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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om service och relationer mellan företag, kunder och an-

ställda. Tre svenska modeföretag har satts i centrum och deras relationer till kunder och 

hur kunder, anställda och chefer uppfattar modeföretagens kundnöjdhet och tjänstekva-

litet har analyserats. 

För att läsaren ska förstå begreppet service och dess omfång har detta grundligt beskri-

vits och vilka processer företagen måste gå igenom för att nå sin position på marknaden. 

Modellen”the service profit chain” beskrivs, där man kan se en koppling mellan flera 

relevanta författares och forskares teorier inom området och just denna modell. Model-

len ”Total Perceived Service Quality” har också studerats. Modellen sätter kunden i fo-

kus. Med detta menas att kundens kvalitetsbedömningar och tilldragelser ska leda kvali-

tetssträvan i företaget. Modellen visar hur kunden uppfattar tjänstens kvalitet. 

Teorin jämförs sedan med empirin, som bygger på kundenkäter, medarbetarenkäter och 

intervjuer med lokala butikschefer. Frågorna är konstruerade så att resultaten beskriver 

hur kunden ser på företagens service och hur nöjd kunden är. Resultaten ger även en 

överblick om hur de anställda och chefer ser på företagen och deras image. 

Företagen beskriver sig själva som mycket serviceinriktade och har en policy för hur 

man bemöter en kund i butiken. Detta visar sig inte fungera så bra enligt resultaten. Fle-

ra faktorer påverkar servicen negativt, t ex stress. Bemötandet är viktigt för att kunden 

ska känna sig nöjd och personalen ska finnas där för kunden som en intern marknadsfö-

rare. Hanteringen av reklamationer fungerar bra på företagen enligt våra resultat. Om 

kvalitetsbrister uppstår ska de snabbt lösas och skadan repareras och det tycker respon-

denterna, de anställda och cheferna att de gör. Kassaschema ger nöjdare kunder, efter-

som kötiden förkortas även då belastningen på kassan ökar då ytterligare personal assi-

sterar. Utbildning om service och kvalitet bör genomföras, för att personalen ska förstå 

hur viktig kvalitet och service är för ett företag. Detta genomförs inte på alla undersökta 

företag. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1900-talet har tjänstesektorn blivit allt större i de industrialiserade 

delarna av världen och i dag utgör hela 75-80% av hela den europeiska produktionen 

just service och tjänster. Dessutom är det här som en övervägande del av all ny 

ekonomisk aktivitet sker samt nya arbetstillfällen skapas. Detta betyder att 

tjänstesektorn är mycket betydelsefull i Sverige (UD, 2009). 

Det råder inga några tvivel om att industrisamhället tillhör det förflutna och att vi nu be-

finner oss i ett typiskt tjänstesamhälle (Ivarsson 2005). I ett tjänstesamhälle är det vik-

tigt att ge kunden vad hon faktiskt vill ha, det är vad som kallas kundfokus (Ivarsson 

2005) och för att över huvud taget uppnå konkurrenskraft på servicemarknaden är det en 

nödvändighet att utveckla en kundfokuserad verksamhet (Ivarsson 2005). Generellt sätt 

handlar det om att uppmärksamma kunden, vara lyhörd inför dennes varierande önske-

mål, intressen, behov och krav och tillfredsställa dem i möjligaste mån (Ivarsson 2005). 

Konkurrensen ökar och på marknaden bildas allt fler aktörer (A. Wong & A. Sohal 

2003) vilket leder till att många tjänsteföretag söker lönsamma strategier för att sticka ut 

från mängden. Det finns olika alternativ för att på ett effektivt sätt tillfredsställa sina 

kunder och erövra ett större antal marknadsandelar. Ett viktigt instrument är kundens 

upplevda tjänstekvalitet och graden av kundtillfredsställelse som följer, då detta är vad 

som är en bidragande faktor till lönsamhet i företag (Grönroos 2007). En viss tjänsts el-

ler service kvalitet avgörs av kundens förväntningar på, samt dess erfarenhet av samma 

tjänst/service. Det är alltså kunden som bestämmer om en levererad service är av bra el-

ler sämre kvalitet (Grönroos 2007). 

Det är väl känt att en hög, levererad tjänstekvalitet leder till hållbart företagande och po-

sitiv påverkan av resultatet (Berry. L.L., Parasuraman. P., & Zeithaml. V.A., 1988, C. 

Veloutsou & G. R. Gilbert 2006, Grönroos 2007), då hög grad av kundtillfredsställelse 

leder till kundlojalitet vilket i sin tur kan leda till lönsamhet. Företag som levererar en 

utmärkt tjänstekvalitet är idag marknadsledande på försäljning och kundlojalitet och 

med anledning av detta måste konkurrerande företag inom samma bransch utvärdera sin 

tjänstekvalitet för att på så sätt attrahera och behålla sina kunder (C. Veloutsou & G. R. 

Gilbert 2006). 
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1.2 Problemformulering 

Tjänstekvaliteten och kundnöjdheten är ett av de viktigaste instrumenten för att kunna 

konkurrera på marknaden (Grönroos 2007), vilket väcker ett intresse att strukturera hur 

svenska kunder uppfattar bemötandet, servicen och tjänstekvaliteten hos andra svenska 

klädkedjor. 

För att kunna erbjuda bra service är det viktigt att förstå hur personalen ser på service 

och gör för att tillfredsställa butikens kunder och deras behov. Enligt Grönroos (2007) 

påverkar företagsanställdas arbetssituationer den upplevda servicekvaliteten för kunden, 

vilket gör även detta område intressant att undersöka. Skiljer sig denna faktor år mellan 

olika svenska klädkedjor? Och vilka förväntningar och erfarenheter har svenska kunder 

av svenska större klädkedjor i Sverige? (Edvardsson, Thomasson 1991:1992) 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att studera kundservice och kundnöjdhet hos tre olika 

svenska klädkedjor.För att besvara syftet har tre forskningsfrågor ställts: 

1. Hur uppfattar respektive modekedjas kunder servicen i butik? 

2. Hur ser de anställda och butikscheferna i respektive butik på sin service? 

3. Hur arbetar företagen för att nå en hög servicenivå? 
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2 METOD 

Syftet med min uppsats var att undersöka service och kundnöjdhet hos tre svenska kläd-

kedjor. Jag ville utveckla min kännedom inom området genom att undersöka hur kun-

den vill bli bemött, hur hon förväntar sig bli bemött samt hur hon blir bemött. Jag ville 

också undersöka hur detsamma upplevs av de anställda på företagen samt hur de gick 

tillväga för att uppfylla målen. När jag hade god kännedom inom detta område och upp-

nått resultat kopplades empiri samman med teori som sedan analyserades. Genom att 

först undersöka kunders uppfattning, erfarenhet och tillfredsställelse om några av bu-

tiksservicens olika parametrar och sedan studera hur butikscheferna och butikspersona-

len själva uppfattar situationen hoppas jag kunna analysera hur vida uppfattningarna 

stämmer överens och dra en slutsats utifrån en teoretisk modell (Christensen 2001). 

