiska referensramen vilket ger detta avsnitt 

en central roll i studien. Tyngden i analyskapitlet utgår från avsnittet 2.2 Service 

Management. Den teoretiska referensramen som helhet lägger grunden för analysen, 

dock har en del av den teoretiska referensramen en mer stödjande funktion. Teorierna 

syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för studiens komponenter som är 

nödvändiga för att kunna föra en diskussion kring den unga kunden och den upplevda 

servicekvaliten i en fast fashion-butik.  
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3. Metod  

I detta kapitel redovisas val av undersökningsmetod samt motiveras varför den anses 

lämplig. Vidare förklaras studiens operationalisering och processen för datainsamling 

beskrivs. En beskrivning av bearbetning, tolkning och analys av data följer därefter, 

samt vetenskapliga krav med fokus på reliabilitet. Avslutningsvis presenteras kritik mot 

vald metod. 

3.1 Kvantitativt angreppsätt  

Enligt Christensen, Engdal, Haglund och Grääs (2012) är val av undersökningsmetod 

det avstamp forskaren gör när denna ska genomföra sin undersökning. Bryman och Bell 

(2011) utvecklar att vid kvantitativ forskning betonas kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Vidare präglas metoden av ett deduktivt perspektiv i förhållandet mellan 

teori och praktisk forskning (Denscombe 2004). Patel och Davidson (2011) menar att 

den kvantitativa metoden bygger på hypoteser vilka har som syfte att i empirin pröva 

huruvida de ska accepteras eller förkastas. Författarna utvecklar att statistiska 

instrument är verktyg som används för att bearbeta och analysera den insamlade datan. 

Tyngden i kvantitativ forskning ligger på prövning av teorier och den har en benägenhet 

att uppfatta den sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet (Bryman & 

Bell 2011). I motsats läggs vid kvalitativa forskningen vikten på ord istället för siffror 

vid datainsamling och analysering (Bryman & Bell 2011).  

 

I denna studie tillämpas kvantitativ forskning, då detta är det mest lämpliga för det vi 

ämnar undersöka. Syftet med den kvantitativa metoden är enligt Christensen et al. 

(2011)  att upptäcka, mäta och fastställa ett samband mellan olika variabler. Tyngden 

i denna studie ligger på att omvandla ett antal faktorer till mätbara variabler, således är 

siffror av större vikt än beskrivningar i ord.  Studien ämnar inte heller att generera 

teorier, utan att testa existerande sådana. Patel och Davidsson (2011) menar att fördelen 

med kvantitativa metoden är möjligheten att kunna åstadkomma intressanta 

generaliseringar. Denna teori går i linje med syftet med denna studie som ämnar 

undersöka ett större antal respondenters upplevda servicekvalitet och således få ett brett 

underlag för analys. Den kvantitativa metoden gör det därav möjligt att kunna dra 

generella slutsatser och då inte ta hänsyn till varje enskilda individs upplevda 

servicekvalitet. 
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3.2 Deduktiv ansats 

Enligt Bryman och Bell (2011)  bestämmer valet av forskningsansats vilken typ av 

undersökning som kommer genomföras och således vilken typ av resultat som kommer 

ut ur studien. Författarna utvecklar att den deduktiva ansatsen syftar till att förankra 

teori med empiri och således studera sambandet dem emellan. Därmed utgår den 

deduktiva ansatsen att utifrån en referensram testa teorier och hypoteser mot 

verkligheten. Vidare med utgångspunkt i teorier samlas empiriskt material för att 

forskarna sedan ska kunna dra slutsatser. Den deduktiva ansatsen kan enligt Bryman 

och Bell (2011) vara linjär. Dock argumenteras det för att en forskares syn på teorierna 

kan förändras under studiens gång (Bryman & Bell 2011). Patel och Davidson (2011) 

menar att deduktion syftar till att forskaren utgår ifrån de egna och allmänna principerna 

samt befintliga teorier för att sedan dra slutsatser om enskilda händelser. 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver att till skillnad från den deduktiva forskningen där 

forskarna utgår från teorin testas i en induktiv metod först observationen för att sedan 

förankra dessa i teorier. Författarna menar vidare att i en abduktiv ansats används 

istället en metod som är en kombination av de två ovanstående metoderna. Denna studie 

ämnar genom hypoteser testa huruvida teorier stämmer överens med verkligheten. 

Därav inleds forskningsprocessen med en genomgång av relevanta teorier i ämnet för 

att därefter sammanställa hypoteser utifrån de valda teorierna. Bryman och Bell (2011) 

menar att då en ansats är förankrad i teori samt hypotes är det nödvändigt att teorier är 

fastställda innan forskarna kan gå vidare till den empiriska insamlingen. Utifrån detta 

motiverar vi att en deduktiv ansats bör användas då enkäten är beroende av den teori 

som samlas in i den teoretiska referensramen.  

3.3 Operationalisering  

Bryman och Bell (2011) menar att för att forskaren ska kunna testa befintliga teorier är 

det av vikt att specificera hur informationen som ligger till grund för hypotesen har 

samlats in.  Eliasson (2013) menar vidare att vid utformning av ett frågeformulär utgår 

forskaren från steget innan, vilket definieras som operationalisering. Detta innebär att de 

begrepp som tagits fram i teorin sätts i fokus för den fortsatta undersökningen. Att 

operationalisera teorin i förhållande till problemformulering syftar till att ta fram 

begrepp ur teorin som anger något om problemformuleringen, det vill säga begrepp som 

är relevanta. Därav ska forskaren formulera begreppen klart och tydligt och bör även 
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relatera begreppen till varandra. Eliasson (2013) utvecklar att operationalisering handlar 

om att göra begrepp mätbara. När forskaren definierat begreppen som ska användas i 

undersökningen har även variablerna skapats (Eliasson 2013). I denna studie har fyra 

begrepp använts, det vill säga första intrycket, tjänstvillighet och kunskap vilka är de 

oberoende variablerna i studien som testas mot den beroende variabeln servicekvalitet. 

För att säkerställa att begreppen är mätbara och relevanta till studien har teorier som 

stödjer de valda begreppen tagits fram. Innan studien genomförts har tidigare 

undersökningar av det aktuella området gjorts för att kunna påvisa hur de valda 

begreppen förhåller sig till tidigare forskning. Vi argumenterar även för att genom stöd 

från den teoretiska referensramen har vi belägg för att säga att begreppen fungerar i 

förhållande till undersökningens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Sambandet mellan de oberoende och den beroende variabeln (Källa: egen) 

 

3.4 Datainsamling   

3.4.1 Enkäter  

För att kunna identifiera sambandet mellan våra oberoende variabler och den beroende 

variabeln har en enkät tagits fram. Enkäter är tillsammans med strukturerade intervjuer 

den huvudsakliga metoden för datainsamling (Bryman & Bell 2011). Då vi ämnar 

undersöka ett större urval av en målpopulation och därigenom få signifikanta resultat är 

en enkätundersökning det mest lämpliga valet. Vidare är inte syftet med studien att göra 

djupgående analyser kring vad enskilda individer i populationen anser om personligt 

bemötande i en kvalitetskontext. Snarare är syftet att kartlägga mönster från en större 

massa och kunna dra generella slutsatser. Nackdelen med enkäter som 

datainsamlingmetod är dock att den i liten utsträck ger utrymme för flexibilitet i svaren 
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samt att frågorna färgas av våra definitioner av begreppen. Vid användning av enkät är 

det av särskild vikt att frågorna är lätta att förstå och besvara för undersökningens 

respondenter (Christensen et al. 2012). Vid utformning av en enkät ska ställning tas till 

huruvida öppna eller slutna frågor ska ställas (Bryman & Bell 2011). Vidare utvecklar 

Halvorsen (2011) att vid öppna frågor har respondenterna frihet att svara vad de vill, 

men vid slutna frågor är svarsalternativen angivna på förhand. Fördelarna med slutna 

frågor är att det underlättar analysering av svaren, frågorna får en klarare precisering 

och preciserade svar ger en större möjlighet än att jämföra svar från olika respondenter 

(Halvorsen 2011). När svarsalternativen till de slutna frågorna ska formuleras är det 

viktigt att väga in mängden respondenter. Vidare är det vid val av storlek viktigt att 

tänka på problemet och vad man önskar få ut av materialet (Christensen et al. 2012).  