Jag har använt mig av två enkäter av kvantitativ karaktär samt ett antal intervjuer av 

kvalitativ karaktär (Christensen 2001). Den ena enkäten besvarades av kunder till de tre 

olika klädkedjorna som undersökts. Utifrån resultatet utformades och utfördes kvalitati-

va och mer djupgående intervjuer med butikscheferna i respektive butik. Som en tredje 

informationskälla utfördes en enkätundersökning bland de anställda i respektive butik. 

Valet av dessa metoder beskrivs mer ingående nedan.  

2.1 Val av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen i denna uppsats utgår från den modell som klargör 

relationerna mellan lönsamhet, kundlojalitet, de anställdas lojalitet, produktivitet och 

tillfredsställelse - ”the service-profit chain” (Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., 

Sasser Jr, W.E., & Schledinger, L.A. 1994). Denna modell gäller inom service-

segmenten. Länkarna som utgör modellen hänger samman i en kedja där lönsamhet och 

tillväxt i första hand stimuleras av kundlojalitet som i sin tur är ett direkt resultat av 

kunders tillfredsställelse. Kundtillfredsställelse påverkas i första hand av värdet på den 

servicekvalitet som erbjuds. Denna kvalitet bestäms av företagets anställdas tillfreds-

ställelse, lojalitet och produktivitet (Grönroos 2007). Jag har velat studera varje länk i 

denna kedja, för att sedan använda insamlad teori till att analysera det empiriska materi-

alet. Sökandet av teorier har gjorts i akademiska uppsatser, tidskrifter samt facklitteratur 

så nära mitt specialområde som möjligt, för att nå relevanta förklaringar till hur kund-

nöjdhet och hög servicekvalitet skapas och bibehålls. 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt, metodansats och 
angreppssätt 

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar - positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen medan hermeneutiken är humanistiskt 

inriktad. Positivisterna tror på absolut kunskap medan hermeneutiker ofta har mer 

förståelse för olika tankegångar. Enligt positivismen har vi endast två källor till kun-

skap, nämligen det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med logik 

(Thurén 2007). 

Iakttagelserna är den empiriska kunskapen och denna får vi genom våra fem sinnen. 

Hermeneutiken, tolkningsläran, utgår från en viktig kunskapskälla utöver våra fem sin-

nen, nämligen inkännande eller empatin. Hermeneutik går ut på att förstå och inte bara 

begripa intellektuellt. Hermeneutisk tolkning är viktigt när det handlar om att förstå 

människor, dess handlingar samt resultatet av människors handlingar vilket gör att vår 

uppsats får just denna inriktning (Thurén 2007). De data vi samlar in tolkar vi enligt 

hermeneutikens vetenskapliga förhållningssätt. 

Då jag har valde att gå mer djupgående i vår studie för att på sätt försöka förstå kun-

dens, de anställdas och butikschefens respektive upplevelse har studien en fallstudiean-

sats (Christensen 2001). Detta är en studie av kvalitativ karaktär där ett mindre antal fall 

studerats vid ett specifikt tillfälle. Den ostrukturerade formen på en fallstudie är vad 

som gör att man ingående kan tränga sig in i ett problem, vilket har varit en fördel för 

mig (Christensen 2001). 

2.3 Avgränsningar 

Avgränsning 1 

En synpunkt är att forskningen via Facebook kunde ha gått till på ett annat sätt för att nå 

alla åldersgrupper. Jag som författare är medveten om att jag har inte har nått alla re-

spondenter i alla åldersgrupper, eftersom få äldre använder Facebook. 

Avgränsning 2 

Jag har börjat skriva ihop med två studiekamrater, som valt att hoppa av en efter en un-

der tiden för denna uppsats färdigställande. Så metod, teori och delar av empirin har ge-

nomförts tillsammans med en av de avhoppande studiekamraterna. 

2.4 Datainsamling 

För att ha möjlighet att tränga ned i djupet inom ett område är det vanligt att i en fall-

studie använda sig av flera olika datainsamlingstekniker (Christensen 2001). Vi har ge-

nomfört två enkätundersökningar, en bland kunderna, en bland de anställda i butikerna 

samt ett antal intervjuer med butikscheferna för samma butiker. Vidare är det vanligt att 

använda sig av flera olika datakällor utöver de primära datainsamlingsmetoderna, d v s 

sekundärdata. Sekundärdata är information som samlats in med avsikt att användas till 

något annat än just det vi arbetar med (Christensen 2001). 
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2.4.1 Kvantitativ-kvalitativ undersökning 

En uppsats metodansats kan vara kvantitativ eller kvalitativ (Repstad 1999). En under-

sökning av kvantitativ karaktär registrerar framför allt siffror och fokuserar på mängd, 

antal och frekvens av kvantifiering, som kan analyseras objektivt och som kan bearbetas 

statistiskt. En sådan analys är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta sam-

band mellan olika variabler. En kvantitativ undersökning är bäst lämpad när det redan 

finns kännedom inom det område som ska undersökas och när undersökaren vill testa en 

eller flera teorier (Christensen 2001). 

En kvalitativ undersökningsmetod kännetecknas av närhet till objektet som ska under-

sökas. Om undersökaren vill skapa förståelse för en situation där individer, grupper eller 

organisationer befinner sig, är målet att försöka komma dem inpå livet vilket alltså är 

syftet med en kvalitativ metodansats (Holme 1997). Därför är en kvalitativ undersök-

ningsmetod bäst lämpad för att besvara vårt syfte. Den kvalitativa undersökningen be-

står till största del av ord, text, symboler och handlingar. De viktiga delarna i den kvali-

tativa metoden är helhetsförståelsen och sammanhanget och ger beskrivningar av verk-

ligheten, som syftar till att lyfta upp och belysa de samband som finns. Kvalitativa data 

används för att beskriva den bästa möjliga förklaringen just nu (Christensen 2001), vil-

ket passade denna undersökning. Delar av undersökningen (enkäterna) är av kvantitativ 

karaktär, men kommer att användas i en kvalitativ analys. 

2.4.2 Enkätundersökning, kunder och anställda 

Det finns olika tekniker för att utföra en enkät exempelvis via telefon, post och e-mail 

(Christensen 2001). Denna enkät har spridits via Internet via en s k webenkät. Detta är 

ett kostnadseffektivt sätt och ger en snabb och trovärdig effekt för studien. Responden-

terna kan snabbt och lätt svara på enkäten plus att de kan ta sig tid att fundera på sina 

svar, vilket givit en högre och mer effektiv svarsfrekvens än vid användandet av t ex en 

postenkät. Detta ger samtidigt en möjlighet att behandla svaren på ett direkt och tidsef-

fektivt sätt i datorn. Enkäterna har utformats så att de ger information om hur respon-

denten känner sig bemötta i de olika butikerna. 

Jag har försökt nå kunder i olika delar av Sverige genom att sprida enkäten över kom-

munikationskanalen Facebook. Via Facebook är det lätt att komma i kontakt med 

många personer över ett stort geografiskt område under en kort tid. Det är således ett 

tidseffektivt sätt att nå de personer vi är intresserade av. När det gäller för- och nackde-

lar med att använda sig av ett sådant webforum för en undersökning av denna typ hittar 

vi inte några relevanta akademiska texter. 