 

3.4.2 Webbenkäter 

Fördelarna med att använda sig av en webbenkät är att det är enkelt att administrera och 

kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella undersökningar (Christensen et al. 

2012). Författarna argumenterar även för att webbenkät är tidsbesparande i jämförelse 

med exempelvis en postenkät då det kan ta upp till flera veckor att sammanställa 

respondenternas svar. Vid användning av webbenkät undviker man manuell inmatning 

av data då all data samlas i en databas (Eliasson 2012). Vidare menar Eliasson (2012) 

att fördelen med en webbenkät är att respondenterna har möjlighet att besvara den i mån 

av tid. Dock kan en nackdel med denna form av undersökning vara att det finns risk för 

missförstånd och det förutsätter även att de tillfrågade förstår innehållet i formatet 

(Eliasson 2012). Christensen et al. (2012) argumenterar för att respondenterna bör 

informeras om hur lång tid det tar att besvara enkäten i form av tid i minuter. Detta för 

att undvika att respondenterna hoppar över svar. Ytterligare en fördel med denna form 

av undersökning är att det skapar en större förutsättning att ge respondenterna 

anonymitet (Christensen et al. 2012). 

3.4.3 Utformning av enkät 

I utformningen av vår enkät har vi valt att använda det ursprungliga mätinstrumentet 

framtaget av Parasuraman et al. (1988) samt av Dabholkar et als. (1996) mätinstrument 

SERVQUAL för detaljhandelsföretag som grund. Utifrån studiens teoretiska 

referensram har vi tagit fram en modifierad version av de ursprungliga mätinstrumenten 

(se fig 1), vilket sedan har mynnat ut i våra tre hypoteser (se avsnitt 2.5). Utifrån 
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hypoteserna har vi format enkätfrågor som kopplas till respektive hypotes. Vidare är 

enkäten (se bilaga 1) utformat med en likertskala där respondenten får svara på i vilken 

grad de instämmer helt till instämmer inte alls på en sjugradig skala. Valet av 

likertskala motiveras till att vi vill undvika JA och NEJ frågor. I enkäten ges heller inget 

utrymme för respondenten att ge öppna svar. I början av enkäten får respondenten ta del 

av syftet med enkäten samt en definition av fast fashion, det ges även exempel på 

butikerna som vi ämnar studera. Vidare ombeds respondenten tänka tillbaka på sitt 

senaste besök i fast fashion-butik när den besvarar frågorna. 

3.4.4 Förtest på kontrollgrupp  

Enligt Bryman och Bell (2011) för att kunna få respons angående enkätens utformning 

bör ett förtest utföras på en kontrollgrupp. Syftet med att testa enkäten innan 

användning är för att kunna få tidiga anvisningar gällande frågornas formuleringar, 

relevans och förbättra de eventuella brister som kan förekomma (Grönhaug 2005). 

Innan enkäten (se bilaga 1) skickades ut till våra respondenter gjordes därför ett förtest 

för att kunna kontrollera samtliga frågor, formuleringar och frågeställningar. 

Kontrollgruppen bestod av 20 respondenter i åldrarna 15-25. I samband med detta 

förtest framgick att en omformulering var nödvändig för att det inte skulle finnas 

utrymme för misstolkningar.  

 

3.4.5 Urval och respondenter  

Som framgår av studiens syfte berör denna undersökning unga kunder, närmare bestämt 

i åldern 15 till 25 år. Denna definition innebär att en omfattande samling individer ingår 

i populationen. När en population omfattar alltför många individer är det inte möjligt att 

genomföra en totalundersökning (Körner & Wahlgren 2012). Författarna hävdar istället 

att någon form av urval är det enda rimliga alternativet. Vi har, för att komma så nära 

populationen som möjligt, utnyttjat vårt kontaktnät genom att publicera enkäten på 

Facebook. Genom denna form av undersökning kan många i den valda målgruppen nås 

på kort tid, då personer inom ramen för vår målgrupp är frekventa användare av detta 

nätverk. Då det inte finns ett register över användare av sociala medier är det därav 

problematiskt att utgå från de vanligare urvalsmetoderna vilket motiverar att vi valt ett 

självurval. Christensen et al. (2012) menar att självurval är det urval där respondenterna 

själva tar initiativ till att delta i en undersökning. I samband med att individerna i 

målpopulationen tar del av enkäten kan de då själva aktivt ta ställning om de vill delta i 
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undersökningen eller inte. Vidare för att räkna ut den ideala urvalsstorleken har vi i 

denna studie utgått ifrån Statistiska centralbyråns (2008) riktlinjer. Med en population 

över 100 000 individer och på en 10 procentig felmarginal ligger därav den undre 

gränsen för provgruppen på 96 respondenter. Utifrån ovanstående riktlinjer baseras 

denna studie på enkätsvar från 210 individer mellan 15-25 år. 

3.4.6 Ram- och bortfallsfel 

Syftet med en statistisk undersökning är att ge kunskap om en viss population (Körner 

& Wahlgren 2012). För att uppnå syftet med undersökningen är det således viktigt att 

definiera populationen genom att fastställa vilka individer den består av. Vidare har den 

statistiska undersökningens syfte uppfyllts om rätt population har undersökts. Det är 

viktigt att minimera skillnaden mellan ramen och målpopulationen, där ramen innebär 

en definierad population och målpopulationen är den population man egentligen vill 

undersöka (Christensen et al. 2012). Om ramen innehåller individer som inte tillhör 

målpopulationen har en övertäckning skett. På motsatt sätt sker undertäckning om vissa 

individer inte kommit med även om de tillhör målpopulationen (Körner & Wahlgren 

2012). 

 

Vid en övertäckning kan de individer som inte skulle varit med i undersökningen enkelt 

sorteras bort (Körner & Wahlgren, 2012; Christensen et al. 2012). Detta är applicerbart 

på den undersökningen vi har utfört, där målpopulationen rör sig i spannet 15 till 25 år. 

I denna studie förekommer det efter avslutad undersökning en viss övertäckning då ett 

fåtal individer över 25 valde att medverka i undersökningen. Svaren från dessa deltagare 

avlägsnades från datainsamlingen innan analysen genomfördes. Vidare finns en risk att 

vissa deltagare låter bli att svara på hela eller delar av undersökningen, till exempel som 

en följd av för många frågor (Körner & Wahlgren 2012). Är detta bortfall stort kan det 

resultera i en lägre tillförlitlighet i undersökningen (Körner & Wahlgren 2012; 

Christensen et al. 2012). Detta bortfall är dock i denna studie väldigt lågt, och resulterar 

då inte i en lägre tillförlitlighet i undersökningen.    

 

3.4.7 Insamling av primär- och sekundärdata  

Fangen och Sellerberg (2011) skiljer på huvudsakligen två olika former av datakällor i 

den kvantitativa undersökningsmetoden vilka är den primära- och sekundära 

datainsamlingen. Författarna utvecklar att primärdatan är det forskaren samlar in till 
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den aktuella studien vilket syftar till data ifrån i första hand frågeformulär, registreringar 

av observationer eller i samband med experiment. Krishnaswamy och Satyaprasad 

(2010) menar att primärdata kan vara fördelaktigt då den bidrar till att forskaren har en 

större kontroll över det insamlade materialet då insamlingsmetoden utformas och 

konstrueras specifikt för undersökningen.  För att denna studie ska vara möjlig att 

genomföra är det då nödvändigt att samla in data som är anpassad till fast fashion-

butiker samt den unga kunden. Därav utförs en enkätundersökning som ligger till grund 

för vår primära datainsamling.  