Enkätundersökningen för de anställda på de olika företagen har genomförts under en 

vecka med start 19 april 2010. 15 personer har besvarat enkäten. Båda enkäterna består 

av ett antal flervalsfrågor och ett mindre antal öppna frågor. Frågor med alternativ är bra 

då är lätta att sammanställa och jämföra, medan de öppna frågorna ger en djupare in-

blick i hur respondenten tänker, men är svårare att sammanställa och jämföra (Christen-

sen 2001). Båda typerna av frågor anser jag vara viktiga och jag har därför använt mig 

av båda typfrågorna i enkäten. 
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2.4.3 Kvalitativ undersökning - Intervjuer av butikschefer 

Det finns olika typer av strukturer för att utforma en intervju (Christensen 2001). Vi har 

valt att använda oss av strukturerade intervjuer, vilket innebär att man använder en form 

av enkät med frågor och ämnesområden som är bestämda i förväg (Christensen 2001). I 

intervjun ingår en butikschef från varje företag, förutom från ett företag där två butiks-

chefer i två olika butiker har intervjuats. 

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning, så att det varit lätt att kun-

na gå tillbaka och kontrollera om någon viktig information missats. Intervjuerna har ge-

nomförts med en respondent och två intervjuare åt gången, för att på så sätt kunna hålla 

full koncentration på varsin uppgift, intervjua och dokumentera skriftligt och med ljud-

upptagning. Detta för att återigen förstå respondenten på bästa möjliga sätt och minime-

ra feltolkningar (Holme 1997). 

2.5 Urval av respondenter 

För att kunna samla in meningsfull information har jag beslutat mig för vilken 

information som behövts, för att kunna hitta svaren till mina frågeställningar och mitt 

syfte (Holme 1997). För att få så god förståelse som möjligt för mina undersöknings-

problem har det enligt mig krävts insamling av information från tre olika typer av käl-

lor, d v s kunder, anställda samt butikschefer. 

Enligt Holme (1997) räcker det ofta att samla information från ett urval av den popula-

tion man vill uttala sig om och därför har tre modebutikskedjor valts ut med skilda ut-

bud och koncept i samma prisklass. Vi kommer hädanefter att benämna dessa företag 

med namnen Hera, Afrodite och Zeus. Detta sätt att göra urval kallas för icke-

sannolikhetsurval då urvalet inte är slumpmässigt. Ett slumpmässigt urval, s k sannolik-

hetsurval, är en kostsam metod. Om det viktigaste inte är att med bestämd säkerhet 

kunna uttala sig om populationen som undersöks kan man använda sig av icke-

sannolikhetsurval. Nackdelen är då att jag inte kunnat fastslå hur säkert resultatet blivit 

(Holme 1997). 

Urvalet till kundenkäterna har skett genom ett så kallat tillfällighetsurval. Ett sådant ur-

val innebär att respondenten själv tar initiativ till att komma med i urvalet (Holme 

1997). Jag har organiserat en grupp på Facebook, där jag publicerat en länk till vår 

webbenkät. Därefter har jag tipsat och uppmanat Facebookmedlemmar att besvara enkä-

ten via olika kanaler, t ex e-mejl. Detta är även en form av icke-sannolikhetsurval då 

inte hela populationen haft möjlighet att delta, eftersom alla företagens kunder kanske 

inte använder sig av Facebook eller kommer i kontakt med vår grupp och enkätunder-

sökning (Holme 1997). Nackdelen med den här formen av urval är att respondenterna 

som deltagit genom så kallad självanmälan kan skilja sig från populationen man vill ha 

information från. Trots detta anser vi att vårt informationsbehov fyllts och att pålitlighe-

ten, validiteten är tillräckligt hög (Holme 1997). Vår målgrupp har varit kvinnor och 

män i alla åldrar som är eller har varit kunder hos någon eller några av de tre butiksked-

jorna vi studerar. Vi har stängt webbenkäten då vi såg att det i svarsstatistiken inte skett 

några större förändringar trots att fler respondenter svarat. Vi ansåg då vårt informa-

tionsbehov vara mättat och representativt (Holme 1997). 
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Vår enkät till de anställda har lämnats ut i de sex olika butikerna, för att sedan hämtas 

upp efter en vecka. Vårt urval ur den totala populationen blir då de anställda i vårt urval 

av butiker i Jönköping. Även detta är en form av icke-sannolikhetsurval med dess för- 

och nackdelar, då inte alla anställda i respektive butikskedja givits möjlighet att besvara 

enkäten (Holme 1997). 

Urvalsmetoden har varit beroende av syftet med vår undersökning samt hur mycket tid 

och pengar vi disponerat. Om syftet först och främst är att studera vissa tänkbara sam-

band mellan olika egenskaper blir kravet på representativiteten i urvalet inte så viktigt. 

Variationen i urvalet är då i stället viktigare, vilket vi anser motivera vårt val av urvals-

metod. Slumpmässiga urval ger ett säkrare resultat, men är dyrare att utföra. Detta är an-

ledningen till valet av urvalsmetod (Holme 1997). 

2.6 Undersökningens brister 

Då en kvantitativ undersökning utförs sägs det att informationen som samlats in är 

representativ eller inte. Det diskuteras om det som verkligen blivit mätt var det som  

avsätts att mäta och om den insamlade informationen är reliabel. Dessa problem är inte 

lika stora när kvalitativa undersökningar genomförs eftersom målet då är att nå en dju-

pare förståelse för någonting och den statistiska representativiteten är då inte lika viktig 

(Holme 1997). 

Ett av de största problemen med kvalitativa undersökningar är att undersökarens egen 

upplevelse eller tolkning av situationer kan vara felaktiga, vilket kan göra det är svårt att 

veta om den insamlade informationen är valid, dvs. giltig (Thurén 2007). Ett annat pro-

blem i samma situation är hur informationen som samlas in från respondenten, i vårt fall 

i intervjuerna, är så giltig som möjligt. Får vi bästa resultat genom att vara så passiva el-

ler så aktiva som möjligt i en intervju? Ännu ett problem att tänka på är en så kallad 

närhet som kan skapas mellan respondent och intervjuare/forskare. Denna närhet kan 

framkalla förväntningar, vilket kan leda till att respondenten agerar på ett sätt som den-

ne tror att intervjuaren förväntar sig och på ett sätt som respondenten annars inte skulle 

ha agerat. Den kvalitativa analysen och teoribyggandet är också begränsat till undersö-

karens personliga förmåga att förstå och tolka det kvalitativa datamaterialet och är bero-

ende av undersökarens förmåga att inte ”se” det mönster han eller hon förväntat sig, 

utan det mönster som datamaterialet faktiskt uppvisar (Christensen 2001). Tolkningen 

av insamlad information kan vara osäker och det finns inte någon absolut sanning. Re-

sultatet har alltså påverkats av våra värderingar och vår förståelse för sammanhanget 

(Thurén 2007). Holme (1997) påpekar att det är viktigt för oss som undersökare att vara 

medvetna om dessa problem. Då reliabiliteten i vår undersökning beaktas bör man 

komma ihåg att urvalet som gjorts i de olika fallen kanske inte är det ultimata, men vi 

tror trots detta att undersökningen är trovärdig och kan visa upp pålitlighet.  

Mitt val av ansats har brister då det gäller struktur och det inte finns några givna regler, 

vilket kan medföra att det är det lätt att göra misstag, t ex att dra förhastade slutsatser. 

Jag tror att vårt medvetande om dessa problem, våra förberedelser och kompetens har 

räckt för att nå ett givande och relevant resultat (Christensen 2001). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Inledning 

Vårt val av teoretisk referensram grundas i modellen ”the service-profit chain” då vi 

kan se en koppling mellan flera relevanta författares och forskares teorier inom 

området och just denna modell. 

Det finns några karaktäristiska drag som skiljer en tjänst eller en service från en 

produkt. En tjänst/service är något immateriellt och abstrakt som inte går att ta på, vilket 

medför att det inte går att prova, bedöma eller lagra en tjänst innan den köps, vilket är 

en möjlighet som finns när det är frågan om fysiska produkter (Edvardsson 1996, 

Grönroos 2007). 

Vidare är en tjänst en serie av aktiviteter (Grönroos 2007), som skapas av en 

tjänsteleverantör tillsammans med kunden som medproducent och en tjänst produceras, 

levereras och konsumeras på samma gång. Kundens roll som medproducent utgörs av 

att bidra med t ex information, som kan vara nödvändig för att det ska bli möjligt att 

utföra delar av tjänsteprocessen. Ännu ett karaktärsdrag som brukar listas upp är 

”heterogenitet”, vilket innebär att eftersom kunden deltar i produktionsprocessen av en 

service med olika krav och information medför detta ofta även variation i såväl 

produktionsprocessen som i servicens resultat. Med anledning av detta sägs att tjänster 

är svåra att standardisera och få exakt lika från gång till gång. 

Den externa kunden och frontpersonalen möts i en extern interaktion – ett servicemöte 

eller som det också kallas ett ”sanningens ögonblick”. I den interna interaktionen mellan 

frontpersonalen och backoffice-personalen finns synlighetslinjen. Vad som händer 

bakom denna linje är inte synligt för kunden. Trots det är den interna relationen mellan 

backoffice-personalen och frontpersonalen mycket viktig för att den externa 

servicekvaliteten ska hålla sin standard. Bakom backofficepersonalen finns ännu en 

linje ”genomförandelinjen” och bakom den finns ledningen, vars uppgift är att se till att 

resurser fördelas, att organisationen fungerar samt att säkerställa tjänsteprocessens 

funktion som helhet (Gummesson 1993, Edvardsson 1996, Grönroos 2007). 

Figur 2 nedan klargör relationen mellan lönsamhet, kundlojalitet, de anställdas lojalitet, 

produktivitet och tillfredsställelse - ”the service-profit chain” (Heskett, J.L., Jones, T.O., 

Loveman, G.W., Sasser JR, W.E., och Schledinger, L.A 1994). Länkarna modellen ut-

görs av hänger samman i en kedja där lönsamhet och tillväxt i första hand stimuleras av 

kundlojalitet, som i sin tur är ett direkt resultat av kunders tillfredsställelse. Kundtill-

fredsställelse påverkas i första hand av kvaliteten på den service som erbjuds. Detta vär-

de bestäms av företagets anställdas tillfredsställelse, lojalitet och produktivitet (Grön-

roos 2007). Den teoretiska referensramen utgår från ovan två nämnda modeller för att 

på så sätt skapa förståelse för serviceprocessens olika delar och vikten av dessa. Vi stu-

derar länkarna i processen närmare för att sedan koppla denna teori till vårt empiriska 

material. Sökandet av teorier har gjorts i akademiska uppsatser och tidskrifter samt 

facklitteratur så nära vårt specialområde som möjligt. 
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Figur 2. “The links in the sercvice-profit chain” (Heskett mfl 1994). 

3.2 Intern marknadsföring och tjänstekvalitet 

Som figur 2 (Service-profit chain) visar, börjar hela tjänsteprocessen med den interna 

tjänstekvaliteten. Graden av den interna tjänstekvaliteten är vad som sedan speglas i den 

externa tjänstekvaliteten vilket således leder till ett krav på god intern tjänstekvalitet för 

att vidare kunna tillfredställa den externa kunden. Intern marknadsföring är en process 

där organisationer betraktar de anställda som interna kunder och strävar efter att till-

fredsställa deras behov och krav så att de i sin tur kan erbjuda högkvalitativa tjänster till 

de externa kunderna (Grönroos 2007). George och Grönroos (1989) beskriver intern 

marknadsföring som en filosofi för att hantera organisationens mänskliga resurser, där 

ledningen måste vara beredd att göra ett bra jobb med och för sina anställda för att på så 

vis möjliggöra medarbetarnas uppgift i servicemötet och tillfredställa företagets kunder. 

Den interna marknadsföringens syfte är att styra de interna processerna mot den externa 

marknaden med kundfokuserade effekter (Edvardsson 1993, Grönroos 2007 Gummes-

son). 

Grönroos (2007) hävdar att det finns några grundläggande aspekter på de mänsk-

liga resurserna i ett företag. För det första är det viktigt för företaget att deras an-

ställda tror på bolagets löften och tjänsteerbjudanden, så att de kommer att vara 

motiverade att utföra ett så effektivt arbete som möjligt samt bidra till den interak-

tiva marknadsföringseffekten. Frontpersonalen är inte bara leverantörer av en 

tjänst, utan även en del av företagets marknadsföring då de kommer i direkt kon-

takt med de potentiella kunderna. De kallas därför för ”deltidsmarknadsförare”. 

För det andra är det viktigt att "alla interna insatser, program och processer är 

inriktade på att bibehålla eller förbättra den yttre prestandan i företaget" (Grön-

roos, 2007, s. 384). För det tredje ska interna kunder behandlas som externa kun-

der, för att den slutliga leveransen av en tjänst till den externa kunden ska ha möj-

lighet att hålla en hög upplevd tjänstekvalitet. Till sist är det viktigt att ge männi-

skor som levererar och utför tjänsterna internt och externt stöd med bra ledning 
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och tekniskt stöd, som hjälper dem att uppfylla sitt ansvar som deltidsmarknadsfö-

rare. (Grönroos, 2007 s.389). 