 

Enligt Fangen och Sellerberg (2011) är sekundärdata sådan som redan existerade före 

undersökningen i fråga. Krishnaswamy och Satyaprasad (2010) hävdar att det är 

tidsbesparande samt lättillgängligt att studera tidigare forskning. Dock kan nackdelen 

med sekundärdata vara att den inte är uppdaterad och således inte kan appliceras på den 

aktuella studien. I de flesta fall kan sekundärdatan användas direkt till undersökningen, 

dock argumenterar Krishnaswamy och Satyaprasad (2010) för att det kan vara 

nödvändigt att bearbeta data innan den kan appliceras till studien. I enlighet med 

Krishnaswamy och Satayprasads (2010) teori om att all forskning inte kan appliceras på 

undersökningen i fråga har vi i denna studie varit kritiska i urvalet av källor. Vi är även 

medvetna om att inte alla teorier i ämnet går att applicera på vald bransch och 

målgrupp. Vidare använder vi i denna studie, i den mån det är möjligt, ny och 

uppdaterad forskning för att den ska kunna appliceras på vår studie.  

 

3.5 Bearbetning av data   

För att kunna bearbeta och analysera studiens empiriska data använder vi i denna studie 

oss av IBM SPSS Statistics. För att praktiskt kunna hantera ett antal enkätfrågor bör 

forskaren koppla samman dessa frågor till gemensamma variabler (Eliasson 2013). 

Enkäten (se bilaga 1) består av 18 frågor varav samtliga är kopplade till någon av 

studiens huvudbegrepp - första intrycket, kunskap, tjänstvillighet och 

servicekvalitet. Därför är det första steget i bearbetningen att beräkna ett samlat 

medelvärde för vart och ett av studiens huvudbegrepp. När de nya variablerna är 

färdigställda testas sambandet mellan de oberoende variablerna (första intrycket, 

tjänstvillighet, kunskap) och beroende variabeln (servicekvalitet). För att statistiskt testa 

sambandet mellan variablerna utförs därav ett korrelationstest. Korrelationsanalys 
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används för att beskriva styrkan och riktningen av det linjära sambandet mellan två 

variabler, det vill säga hur väl vårt stickprov stämmer överens med ett linjärt samband 

(Pallant 2005). Den mest använda korrelationskoefficienten benämns Pearsons 

korrelationstest (Körner & Wahlgren 2012) och är således det test som utförs i denna 

studies analys. Pallant (2005) utvecklar att Pearsons korrelationskoefficient kan anta 

värden mellan -1 till +1 där dessa värden visar på ett perfekt samband mellan 

variablerna (Pallant 2005). Vidare är ett värde på noll den svagaste korrelationen vilket 

indikerar att det inte finns någon relation mellan variablerna. 

 

Då korrelationen inte kan visa hur signifikant säkerställt sambandet är bör därefter en 

regressionsanalys utföras (Pallant 2005) Vi ämnar därav testa statistiskt huruvida vi kan 

acceptera eller förkasta våra hypoteser (se avsnitt 2.5). En mer sofistikerad metod och 

djupare analys för att utforska sambandet mellan en grupp variabler är genom multipel 

regressionsanalays (Pallant 2005). Regressionsanalysen syftar till att bevisa effekten av 

en variabel och statiskt kunna bevisa att ett samband mellan variabler ej är av en slump. 

Vidare i en multivariat analys används kontrollvariabler som misstänks kan påverka 

vårt samband vilket där av behöver kontrolleras bort (Eliasson 2010). Då testerna avser 

undersöka de signifikanta skillnaderna mellan medelvärdena kommer vi i vår 

hypotesprövning acceptera en signifikant skillnad på p=<0,05. Det sammanställda 

resultatet från analyserna i SPSS används sedan för att förkasta eller acceptera 

hypoteserna.  

 

Enkätens artonde och sista fråga (se Bilaga 1) skiljer sig från de övriga i den 

bemärkelsen att den inte berör någon av de nämnda variablerna. I denna fråga får 

respondenten ta ställning till huruvida personalens bemötande är av betydelse för 

honom eller henne som kund. Efter avslutad undersökning var det dock tydligt att denna 

sista fråga inte fyllde någon funktion för att besvara studiens syfte eller hypoteser. Vi 

beslöt därför att utesluta den när datamaterialet behandlades. 

 

3.6 Vetenskapliga krav 

3.6.1 Validitet  

Bryman och Bell (2011) beskriver att validitet rör huruvida en forskare verkligen mäter 

vad som ska mätas och begreppet har vidare en stor tyngd i samhällsforskningen. 
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Denscombe (2004) utvecklar och menar att validitet rör precisionen i de frågor som 

ställs, den data som samlas in samt de förklaringar som presenteras. För att en forskning 

ska anses som valid måste forskaren kunna visa att dennas data och analyser är fast 

förankrat i det som är relevant, autentiskt och verkligt. Det fungerar som en garanti på 

att forskningen inte är baserad på undermålig data samt felaktiga tolkningar 

(Denscombe 2004). Då denna studies teoretiska referensram baseras på renommerad 

och aktuell forskning kan vi minimera risken för att studien är baserad på felaktiga 

tolkningar.  

 

Vi argumenterar för att vid en kvantitativ studie är det särskilt viktigt att inneha en hög 

validitet för att vi ska kunna vara säkra på att vi mäter det som verkligen ska mätas. 

Körner och Wahlgren (2012)  menar att en huvudregel är att begränsa sin insamlade 

information till det som verkligen ska undersökas, vilket vi motiverar att vi gjort genom 

att enkäten har utformats utifrån de fastställda hypoteserna som i sin tur har förankring i 

den teoretiska referensramen. Syftet med denna studie är att mäta den unga kundens 

upplevda servicekvalitet och därigenom studera hur olika attribut kan kopplas till denna 

kvalitet. För att uppnå syftet utgår vi från vårt modifierade mätinstrument som 

inspirerats av SERVQUAL, vilket är ett välanvänt instrument inom 

samhällsforskningen för att mäta servicekvalitet. Vidare har begreppen som används i 

vår modifiering av mätinstrumentet motiverats genomgående i den teoretiska 

referensramen.  För att vi ska kunna visa på en genomskinlighet i denna studie och 

således visa läsaren hur undersökningen gått till och hur enkäten tagits fram har vi 

genomgående beskrivit detta i metodkapitlet (se avsnitt 3.3 och 3.4.3 ).  

3.6.2 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet syftar till huruvida resultaten av en studie skulle vara oförändrade 

eller inte om studien upprepas, det vill säga graden av tillförlitlighet (Bryman & Bell 

2011). Denscombe (2004) menar att även detta begrepp är av stor vikt i 

forskningen.  Bryman och Bell (2011) utvecklar att tillförlitligheten i en studie syftar till 

att datainsamlingen ska vara stabil och inte förvränga forskningsfynden. Vidare 

argumenterar författarna att detta begrepp hänvisar till forskarnas förmåga att ge resultat 

som inte varierar från tillfälle till tillfälle och även inte varierar beroende på vem som 

genomför studien. Eliasson (2013) hävdar därav att om resultaten är förändrade är det 

en indikation på att de påverkats av någon slumpmässig eller tillfällig faktor. Forskarna 
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vill således vara förvissade om att deras resultat återspeglas i skillnaderna som mäts 

istället för i de redskap eller metoder som används (Eliasson 2013). 

 

Det finns två aspekter som är viktiga för en bedömning av reliabiliteten (Bryman & Bell 

2011; Pallant 2005). Den första är stabilitet, vilket innebär att måttet är stabilt över tid. 