Ett företag som vill använda sig av intern marknadsföring på ett effektivt sätt mås-

te vara säkra på att de anställda har de egenskaper och det vetande som faktiskt 

krävs för dess respektive arbete. Om det bland de anställda saknas kunnande och 

förståelse för företagets strategier kan träningsprogram vara lösningen. På samma 

sätt kan de anställda motiveras till och bli införstådda med hur viktig deras roll 

som deltidsmarknadsförare faktiskt är. Det är viktigt att utveckla en holistisk syn 

på tjänstestrategin och hela processen hos de anställda vilket t ex kan demonstre-

ras med hjälp av en så kallad ”Blueprint” där alla de olika relationerna och pro-

cesserna i en organisation eller ett företag demonstreras (Grönroos 2007). Detta 

visar hur alla moment hänger samman och påverkas av varandra. Genom att illu-

strera tjänstens flöde av driftigheter byggs beroendet upp av de olika delarna, som 

tillsammans bygger upp tjänsten (Arnerup-Copper, Edvardsson 1998). Av detta 

kan de anställda även lära sig utveckla och förbättra sina attityder när det gäller 

tjänstestrategier, fokusering på kunden och vikten av deltidsmarknadsföringen. 

Vidare kan utbildningsprogram som handlar om att förbättra kommunikation, sälj- 

och serviceförmågor bland de anställda också vara nyttigt att lära sig som anställd 

på ett serviceföretag. Genom dessa tre typer av utbildning och inlärning är det vik-

tigt att först förstå företagets strategi och ha en holistisk synd på denna, för att se-

dan kunna fortsätta med de nästföljande två stegen. 

För att lyckas med den interna marknadsföringen med målet att tillfredställa den 

externa kunden är enligt Grönroos (2007) även servicekulturen i företaget en vik-

tig del. Värderingar i tjänsteorganisationer sägs vara det som är ledande och do-

minerar. Servicekulturen betyder att anställda är fokuserade på den service som 

levereras till kunderna, det som är nödvändigt för att kunna hantera relationerna 

men även för att nå lönsamhet. För det första kan servicekulturen alltså användas 

för att hantera kundrelationer och relationer, men också med andra parter eftersom 

det ger synlighet till att ständigt erbjuda god service. För det andra är servicekul-

turen alltså det som leder till lönsamhet genom en servicestrategi. En servicein-

riktning som är karakteriserad av en servicekultur förbättrar servicens upplevda 

kvalitet för kunder vilket förhöjer lönsamheten (Grönroos 2007). 

En servicekultur är nödvändig för att implementera och introducera en servicestra-

tegi, eftersom denna möjliggör det stöd som anställda behöver i en organisation. 

För att nå en servicekultur måste först och främst en servicefokuserad strategi ut-

vecklas. Denna strategi måste stämma överens med företagets mål och koncept. 

Strukturen på organisationen ska också stämma överens med den servicefokus 

som följer. Vanligtvis är en platt organisationsstruktur med få hierarkiska nivåer 

nödvändigt för att göra kommunikation och beslutsfattande processer mer effekti-

va. Ledare i organisationer har en nyckelroll i utvecklingen av en servicekultur, de 

måste stödja och fokusera på kommunikation, för att visa deras vilja av att levere-

ra god service. 

Ett företags kultur kan definieras som ”mönstret av delade värden och övertygel-

ser som ger en medlem i en organisation mening och förser dem med regler för 

beteende i en organisation” (Grönroos 2007). Genom att använda en servicekultur 

genom hela organisationen som uppmuntrar de anställda med stöd till att genom-

föra sitt arbete på bästa möjliga sätt kan man nå en god intern marknadsföring. 
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Som Grönroos (2007) förklarar kanske intern marknadsförings inte alltid leder dit 

det är tänkt, vilket i så fall kan bero på att denna inte stämmer överens med före-

tagskulturen. 

Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka i samband med förändring och 

verksamhetsutveckling är en viktig förutsättning för framgång, inte minst för att skapa 

en känsla av delaktighet bland medarbetarna, vilket skapar engagemang och motivation 

att bidra till ett lyckat resultat och hög tjänstekvalitet. Det innebär att medarbetare från 

berörda delar av organisationen bör delta i utvecklingen av tjänsteprocessen, trots att det 

då finns en risk för att varje enhet eller avdelning gör sitt yttersta för sin egen avdelning 

och inte ser till hela organisationen. 

Här är det viktigt att ledningen lyckas skapa förståelse för kundens behov, förväntningar 

och agerande samt kundresultatet och kundprocessen. Vidare att de lyckas inkludera 

medarbetarna och kunderna i utvecklingsprocessen och att de låter de anställda uttrycka 

sina behov (Edvardsson & Larsson 2004). 

3.3 Extern tjänstekvalitet 

Den interna marknadsföringen har klar betydelse för den externa marknadsföring-

en. ”Det man inte kan sälja till den egna personalen kan man inte heller sälja till 

kunden” (Normann i Arndt & Friman 1983). Detta citat påvisar med tydlighet 

sambandet och relationen mellan extern och intern marknadsföring. Om inte per-

sonalen har förstått den produkt, vara eller tjänst som säljs, kan vi heller inte för-

vänta oss att kunden ska förstå eller ens tro på den. Därför måste nya varor/ pro-

dukter först lanseras internt och efter detta marknadsföras externt. Via intern 

marknadsföring eftersträvas att den interna beredskapen ska stämma överens med 

de externa förväntningarna. Med detta menas att kundens förväntningar som ska-

pas genom traditionella externa marknadsföringsaktiviteter ska passa samman 

med dennes faktiska upplevelse av produkten eller tjänsten (Arnerup och Ed-

vardsson 1992). 

Med extern marknadsföring menas att kunden står i centrum (Arnerup och Ed-

vadsson 1992) och enligt Berry (1988), har tjänstekvalitet blivit en tydlig skillnad 

och det mest maktfulla vapnet som många ledande tjänsteföretag använder sig av 

idag. Ledande tjänsteföretag strävar efter att upprätthålla en utomordentlig kvalitet 

på sina tjänster för att på så sätt nå kundlojalitet (Zeithaml, 1996). 

Den externa marknadsföringen, den som sker mellan företag och kund, innebär att 

företaget ger löften. Det gäller att sälja detta erbjudande med hjälp av marknadsfö-

ring, prisstrategi och kommunikation med sina kunder. Företaget vill fånga kun-

dens uppmärksamhet och intresse för tjänsten. Interaktiv marknadsföring betyder 

att löftena ska hållas och syftar till den avgörande interaktionen mellan de anställ-

da och kunderna. Med detta menas hur tjänsterna levereras, t ex som i vilken fy-

sisk miljö, i ett möte, via telefon, post eller e-post och kan beskrivas som kärnan i 

marknadsföringen. I de flesta företag eller organisationer behövs både interaktiv 

marknadsföring och en traditionell extern marknadsföring, t ex när företag inför 

nya tjänster eller anger en segmentering och ny marknad (Grönroos 2007). 

Eftersom kvalitet är vad kunderna upplever, är en god upplevd kvalitet skapad när 

upplevd kvalitet av en kund möter dess förväntningar. Om en tjänstekvalitet är bra 
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eller inte bestäms av kunden och dennes upplevelse. Kunden kan ha olika typer av 

tidigare erfarenhet av en tjänst eller service, kanske att kunden själv använt sig av 

samma tjänst tidigare eller att denne på andra vägar fått berättat för sig angående 

tjänsten, vilket skapat förväntningar hos kunden. En god upplevd kvalitet på en 

tjänst eller service uppmäts då en service motsvarar kundens egna förväntningar 

(Edvardsson 1996, Grönroos 2007). 