Exempelvis ska svaren från ett urval av respondenter inte skilja sig avsevärt om 

experimentet utförs två gånger på samma grupp individer (Bryman & Bell 2011). Den 

andra aspekten är intern reliabilitet. Den mäter huruvida de indikatorer som utgör en 

skala eller ett index är pålitliga eller följdriktiga, och vidare huruvida svaren på dessa 

indikatorer är relaterade till varandra (Bryman & Bell 2011). Pallant (2005) utvecklar 

att intern reliabilitet är den grad till vilken indikatorerna som tillsammans utgör skalan 

mäter samma underliggande attribut. Det vill säga: det mäter den utsträckning i vilken 

dessa attribut “hänger samman” (Pallant 2005). Då denna studie mäter respondenternas 

upplevelse av ett antal begrepp (första intrycket, kunskap, tjänstvillighet och 

servicekvalitet) är detta mått av hög relevans. Pallant (2005) beskriver att en vanlig 

metod för att mäta intern reliabilitet är genom Cronbachs alfa. Testet ger en indikation 

på den genomsnittliga korrelationen mellan alla indikatorer som tillsammans utgör 

skalan. Värdet sträcker sig från 0 till 1, där ett högt värde indikerar hög reliabilitet. 

Enligt Pallant (2005) bör alfakoefficienten idealt sett uppgå till ett värde över 0,7. Vi 

utförde Cronbachs test på samtliga begrepp som testas i den här studien, det vill säga 

första intrycket, kunskap, tjänstvillighet och servicekvalitet.  

 

 

 

 

Tabell 1. Cronbachs alfa på begreppet första intrycket 

 

 

 

 

Tabell 2. Cronbachs alfa på begreppet tjänstvillighet 
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Tabell 3. Cronbachs alfa på begreppet kunskap 

 

 

 

 

Tabell 4. Cronbachs alfa på begreppet servicekvalitet 

 

Som framgår ligger samtliga värden med god marginal över 0,7.  Med ovanstående 

tester som underlag argumenterar vi för att enkätfrågorna till respektive begrepp i hög 

grad hänger samman med varandra, vilket i sin tur indikerar en hög intern reliabilitet. I 

kontexten ska tilläggas att när vi initialt inkluderade enkätfråga 4 (se bilaga 1) i testet 

indikerade detta att enkätfrågan markant sänkte reabilitetsvärdet i Cronbachs alfa vilket 

motiverar att vi valde att avlägsna denna ifrån undersökningen. Testet visade således att 

personalens klädsel inte bör kopplas till begreppet första intrycket. Därav visar tabell 1 

det samlade reabilitetsvärdet av enkätfråga 1, 2 och 3 (se bilaga 1).  

 

3.6.3 Äkthet och närhet 

Enligt Eksell och Thelander (2014) bör forskare analysera potentiella källor innan de 

bedömer att de är användbara i studien i fråga. I bedömningen ska det klargöras 

huruvida källan är en förstahands- eller andrahandskälla. Vidare hävdar författarna för 

att förstahandskällor präglas av en närhet i tid och rum medan andrahandskällor baseras 

på tidigare källor. I denna studie använder vi oss av både andrahands- och 

förstahandskällor, dels för att använda oss av renommerad forskning inom ämnet men 

samtidigt stödja detta med mer aktuell forskning som präglas av närhet. Merparten av 

artiklar och böcker vi använder oss av baseras på tidigare forskning samt att de har 

fastställt slutsatser från egen forskning. Denna studie baseras på ett rikt antal källor för 

att således hålla en hög kvalitet samt för att visa på att det finns belägg för teorierna när 

flera författare argumenterar för samma sak. Thurén (2015) utvecklar att lika viktigt 

som det är att en källa präglas av en närhet bör den även präglas av en äkthet. Med 

äkthet syftar författaren till att källan bör vara vad den utger sig för att vara. Denscombe 

(2004) menar att forskare bör kunna känna sig säkra på att deras data ger en korrekt bild 
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av en någorlunda “sanning”. Data ska således återspegla något som är äkta, autentiskt 

och verkligt. För att kunna mäta huruvida data innehar en hög grad av äkthet kan 

forskaren enligt Denscombe (2004) jämföra studien med tidigare forskningsresultat 

inom samma ämnesområde, det vill säga forskning som baseras på andra metoder och 

teorier. 

3.7 Metodkritik 

Då denna studie baseras på en kvantitativ metod anser vi det nödvändigt att kritiskt 

granska den valda metoden. Den valda metoden innebär till skillnad från en kvalitativ 

metod att vi som forskare inte kan göra en mer djupgående analys om vad den unga 

kunden värderar i en kvalitetskontext. En kvalitativ metod hade samtidigt kunnat 

minimera risken för att vår analys färgas av våra egna värderinga och definitioner av 

begrepp. I metoden tillämpas självurval, vilket innebär är att respondenten själv kan 

bestämma om den vill medverka. De respondenterna som väljer att delta i sådana 

undersökningar kan vara personer med särskilt starka åsikter i ämnet, vilket är värt att 

ha i åtanke vid självurval. Vidare innebär genomförandet av en webbaserad 

enkätundersökning vissa skillnader jämfört med om den utförts fysiskt, det vill säga om 

deltagarna tillfrågats i samband med besöket i butiken. Enkätundersökningen inleds 

med att kunden får ta del av ett scenario varav kunden ombeds tänka tillbaka på sitt 

senaste besök i en fast fashion-butik. Det kan således innebära en problematik för 

respondenterna om det var en lång tid sedan detta skedde, vilket kan innebära en 

skillnad i deras svar jämfört med om de tillfrågats direkt.  

 

Buttle (1996) räknar med tidsaspekten som en kritik till mätinstrumentet SERVQUAL 

då han menar på att förväntningarna påverkas beroende på hur lång tid efter mötet 

kunden blir tillfrågad. Vidare har respondenten i denna studie sannolikt mer tid att 

reflektera kring frågorna när de besvarar enkäten via internet jämfört med om de svarat 

på frågorna direkt utanför butiken. Det kan både medföra positiva effekter då frågorna 

besvaras med större eftertänksamhet, men också negativa då sanningen kanske 

egentligen ligger i respondentens spontana reaktioner.  Buttle (1996) menar även att 

kunden påverkas av tidigare erfarenheter vilket gör att förväntningar därigenom kan 

förändras. Det vill säga en kund som upplever en god servicekvalitet vid första mötet 

således kommer ha högre förväntningar på nästa möte. Detta är en faktor att ha i åtanke 

när man använder SERVQUAL som mätinstrument. 
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas det empiriska materialet som samlats in via 

enkätundersökningen. Resultaten leder till ett accepterande eller förkastning av 

hypoteserna. En tolkning och analys av dessa följer sedan. 

 

4.1 Deskriptiv data 

Empirin i denna studie består av insamlad data i form av en enkätundersökning som 

genomförts på Facebook. Studien syftar till att undersöka den unga kundens upplevelse 

av interaktionen med frontpersonalen i fast fashion-butiker. De 210 svaren från 

respondenterna ligger därav till grund för de samband vi ämnar undersöka mellan 

personlig service och upplevd servicekvalitet. Vid en deskriptiv analys av fördelningen 

mellan män och kvinnor kan vi utläsa att merparten av respondenterna är kvinnor, 181 

stycken, och resterande 29 respondenter är män. Vid en deskriptiv analys av 

medelvärdet av åldern kan vi utläsa att medelåldern ligger på 23,16.   

 

                                            Kön 

 

 

 
Tabell 5. Deskriptiv analys fördelning mellan kön 

 

   

Ålder 

 

 
 

 

Tabell 6. Deskriptiv analys av fördelning ålder 
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4.2 Hypotes 1 

H1) Det finns ett positivt samband mellan ett gott upplevt första intryck från personalen 

och upplevd servicekvalitet 

 

Hypotesen testar sambandet mellan ett gott upplevt första intryck från personalen och 

den upplevda servicekvaliteten för den unga kunden i fast fashion-butiker.  När data 

testas statistiskt visar Pearsons korrelationstest att det finns ett positivt samband med en 

korrelation på 0,538 där den starkaste positiva korrelationen har värdet 1. En korrelation 

på 1 visar att det finns ett perfekt samband mellan den oberoende variabeln (första 

intrycket) och beroende variabeln (servicekvalitet). Testet visar att det existerar ett 

linjärt samband mellan första intrycket och upplevd servicekvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Pearsons korrelationstest – första intrycket 

 

För att säkerställa att det linjära sambandet inte är av en slump sätts variablerna in i en 

multipel regressionsanalys. Tabellen nedan visar den empiriska datan ifrån den linjära 

regressionsanalysen som visar en signifikansnivå på 0,059 vilket tyder på att det inte 

finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Därför förkastar vi hypotesen till fördel 

för nollhypotesen, då resultatet visar på en signifikans över 5 procent vilket är den valda 

gränsen för denna studie (p=0,059>0,05).  Detta betyder att vi inte statistiskt kan påstå 

att det finns ett samband mellan det upplevda första intrycket från personalen och  

upplevd servicekvalitet för den unga kunden. 
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Tabell 8. Signifikansnivå begreppet första intrycket 

 

Gummesson (2008) i enlighet med Zeithaml et al. (2013)  argumenterar för att det första 

intrycket från personalen är avgörande för hur kunden uppfattar den upplevda 

servicekvaliteten. Thurow et al. (2008) menar att det är ett grundläggande behov för 

kunden att bli sedd. Gummesson (2008) utvecklar att det är den personal som kunden 

kommer i kontakt med som är avgörande för hur butiken uppfattas. Ovanstående teorier 

går inte i linje med resultatet från denna studie som i motsats påvisar att det första 

intrycket inte kan kopplas samman med servicekvalitet vid kundens senaste besök. 

Således bör det ifrågasättas huruvida det första intrycket har betydelse för uppfattningen 

av servicekvaliteten för den unga kunden. En diskussion kring framförallt generation 

Z:s uppfattning och behov av servicekvalitet blir relevant då Kvidahl (2015) menar 

denna unga grupp människor anser sig vara självständiga. Det är då inte självklart att 

den verbala såväl som icke-verbala kontakten vid den första interaktionen skapar 

nöjdare kunder, vilket innebär att det inte är säkert att denna generation efterfrågar 

bekräftelsen från personalen 

 

Sundarama och Webster (2000) menar att personalens verbala beteende vid det initiala 

mötet har betydelse för kundens upplevda servicekvalitet vilket H1 indikerar inte är 

möjligt att applicera på den unga kunden. Vidare menar en del författare att kunden idag 

är mer skeptisk gentemot frontpersonalen och att det faktum att de känner sig 

observerade av personalen kan orsaka obehag (DeCarlo et al. 2013; Bush et al. 2015). 

Alhoutin et al. (2015) utvecklar och menar att det finns en tunn gräns mellan att ge 

kunden uppmärksamhet och att upplevas som påträngande. Då den unga kunden 

definieras av Kvidahl (2015) som självständig kan ovanstående teorier förklara varför 

dessa inte ser det första intrycket som något de värdesätter i en kvalitetskontext. En 

viktig funktion av ögonkontakt mellan frontpersonal och kund är att generera tilltro 
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gentemot motparten och det öppnar upp för vidare kontakt med företaget (Sörlund 

2012; Sundarama & Webster 2000) Således skulle resultatet kunna förklaras av att unga 

och självständiga kunder inte är i behov av detta initiala möte för att känna tilltro till 

butiken. Vidare motsäger studien teorier som indikerar att ögonkontakt i kombination 

med ett leende är viktigt för kunden för att de ska känna sig välkomna (Malmberg 

2012). Vårt resultat indikerar istället att ett leende från personalen vid första mötet inte 

är relevant gällande den upplevda kvaliteten vid ett servicemöte.  

 

Vidare kan det vara andra faktorer som tar upp den unga kundens uppmärksamhet som 

butikens nya interiör samt det ständigt skiftande klädsortimentet vilket styrks av Barnes 

och Lea-Greenwood (2010) som förklarar att fast fashion karaktäriseras av konstanta 

nyheter och låga priser. Författarna menar vidare att den nya butikslayouten syftar till 

att skapa intresse för produkterna genom gedigen exponering, vilket fungerar som en 

form av visuell kommunikation. Resultatet av studien kan tolkas som att nyheterna i 

butiken kan vara av vikt i den första interaktionen med butiken och dess personal. Då 

kunderna möts av en mängd intryck i form av förändrade servicelandskap kan det 

ifrågasättas om dessa intryck tar över kundernas fokus, vilket innebär att det initiala 

mötet med frontpersonalen inte noteras. Vidare sker redan kommunikation genom 

visuella budskap (Barnes & Lea-Greenwood 2010), snarare än genom frontpersonalen. 

Således kan frontpersonalens försök att ta kontakt upplevas som störande då kunderna 

redan bearbetar andra intryck i servicelandskapet. Denna tolkning går därav inte i hand 

med Gabbott och Hoggs (2001) teori om att den icke-verbala kommunikationen ligger 

till grund för kundens utvärdering av servicemötet.  

 

För att söka en förklaring till varför den unga kunden inte värdesätter det första 

intrycket i en fast fashion-butik bör förändringen som uppstått inom detaljhandeln vägas 

in i resonemanget. Bergström och Fölster (2009) menar att många internationella 

koncept gjort inträde på svenska marknaden och de som kommer lyckas bäst är de stora 

kedjorna. Vidare beskriver Bergström och Fölster (2009) att fast fashion-butiker idag 

har mindre personal och större omsättning. Det kan då diskuteras huruvida den 

“anonymiteten” som uppstår i samband med stora kedjor gör att den unga kunden idag 

inte anser det initiala mötet med personalen som en parameter i kvalitetskontexten.  
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4.3 Hypotes 2 

H2) Det finns ett positivt samband mellan upplevd tjänstvillighet från personalen och 

upplevd servicekvalitet 

 

Hypotesen testar sambandet mellan upplevd tjänstvillighet från personalen och den 

upplevda servicekvaliteten för den unga kunden i fast fashion-butiker.  När data testas 

statistiskt visar Pearsons korrelationstest att det finns ett positivt samband med en 

korrelation på 0,666 där den starkaste positiva korrelationen har värdet 1. En korrelation 

på 1 visar att det finns ett perfekt samband mellan den oberoende variabeln 

(tjänstvillighet) och beroende variabeln (servicekvalitet). Testet visar därav att det 

existerar ett linjärt samband mellan tjänstvillighet från personalen och upplevd 

servicekvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Pearsons korrelationstest - tjänstevillighet 

 

För att säkerställa att det linjära sambandet inte är av en slump sätts variablerna in i en 

linjär regressionsanalys. Tabellen nedan visar den empiriska datan ifrån den linjära 

regressionsanalysen som syftar på att visa effekten av en variabel. Testet visar att 

signifikansen mellan den oberoende och beroende variabeln är 0,000, vilket innebär att 

en statistisk säkerställd skillnad finns mellan variablerna. Därmed accepteras 

hypotesen, då resultatet visar på en signifikans under 5 procent vilken är den valda 

gränsen för denna studie (p=0,000<0,05). Det betyder att vi statistiskt kan påstå att det 

finns ett samband mellan upplevd tjänstvillighet från personalen och upplevd 

servicekvaliteten för den unga kunden i en fast fashion-butik.   
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Tabell 10. Signifikansnivå begreppet Tjänstvillighet 

 

Upplevd tjänstvillighet från personalen har således haft en inverkan på kundens 

upplevda servicekvalitet vid dennes senaste besök i en fast fashion-butik. Det finns 

teorier som ifrågasätter vikten av personalen roll i frontlinjen över huvud taget 

(Zetihaml et al. 2013), men denna uppfattning får inte stöd av studiens resultat. 