Om kunden inte vet vad hon eller han förväntar sig, kommer den upplevda kvali-

teten vara låg, vilket i sin tur kan påverka eller försvaga den image som företaget 

arbetar för. Ett gap mellan en förväntan och en upplevd service eller tjänst kallas 

för ”upplevt kvalitetsgap” och kan resultera i många olika faktorer. För det första 

kan en dålig tjänstekvalitet resultera i att före detta kunder talar illa om företaget, 

så kallat dåligt ”word of mouth”, vilket i sin tur ger företaget ett sämre rykte och 

förmodligen en förlust av kanske redan befintliga kunder, men mest troligt poten-

tiella, framtida kunder (Grönroos 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Total perceived quality – Total upplevd kvalité. Grönroos 2007 s. 77 

Figur 3 redogör för ”Total perceived quality”, d v s totalt upplevd kvalitet. Modellen 

sätter kunden i fokus och redogör för kundens kvalitetsbedömningar som ska leda före-

tagets strävan efter bra tjänstekvalitet. Modellen visar även hur kunden uppfattar tjäns-

tens kvalitet och hur samspelet mellan olika faktorer spelar in (Edvardsson 1991, Tho-

masson, 1992). 

Image är placerat längst upp i modellen som ett filter för resterande delar. En posi-

tiv image gör att kunden har ett överseende av kvalitetsbrister och tror att dessa 

bara är för tillfället. Image påverkas av allt, som t ex massmedia och reklamkam-

panjer. Image och word of mouth är andra faktorer som påverkar företaget indi-

rekt (Edvardsson, Thomasson 1991,1992). 

Nedåt i modellen ser man en redogörelse för förväntad kvalitet och upplevd kvali-

tet. Däremellan finns en pil som syftar till att påvisa ett eventuellt gap mellan de 

två faktorerna. Detta ger oss förståelse för hur tjänstekvalitet skapas. Det är näm-

ligen så att om det finns ett gap mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet, d v s 

om en tjänst inte uppfyller kundens förväntan, är inte tjänsten av hög kvalitet. 

Tjänstens kvalitet bestäms således av kunden (Edvardsson 1996, Grönroos 2007). 
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En kunds förväntningar kan uppstå av bl a tidigare erfarenheter och ”word of 

mouth”, men också personliga behov och önskningar. Förväntningar kan även ha 

påverkats av övriga marknadskommunikationsaktiviteter som företaget går ut 

med. På grund av detta är det viktigt för företaget att inte lova för mycket i sin 

marknadsföring, eftersom kunders förväntningar då kommer att bli för höga och 

företaget kommer inte att kunna tillgodose dessa. Detta resulterar i att kunden 

kommer att uppleva att tjänsten inte motsvarar förväntningarna och tjänstekvalite-

ten kommer att upplevas som sämre (Grönroos 2007). Total perceived service qu-

ality modellen visar att kundens upplevelse av kvaliteten – både den funktionella 

och den tekniska – påverkas av företagets image. (Edvardsson, Thomasson 

1991,1992). 

Den upplevda kvaliteten, efter att en tjänst eller service konsumerats påverkas i 

första hand av imagen, som än en gång utgör ett slags filter för uppfattningarna. 

Därefter påverkar både den tekniska och den funktionella kvaliteten. För att lättare 

beskriva vad dessa två faktorer innebär benämns det funktionella med ”hur” servi-

cen levereras och det tekniska vad som faktiskt levereras. Vad får kunden egentli-

gen och hur levereras detta till henne? (Grönroos 2007) 

Om kunden inte vet vad hon eller han förväntar sig, kommer den upplevda kvali-

teten att vara låg, vilket i sin tur kan påverka eller försvaga den image som företa-

get arbetar för. Ett gap mellan en förväntan och en upplevd service eller tjänst kal-

las för ”upplevt kvalitetsgap” och kan resultera i många olika faktorer. För det 

första kan en dålig tjänstekvalitet resultera i att före detta kunder talar illa om fö-

retaget, så kallat dåligt ”word of mouth”, vilket i sin tur ger företaget ett sämre 

rykte och förmodligen en förlust av kanske redan befintliga kunder men mest tro-

ligt potentiella, framtida kunder (Grönroos 2007). 

Vad som också är viktigt att känna till är att kundens förväntningar kan vara av 

olika typer, såsom vad detta kan innebära samt vad som bör göras åt saken. En 

kund kan ha tre olika typer av förväntningar – otydliga, kända och okända. Kun-

den har antingen en klar uppfattning av sina förväntningar och vad som ska bli 

gjort (kända) eller inte (otydliga förväntningar). Kunden har även förväntningar 

som är uppenbara och självklara för dem, men som aldrig uttrycks. Tjänsteleve-

rantören bör alltid vara medveten om att otydliga förväntningar förekommer och 

att dessa bör göras tydliga för att vara säker på att kunna leverera en tjänst som 

gör kunden tillfredställd. I de otydliga förväntningarna måste tjänsteleverantören 

upptäcka de orealistiska förväntningarna så fort som möjligt och göra dem realis-

tiska. I de fall där kunder har tydliga förväntningar kan det hända att tjänsteleve-

rantören ignorerar dessa och på så sätt inte tillfredställer kundens förväntningar. 

Det är viktigt att dessa problem hanteras av företaget som levererar en tjänst eller 

service. Otydliga och okända förväntningar ska göras till tydliga förväntningar 

(Grönroos 2007). 

 

3.4 Kundtillfredsställelse och lojalitet 

Det finns två viktiga aspekter som är relevanta angående kundtillfredsställelse. 

Kundtillfredsställelse leder till lönsamhet och tillväxt samt till lojalitet (Heskett 

mfl 1994). 
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Förutom det faktum att kundlojalitet är väsentligt för att överleva (Reichheld och 

Sasser 1993), visar nya mätningar av serviceindustrier att kundlojalitet är en viktig 

faktor till lönsamhet. Reichheld and Sasser (1993) uppskattar att 5% förbättring av 

kundlojaliteten kan skapa lönsamhetsökningar från 25-85%. 

Målet är att uppnå en maximal kundnöjdhet för att på så sätt skapa ett positivt ryk-

te, d v s sprida positiv ”word of mouth”. De kunder som är väldigt nöjda med en 

tjänst och sprider ett positivt word of mouth kan till och med kallas för kostnads-

fria marknadsförare. Motsatsen till dessa kunder är vad Grönroos (2007) kallar 

”terrorister”. Terrorister är de kunder som är så missnöjda att de talar om för andra 

hur dåligt utförd en viss tjänst blivit vid varje tillfälle som ges. Dessa terrorister 

kan med lätthet nå ut till hundratals potentiella kunder och på så sätt kan en dålig 

tjänstekvalitet sätta stopp för ett företags eget bästa. 