Resultaten går istället i enlighet med uppfattningen att bemötandet är en stor del av den 

totala upplevda kvaliteten i butik (Echeverri 2010; Levy & Weitz 2011) och att 

personalen ska sträva efter att bemöta kundens behov och förväntningar på servicen 

(Levy & Weitz 2011). Det stödjer även att mötet med personalen ligger till grund för 

huruvida kunden är nöjd eller missnöjd (Echeverri 2010). Barrows och Powers (2015) 

argumenterar för att tjänstvillighet är en viktig aspekt för att uppnå kundnöjdhet, vilket 

även går i linje med respondenternas svar. 

 

Schmidt Thurow et al. (2008) anser att kunderna söker stöd och bekräftelse hos 

personalen. Personalen bör finnas till för råd gällande passform samt kombinationer av 

olika klädesplagg, och se sig som rådgivare snarare än som säljare (Levy & Weitz 2011; 

Schmidt Thurow et al. 2008). Detta ter sig vara sant för den undersökta gruppen, då 

rådgivning och hjälp vid beslutsfattande har ett samband med den servicekvalitet 

kunderna upplever. Underhill (2009) argumenterar vidare för att personalen i butiken 

bör följa med kunden till provrummet i butiken då det upplevs från kunden som en bra 

service och att man tillgodoser kundens behov i butiken såväl som vid provrummet. 

Underhill (2009) framhåller även vikten av att det finns tillräckligt med personal i 

butiken för att detta ska kunna uppnås. H2 indikerar att det faktum att personalen finns 

tillgänglig och frågar om kunden vill ha hjälp i butiken såväl som vid provrummet har 

ett samband med upplevd servicekvalitet. 
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Det finns ett flertal teorier som tyder på negativa effekter som kan uppstå av överdriven 

tjänstvillighet från personalens sida. Bateman och Valentine (2015) menar att kunder 

ifrågasätter överdriven interaktion med frontpersonalen. Vidare antas kunder ha 

motstridiga känslor gentemot försäljningspersonal (Bush et al. 2015). Dessa antaganden 

speglas inte i studiens resultat. Att personalen upplevs som tjänstvillig och hjälpsam vid 

köpbeslut verkar istället enbart ha en positiv effekt. Schmidt Thurow et al. (2008) 

argumenterar dock för att det finns en fin linje mellan att vara lyhörd och påtvingande. 

Således skulle resultatet kunna tolkas som att kvaliteten upplevs som god när 

försäljningspersonalen har funnit den balansen i sitt kundbemötande. Bergström och 

Fölster (2009) menar att lågprisbutiker hanterar en betydligt högre omsättning och med 

mindre personal. Studien indikerarar att den minskande personalstyrkan i fast fashion-

butiker inte har en negativ påverkan på den upplevda tjänstvilligheten i en 

kvalitetskontext.  

 

Generation Y beskrivs som snabba och naturliga beslutstagare av Parment (2008), och 

som väldigt självsäker i sina köpbeslut av Kenneth et al. (2009). Resultaten från den här 

studien indikerar att det detta till trots finns ett samband mellan personalens 

tjänstvillighet, där hjälp till beslutsfattande och rådgivning ingår, och den 

servicekvalitet de unga kunderna upplever. Att specifikt unga kunder är skeptiska och 

ser igenom övertalningsförsök (Kenneth et al. 2009) är inget som speglas i denna studie. 

Alternativt har personalen som respondenterna syftar till lyckats med det Kenneth et al. 

(2009) rekommenderar, det vill säga att hjälpa kunder att fastställa sina val snarare än 

att forcera dem att köpa en viss produkt. Som H2 indikerar är den unga generationen 

fortfarande i behov av god upplevd tjänstvillighet från personalen för att uppleva 

servicekvalitet.  

 

Idag finns det ökade möjligheter för kunder att engagera sig i serviceprocessen (Li et al. 

2013), vilket kräver att kunden agerar mer självständigt. Enligt Ponder et al. (2006) 

finns vissa egenskaper, som självförtroende, oberoende och behov av kontroll, som gör 

att en del kunder är mer benägna att använda sig av självbetjäning än andra. Således får 

frontpersonalen inte en lika central roll för dessa kunder. Då Kvidahl (2015) menar att 

unga kunder idag anser sig själva som förberedda, pragmatiska och självständiga, skulle 

detta minskande behov av frontpersonal kunna ses som applicerbart på denna målgrupp. 
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Analysen visar dock att den unga kunden, trots sin självständighet, anser personalens 

tjänstvillighet som betydelsefull i en servicekvalitetskontext.  

 

Graden av upplevd servicekvalitet påverkas av vilka förväntningar kunden har 

(Grönroos 2008). Purohit et al. (2000) utvecklar att kundnöjdhet kan uppnås när det inte 

finns någon skillnad mellan förväntningar på företaget och det företaget presterar. 

Grönroos (2008) betonar även att det kan finnas en poäng i att lova mindre än vad som 

kan erbjudas, eftersom möjlighet då ges att överraska kunden positivt och således 

generera en högre nivå av upplevd servicekvalitet. Då butikerna som undersökts är 

inom fast fashion-branschen, som kännetecknas av låga priser och hög 

omsättningshastighet (Barnes & Lea-Greenwood 2010; Sum & Hui 2007), finns 

möjligheten att detta påverkat respondenternas förväntningar på servicen vid besöket. 

En del av den servicekvalitet kunden upplever i samband med personalens 

tjänstvillighet skulle således kunna förklaras med att deras förväntningar på den i denna 

typ av butiker är relativt låg och således överträffas. Finns ingen förväntan eller löften 

från företagets sida att sådan service ska ges, kommer den att upplevas som över 

förväntan och bidra till en positiv upplevelse av servicekvaliteten. Det bör dock 

tilläggas att Pandya (2014) argumenterar för att utmärkt kvalitet förväntas även när 

priserna är låga. Ovanstående teorier gör det därav motsägelsefullt att tolka huruvida 

den unga kunden förväntar sig eller inte förväntar sig tjänstvillighet i en fast fashion-

butik.  

 

4.4 Hypotes 3 

H3) Det finns ett positivt samband mellan upplevd kunskap från personalen och upplevd 

servicekvalitet 

 

Hypotesen testar sambandet mellan upplevd kunskap från personalen och den upplevda 

servicekvaliteten för den unga kunden i fast fashion-butiker. När datan testas statistiskt 

visar Pearsons korrelationstest att det finns ett positivt samband med en korrelation på 

0,614 där den starkaste positiva korrelationen har värdet 1. En korrelation på 1 visar att 

det finns ett perfekt samband mellan den oberoende variabeln (första intrycket) och 

beroende variabeln (servicekvalitet). Testet visar därav att det existerar ett linjärt 

samband mellan första intrycket och upplevd servicekvalitet.  
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Tabell 11. Pearsons korrelation - kunskap 

 

För att säkerställa att det linjära sambandet inte är av en slump sätts variablerna in i en 

linjär regressionsanalys. Tabellen nedan visar den empiriska datan ifrån den linjära 

regressionsanalysen som syftar på att visa effekten av en variabel. Testet visar att 

signifikansen mellan den oberoende och beroende variabeln är 0,006 vilket innebär att 

en statistisk säkerställd skillnad finns mellan variablerna. Därmed accepteras 

hypotesen, då resultatet visar på en signifikans under 5 procent vilken är den valda 

gränsen för denna studie (p=0,006<0,05). Detta betyder att vi statistiskt kan påstå att det 

finns ett samband mellan upplevd kunskap från personalen och upplevd servicekvalitet 

för den unga kunden i en fast fashion-butik.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Signifikansnivå på begreppet Kunskap 

 

Det är signifikant säkerställt att personalens kunskap har en påverkan på den upplevda 

servicekvaliteten i en fast fashion-butik för den unga kunden. Enligt Gradney et al. 