Kundnöjdheten visas när ett företag under en lång tid producerar varor eller tjäns-

ter som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Företag konkurrerar mot 

varandra på marknaden. För att nå kunderna och deras tillfredsställelse och genom 

att mäta kundnöjdheten kan företaget följa upp nivån på kundtillfredsställelse. Det 

är ett samarbete mellan tillfredsställelse och kvalitet. Kunderna kan vara lojala 

mot tjänsten och då skulle detta bidra till att bygga en relation mellan kunderna 

och företaget. En nöjd kund nås genom att hitta rätt nyckel till framgång och det 

är genom kvalitet. Kunden och företaget har en relation och genom att underhålla 

denna relation är chansen för att kunden ska göra återköp högre. Grönroos (2007) 

menar att mycket nöjda kunder visar en hög grad av återköp och dessutom till-

kommer en hög grad av positiv ”word of mouth”, där andra nya kunder informe-

ras av den nöjda kunden. 

Heskett och hans kollegor (1994) förklarar med hjälp av modellen “service profit 

chain” hur kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet vilket stimulerar lönsamhe-

ten och tillväxten av ett företag. Att ha tillfredsställda kunder betyder ofta lojala 

kunder, vilket på så vis förbättrar företagets resultat, tillväxt och lönsamhet. 

Grönroos förklarar med hjälp av “customer relationship profitability model” att 

det är grundläggande att leverera kvalitet till kunden, eftersom detta värde vidare 

kommer leda till lojala kunder som i sin tur leder till förbättring av lönsamhet för 

firman och ett bättre utbud för kunden. I modellen förklaras fyra länkar, från upp-

levt värde av kunden till kundtillfredsställelse, från kundtillfredsställelse till rela-

tionsstyrka, från relationsstyrka till relationslängd och från relationslängd till 

kundrelationslönsamhet (Grönroos 2007, sid 167). 

För det första bestämmer det upplevda värdet kundtillfredsställelse, vilket i sin tur 

har effekt på två funktioner – engagemang och skyldigheter. En tillfredsställd 

kund kan bli trogen serviceleverantören och kanske till och med knyter speciella 

band till denne, vilket gör relationen lättare att hantera. Denna tillfredsställelse hos 

kunden har en positiv påverkan på styrkan av relationen, vilket naturligtvis är en 

effekt att föredra. Om kunden är engagerad och många starka band finns mellan 

denne och tjänsteleverantören kommer relationen att bli starkare och mer hållbar. 

En stark relation är en relation som håller längre trots att vissa problem kan upp-

stå. Ju längre en relation sedan är, ju större lönsamhet av kundrelationen kommer 

ge möjligheter till bra priser och större intäktsström. Så om kunderna är tillfreds-

ställda kommer relationen att vara lönsam. 
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En annan modell som förklarar denna idé om att kundtillfredsställelse leder till 

lönsamhet är ”The profitability effect of loyal customers”, som visas i figur 4. 

 

Figur 4 “The profitability effect of loyal customers” Grönroos 2007 Sid. 146 

Här klargörs den ekonomiska effekten av kundlojalitet. Modellen belyser sex fak-

torer: 

 Förvärvskostnader 

 Basförtjänst 

 Intäktstillväxt 

 Kostnadsbesparingar 

 Övergång 

 Premium priser 

 

Denna modell visar att förvärva en ny kund kostar fem gånger så mycket an-

strängning som att behålla en redan existerande och tillfredställd kund. Vidare ser 

vi att det är endast efter några år av initiala kostnader, som kunden faktiskt kom-

mer att gå med lönsamhet. Anledningarna till detta är att så länge ett förhållande 

fortfarande växer desto mer växer de årliga intäkterna per kund och operations-

kostnaderna per kund går ner. Övergångsfaktorn betyder att ju mer kunder som är 

tillfredställda ju mer positiv word of mouth kommunikation kommer att spridas. 

Detta ger företaget eller organisationen gratis marknadsföring och på så vis för-

måner utan någon direkt kostnad. Den sista faktorn kallas för premium pris och 

hänvisar till det faktum att redan befintliga kunder betalar ett högre pris än de nya. 

Detta resulterar i att kunder över åren utvecklar en djup kunskap om dess tjänste-

leverantör och vet att det värde som de tillhandahåller genom att använda dess 

service som gör det möjligt för dem att förminska sina kostnader. Den negativa ef-

fekten för premium pris är kompenserad genom detta värde (Grönroos 2007). Pan-

touvakis och Lymperopoulos (2008) säger att “kvaliteten och tillfredställelsen av 

en relation mellan köpare och säljare är bestämningsfaktorer av relationens styrka 
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och framgången för företaget. Ett företag som har goda relationer till sina kunder 

gör sina kunder mer tillfredställda, vilket alltså har en positiv inverkan på företa-

gets tillväxt (Pantouvakis och Lymperopoulos, 2008). 

Som Heskett och hans kollegor (1994) förklarar med hjälp av the service-profit-

chain-modellen, leder kundtillfredsställelse till kundlojalitet, vilket stimulerar lön-

samhet och tillväxt för företaget. Tillfredställda kunder blir alltså lojala kunder 

som kan försäkra lönsamheten. Reichfield (1996) understryker att stark lojalitet 

bland kunder måste vara en del av ett företags grundstrategi, eftersom ekonomisk 

lönsamhet av denna lojalitet är omfattande. 

När ett företag vinner sina kunders lojalitet ökar marknadsandelar och intäkter 

medan dess kostnader för att förvärva nya kunder minskar. Denna förbättring i 

lönsamhet kan tillåta en ökning av löner för anställda såväl som deras motivation, 

vilket vidare leder till mer tillfredsställda kunder (Service profit-chain modellen). 

Vinsten i denna lönsamhet kan även möjliggöra investeringar i nya aktiviteter som 

kan öka utbudet hos tjänsteleverantören, så att värdet för kunden ökar (Reichfield 

1996). Det finns en uppenbar länk mellan kundtillfredsställelse, servicens kvalitet 

och kundens lojalitet. Pantouvakis och Lymperpopoulos (2008) påstår dock att 

den generella tillfredsställelsen inte nödvändigtvis leder till kundlojalitet, men det 

är en påverkningsfaktor och sannolikheten att lojala kunder byter till andra leve-

rantörer begränsas. 

De talar även om det simpla faktum att om kunden återigen kommer tillbaka och 

handlar ensam leder inte det till lojalitet om det inte följs av ett engagemang från 

företaget. Relationen mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet har analyse-

rats som olika på det sättet att missnöjdhet nästan i alla fall leder till en förändring 

i kundens beteende, men att tillfredställelse inte garanterar lojalitet (Pantouvakis 

och Lymperopoulos, 2008). Som en konsekvens av detta måste företag analysera 

kunders attityder och de tillgängliga alternativen för kunden såväl som att de mås-

te analysera kunders återköpsbeteende för att på så vis säkert kunna veta vad deras 

kunder faktiskt föredrar (Pantouvakis och Lymperopoulos, 2008). Det är natur-

ligtvis inte omöjligt att en lojal kund inte är en tillfredställd kund när få möjlighe-

ter finns eller när en tillfredställd kund inte är lojal när många andra möjligheter 

erbjuds. Till detta kan tilläggas att “En lojal kund finner ett tjänsteerbjudande mer 

tillfredställande än en kund som inte är lojal” (Pantouvakis och Lymperopoulos, 

2008). Som Reichfield (1996) konstaterat så är kundlojalitet den unika vägen till 

hållbar och god lönsamhet. Att hantera lojalitet anses vara det bästa för både kun-

der och anställda. 