(2015) skapar kunskap ett tilltalande intryck och det görs genom att ha kompetent och 

kunnig försäljningspersonal i frontlinjen. H3 indikerar i enlighet med Grönroos (2008) 

och Wilson et al. (2008) att personalens kunskap skapar trygghet hos den unga 

kunden.  Det kan tolkas som att när personalen visar expertis om produkterna i butiken 
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uppstår det en övertygelse hos dem om produkterna i butiken. Nyström och Wallén 

(2002) samt Grönroos (2008) argumenterar för att misslyckanden i det personliga 

bemötandet beror på brist av kunskap och kompetens. Därav är det viktigt att 

personalen har rätt kunskap om samtliga produkterna i den servicemiljön de verkar 

(Nyström & Wallén 2002; Gradney et al. 2005), vilket även stöds av H2. Studien 

indikerar även att personalen bör ha trendskänsla och ett intresse för mode. 

Tolkningsvis är denna kunskap viktig för den unga kunden för att det inte ska uppstå 

brist på upplevd kompetens hos personalen.  

 

Parment (2008) poängterar att kunden i generation Y är kunnig och påläst därav ställer 

den högre krav på försäljningspersonalens kompetens. Detta styrks även av Kvidahl 

(2015) som menar att generation Z är den första generationen som föds in i den 

digitaliserade världen vilka är mer utbildade än tidigare generationer. Kaushik och 

Rahman (2015) menar att för att kunna vara mottaglig för att medverka i 

serviceprocessen bör kunden vara familjär med att använda teknologi på daglig basis. 

Denna teori går i linje med Kvidahls (2015) teori om att den unga generationen är den 

första som föds in i den digitala världen. Det kan då tolkas som att denna unga 

målgrupp är mottaglig för att självständigt söka information i butiken vilket således 

leder till att personalens roll blir mindre central. Studien tyder på att den unga kunden 

trots allt värdesätter personalens expertis. Det kan då ifrågasättas om denna förändring i 

detaljhandeln är något som efterfrågas av den unga kunden som enligt Kvidahl (2015) 

utgör en köpkraftig målgrupp.  

 

Dupont (2015) och Fister (2015) menar att unga människor anser sig själva som 

förberedda, pragmatiska och självständiga vilket även speglar deras köpbeteenden. Både 

Parments (2008) och Kvidahls (2015) teorier motsägs av studien då den unga kunden 

trots allt anser att kunskap ifrån försäljningspersonalen är viktigt för dem i servicemötet. 

H3 indikerar att de tenderar att värdera kunskap som viktigt för den upplevda 

servicekvaliteten. För att kunna bemöta dem på rätt sätt krävs enligt Schmidt Thurow et 

al. (2008) kundkunskap, vilket är ytterst viktigt för att kunna sälja till ”sina” kunder. 

Zeithaml et al. (2009) utvecklar att med god kännedom om sina kunder kan företag 

möta deras behov på ett yrkesmässigt sätt. En förklaring kan således vara att personalen 

i den undersökta gruppens fall har god kundkännedom om butikens målgrupp och har 

bemött dem på det sätt de önskar. 



42 
 

 

Trots att branschen enligt Bhardwjan och Fairhurst (2010) präglas av att uppmuntra 

konsumenten att besöka butiken frekvent med budskapet “Här idag, borta imorgon”, 

visar denna studie att respondenterna efterfrågar personalens produktkunskap. Detta 

oavsett om produkterna endast kan köpas för en dag eller för en säsong. Den unga 

kunden i studien anser således att det är viktigt att personalen är intresserade av 

produkterna i butiken och har relaterad kunskap till produkterna i butiken.  Det 

signifikanta resultatet av studien visar därav att kunskap har betydelse för den upplevda 

servicekvaliteten vilket går i linje med att kunskap är viktigt för att kunna presentera 

produkterna samt för att kunna ge konkreta råd angående produktens skötsel och 

hantering (Gradney et al. 2015). Även om produkterna finns tillgängliga en kort period i 

butikerna är det således viktigt för den unga kunden att frontpersonalen innehar expertis 

om samtliga produkter i fast fashion-butiker.    

 

Enligt Barrows och Powers (2015) är god servicekvalitet en tjänst som uppfyller samt 

överträffar kundens förväntningar. Purohit et al. (2000) utvecklar att det är möjligt att 

uppnå kundnöjdhet när det inte finns någon skillnad mellan förväntningar på företaget 

och det företaget presterar. I detta resonemang kan det diskuteras om personalens 

kunskap är en bidragande faktor till den upplevda servicekvaliteten då respondenterna i 

denna undersökning eventuellt inte förväntar sig det när det besöker en fast fashion-

butik. Grönroos (2008) argumenterar för att kundens förväntningar på servicekvaliteten 

beror på kundens tidigare erfarenheter. Det kan således ifrågasättas huruvida den unga 

kunden inte har erfarenhet av kunnig personal när de besöker en fast fashion-butik. 

Detta resonemang styrks av Grönroos (2008) som poängterar att om man lovar kunden 

mindre kan man överraska positivt och det bidrar till en högre nivå av upplevd 

servicekvalitet.  
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4.5 Sammanfattat resultat av hypoteser  

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Sammanfattat resultat av hypoteser (Källa: egen) 
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5. Avslutning 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring resultatet för respektive hypotes. 

Slutsatsen tydliggör sedan hur studiens syfte har uppnåtts genom ett förkastande eller 

accepterande av hypoteserna. Därefter motiveras studiens praktiska betydelse för fast 

fashion-branschen. Slutligen ges förslag på framtida forskning.  

5.1 Slutdiskussion 

5.1.1 Första intrycket 

Resultatet indikerar att det inte finns ett samband mellan det initiala mötet med 

personalen och servicekvaliteten. Det betyder att Gummessons (2008) teori om att den 

frontpersonal som kunden först kommer i kontakt med är avgörande för hur företaget 

uppfattas inte går att applicera på varken den unga kunden eller fast fashion-butiker. Att 

den nya generationen karaktäriseras som självständiga och således inte efterfrågar den 

första interaktionen med personalen speglas därav i denna studie. Då H1 indikerar att 

det inte finns ett samband mellan variablerna kan det betyda att det finns andra faktorer 

som tar upp den unga kundens uppmärksamhet som butikens nya interiör och ständigt 

skiftande klädsortiment, vilket är utmärkande för fast fashion-butiker. Vidare 

kommunicerar dessa butiker idag genom visuell kommunikation snarare än genom 

frontpersonalen. Då kunden möts av denna kommunikation samt en mängd nya intryck i 

servicelandskapet kan det innebära att frontpersonalen i det initiala mötet inte noteras. 

En parameter som bör beaktas i sammanhanget är att merparten av fast fashion-butiker 

är stora kedjor som präglas av mindre personal (Bergström & Fölster 2009). Den 

minskande personalstyrkan kan leda till svårigheter att skapa interaktion mellan kund 

och personal i det initiala mötet.  

5.1.2 Tjänstvillighet 

Resultatet av studien förstärker ett flertal teorier om att det personliga bemötandet är en 

stor del av den totala upplevda kvaliteten i butik, vilket framhålls av bland andra 

Echeverri (2010) och Levy & Weitz (2011). Faktorer som personalens tillgänglighet, 

engagemang i kundens behov och erbjudande om att hjälpa kunderna i butiken och vid 

provrummet bidrar gemensamt till en högre kvalitetsupplevelse. Vidare ter det sig 

sannolikt att den unga kunden ser till personalen för råd och hjälp och upplever god 

service när personalen tillmötesgår dessa behov, vilket bekräftar Schmidt Thurow et als. 

(2008) resonemang kring att personalen bör ha en stödjande och rådgivande funktion.  
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De unga kunderna beskrivs som självständiga och självsäkra beslutstagare (Parment 

2008). Kunder idag har även ökad möjlighet att medverka i serviceprocessen och på så 

sätt agera mer självständigt i servicelandskapet, men trots detta visar resultatet att 

personalen har en central roll för kunden. Frontpersonalens roll bör därför inte 

underskattas av företag i fast fashion-branschen. Det är därav viktigt att bibehålla en 

personalstyrka som upplevs som tillgänglig för hjälp och rådfrågning, som själva aktivt 

erbjuder kunderna hjälp och som visar engagemang i deras behov. Vidare påvisar 

studien att den minskade personalstyrkan som fast fashion-branschen präglas av inte har 

en negativ påverkan på den upplevda tjänstvilligheten i en kvalitetskontext. Det är dock 

fortfarande viktigt att personalen fyller sin funktion, även om den unga kunden inte 

söker personalens uppmärksamhet omedelbart. Därav kvarstår det faktum att kunden 

har ett behov av att kunna interagera med personalen när den så önskar.  

 

Då fast fashion-butiker karaktäriseras av minskad personalstyrka (Bergström & Fölster 

2009) kan det påverka kundens förväntningar på denna typ av butiker. Den 

servicekvalitet kunden upplever kan således förklaras med att förväntningarna på 

servicen i fast fashion-butiker är relativt låg och således överträffas. Möjligheten finns 

att förväntningarna på personalens tjänstvillighet i fast fashion-butiker inte håller en hög 

nivå. Den personal som då uppvisar engagemang kan därför generera en högre upplevd 

servicekvalitet för kunden än vad motsvarande bemötande eventuellt hade gjort i en 

exklusiv butik.  

5.1.3 Kunskap 

I denna studie framgår att kunskap är viktigt för upplevd servicekvalitet för den unga 

kunden. Studiens samtliga teorier bekräftar vikten av kunskap ifrån frontpersonalen i en 

servicemiljö. Företag inom denna bransch bör vara måna om att personalen innehar den 

expertis som krävs för att kunna presentera produkternas kvalitet och funktion. Således 

är denna faktor betydelsefull för att en god uppfattning om en fast fashion-butik ska 

uppstå. Fast fashion–branschen präglas enligt Bhardwjan och Fairhurst (2010) av att 

uppmuntra konsumenten att besöka butiken frekvent med budskapet “Här idag, borta 

imorgon”. Studiens resultat visar att trots att produkterna i denna typ av butik har en 

kort levnadscykel så förväntar sig den unga målgruppen att personalen ska ha kunskap 

om produkterna.  
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Generation Z är den första generationen som föds in i den digitaliserade världen vilka är 

mer utbildade än tidigare generationer (Kvidahl 2015). Den unga kunden har med 

dagens teknologi förutsättningar att själva ta reda på information. Det kan då tolkas som 

att denna unga målgrupp är mottaglig för att självständigt söka information i butiken 

vilket således leder till att personalens roll blir mindre central. Trots de nya 

förutsättningarna som tekniken medför borde företag vara medvetna om att den unga 

kunden ändå värdesätter personalens expertis. Således fyller försäljningspersonalens 

kunskap en viktig funktion även för den unga kunden, och ska då inte förbises med 

tanken att kunden lätt kan söka upp informationen själv. Det bör därför inte tas för givet 

att kundens egen kunskap kan ersätta den kunskap frontpersonalen besitter.  

5.2 Slutsats 

Studien syftar till att klargöra och undersöka attribut som kan ha relevant betydelse för 

den unga kundens kvalitetsupplevelse av den personliga servicen i fast fashion-butiker. 

För att uppnå syftet formulerades hypoteser som besvaras nedan. 

 

Det finns ett positivt samband mellan ett gott upplevt första intryck från personalen och 

upplevd servicekvalitet. Första intrycket från personalen är i servicekvalitetskontext inte 

av betydelse för den unga kunden i fast fashion-butiker. Att den nya generationen 

karaktäriseras som självständiga och således inte efterfrågar den första interaktionen 

med personalen speglas därav i denna studie. 

 

Det finns ett positivt samband mellan upplevd tjänstvillighet från personalen och 

upplevd servicekvalitet. Tjänstvillighet har betydelse för den upplevda servicekvaliteten 

för den unga kunden i fast fashion-butiker. Den unga kunden är självständig, men trots 

detta visar resultatet att personalens tjänstvillighet har en central roll. Studien indikerar 

även att den minskande personalstyrkan som fast fashion-butiker karakteriseras av inte 

har en negativ påverkan.  

 

Det finns ett positivt samband mellan upplevd kunskap från personalen och upplevd 

servicekvalitet. Kunskap har betydelse för den upplevda servicekvaliteten för den unga 

kunden i fast fashion-butiker. Betydelsen av produktkunskap kvarstår även om 
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produkterna bara finns tillgängliga för en dag eller en säsong. Den unga kunden är 

kunnig och självsäker, trots detta värdesätts personalens expertis.  

 

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Studiens resultat (Källa: egen) 

5.3 Praktisk betydelse  

I en bransch som är i ständig förändring har denna studie en hög relevans då den syftat 

till att undersöka vad kunden idag upplever som service i en kvalitetskontext. Vidare 

har studien en tydlig praktiskt betydelse då den unga kunden utgör en köpkraftig 

målgrupp och är frekventa besökare i fast fashion-butiker. Det är därför viktigt att 

företag anpassar sig efter denna målgrupps behov och preferenser. Genom 

undersökningen har det framkommit ny kännedom som företag bör ha i åtanke vid 

utformning av strategier. Många detaljhandelskedjor lägger resurser i form av tid och 

pengar på att träna personalen till att leverera ett visst beteende vid det initiala mötet. 

Personalen uppmuntras ständigt att omedelbart söka ögonkontakt, hälsa och le mot 

kunden direkt vid entrén för att ge ett välkomnande intryck. I motsats till detta indikerar 

studien att den unga kunden inte efterfrågar detta initiala möte.  

 

Studien visar dock att kunden inte är helt oberoende av frontpersonalen vilket tyder på 

att den fortfarande har en central roll för kunden i servicelandskapet. Denna kännedom 

har relevans då den kan prövas mot den forskning som tyder på att framtidens kunder 

efterfrågar att få medverka aktivt i servicelandskapet. Som framgår av studiens resultat 

kvarstår betydelsen av att personalen ska finnas tillgänglig och att kunden ska kunna 

interagera med denna när så önskas. Vidare har den moderna kunden genom teknik och 
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en högre grad av digitalisering ökad kunskap om produkter samt har förutsättningarna 

för att självmant söka information. Studien indikerar dock att denna kunskap så väl som 

förutsättningar inte ersätter den kunskap personalen besitter. Därav motiveras att den 

unga kunden inte efterfrågar att medverka i servicelandskapet i större utsträckning än 

idag, och det är då relevant att ifrågasätta om detta är en förändring som företag i 

branschen bör anamma. 

 

Då generation Y och Z utgör framtiden är det av yttersta vikt att förändringen inom 

branschen går i linje med var dessa kunder efterfrågar. Då studiens resultat visar 

tendenser till att så inte är fallet uppstår frågan om branschen utvecklas snabbare än vad 

kunden gör. 

 

5.4 Förslag för framtida forskning 

En alternativ inriktning på denna studie hade varit att undersöka endast generation z, då 

forskning kring denna generation fortfarande är begränsad. Vidare karaktäriseras 

generationerna i denna studie till viss del av olika egenskaper, därför hade en intressant 

utgångspunkt varit att studera generationerna separat. Vi anser även att en liknande 

studie skulle kunna appliceras på exklusiva butiker och unga kunder för att kunna göra 

en jämförelse om upplevelsen av servicekvalitet skiljer sig ifrån fast fashion-butiker. Då 

upplevd tjänstvillighet och kunskap från personalen visade ett tydligt samband med 

servicekvalitet i fast fashion-butiker hade det även varit intressant att testa dess 

överförbarhet på liknande branscher inom detaljhandeln. 
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