3.5 Mäta tjänstekvalitet 

Hur ska man mäta tjänstekvaliteten? Det är viktigt att veta vad som är väsentligt 

att mäta och vad man ska använda måtten till. För att tydligt kunna redogöra för 

vilka faktorer som upplevs som mest väsentliga av kunden har vissa kvalitetsdi-

mensioner tagits fram. Dessa faktorer är framtagna av både företag med intresse 

för området och forskare (Gummesson 1993). 

Kvalitet är ett begrepp som är sammansatt av flera egenskaper vilket stämmer 

överens med både Gummesson (1993) och Grönroos (2007). Ett erbjudande inne-
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håller både en vara och en tjänst, vilket innebär att de båda tillsammans, d v s hela 

erbjudandet och alla dess kvalitetsdimensioner kan styras (Gummesson 2007). 

Följande kvalitetsdimensioner från Berry, Parasurman och Zeithaml (1990, sid 

21-22, 26) anses ha hög allmän giltighet för tjänster (Gummesson 1993). 

Pålitlighet Tjänstensteleverantören ska hålla vad de lovat och hålla tider. 

Lyhördhet Reagera på kundens behov och önskemål. Observera, tolka och dra 

egna slutsatser och ge inte bara enkla svar. 

Kompetens Personalen ska ha de färdigheter och den kunskap som behövs för 

att utföra tjänsten. De anställda som står på frontlinjen, med direkt 

kontakt med kunden, har ofta en begränsad och mekanisk uppfatt-

ning om vad företaget de arbetar för strävar efter. 

Tillgänglighet Det ska vara lätt att få kontakt med leverantören m a p läge, öppet-

tider och så vidare. 

Trevligt uppträdande Att vara trevlig och vänlig är naturligtvis en viktig kvalitetsdimen-

sion. Detta innebär att personalen ska hälsa på kunden, se glad ut 

och t ex säga ”Ha en bra dag!” när kunden lämnar butiken. 

Kommunikation Tala och skriv på ett språk som kunden förstår och håll kunden in-

formerad. Personalen ska förstå kundernas beteende och tanke-

värld. 

Trovärdighet Inge förtroende. Förtroendet kan inges genom uppträdande men 

också genom utseende, klädsel och lokaler. Detta är extra viktigt 

om kunden inte alls får någon resultatkvalitet att bedöma. 

Trygghet Att kunden kan lita på att inte bli lurad eller utsatt för fara. Kunden 

ska inte uppleva rädsla eller tvivel. 

Rättelse Dvs. att ställa till rätta det som blivit fel på ett effektivt sätt som 

inte betyder några besvär för kunden. 

Pålitlighet Avser hur väl en produkt fyller sin funktion och hur ofta fel upp-

träder, t.ex. hur ofta lokskador inträffar på tågresor. 

Prestanda Avser primära egenskaper hos produkten, såsom bild- och ljud-

återgivning hos videoutrustning. 

Tillägg Syftar till sekundära egenskaper såsom elektriska fönsterhissar på 

en bil. 

Överensstämmelse Överensstämmelse med uppställda krav och löften. 

 

När dessa kvalitetsdimensioner ska tillämpas i en praktisk mätning måste de över-

sättas till specifika dimensioner som är aktuella för den verksamhetens produktion 

man vill undersöka. Det underlättar om dimensionerna är kvantitativt mätbara, 

men detta är ofta svårt och kvalitativa bedömningar är också viktiga (Gummesson 

1993). 

Det finns även formella mätmetoder för just tjänstekvalitet. Dessa metoder har 

framförallt utvecklats inom marknadsföringen (Gummesson 1993). Ett exempel 
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på en sådan metod och verktyg är Servqual. Servqual är en mångradig skala för att 

mäta kunders uppfattning av en tjänstekvalitet och ett instrument för att utvärdera 

kunders uppfattningar av tjänstekvalitet hos tjänste- och retailföretag. Modellen är 

till för att mäta och analysera kvalitetsproblem och hjälpa chefer så att de kan för-

bättra tjänstekvaliteten. Servqual visar hur tjänstekvalitet uppstår, hur faktorer 

kopplas ihop med både kund och tjänsteleverantören. Den förväntade tjänsten är 

resultatet av kundernas tidigare erfarenheter. När en kund med förväntningar fått 

en tjänst levererad från företaget skapas en uppfattad tjänstekvalitet (Grönroos 

2008). 

3.6 Service recovery - om inte kunden är nöjd 

Kvalitet är något som ska vara högt hela tiden och misslyckanden bör inte finnas i 

tjänsten. Men den mänskliga faktorn finns alltid, dvs. människor gör misstag. Det-

ta leder till att det går fel i serviceprocessen och kan ge konsekvenser som leder 

till ett negativt resultat för kunden. Då är det viktigt att återuppta den avsedda kva-

liteten snabbt. Det är viktigt att vid varje problemsituation lösa problemet och visa 

engagemang för servicen. Felet som har uppstått måste rättas till, men ansvar mås-

te även tas på så sätt att kunden tillfredsställs ändå. Exempelvis kan något extra 

skickas med från butiken eller så kan någon form av rabatt ges. Om inte detta sker 

kommer kunden inte förlåta dålig kvalitet lika lätt och risken att förlora kunden 

blir stor. Även klagomål är viktigt att hantera snabbt, vara uppmärksam på och 

vara empatisk inför. Annars kommer kvaliteten på relationen försämras. Kunden 

pratar om företaget från en negativ synvinkel och detta kan medföra att många 

kunder går förlorade. Som tidigare förklarats är det svårare och dyrare att skaffa 

nya kunder. 

Hur ett företag löser situationen med återhantering av misslyckande visar hur 

starkt eller hur svagt företaget är. Om företaget sköter detta på ett bra sätt, så ger 

detta en positiv inverkan på utvecklingen av förtroendet för företaget. 

Under serviceåtervinningsprocesser ska företaget… 

 bestämma kostnad för fel och misstag 

 fastställa klagomålen 

 identifiera hur man ska ge återvinningen 

 ge snabb återvinning 

 hålla kunden informerad 

 framför allt lära sig av sina misstag (Grönroos 2007) 

 

Klagomål eller misslyckanden kan också vara bra för företaget, eftersom företaget 

då får möjlighet att lära känna kundens behov och kan bättre tillgodose dem och 

missnöjda kunder blir på så sätt en tillgång för företaget. Hos de missnöjda kun-

derna finns alltså information att hämta för att företaget ska gå bättre och kunna 

leverera mer och på så sätt bildas ett starkare band mellan kund och företag. När 

kunden blir nöjd med hanteringen av klagomålen blir kunden en lojal kund mot 

företaget. Återigen speglar ”word of mouth” in, eftersom en nöjd kund berättar för 

sin omgivning om vad hon eller han har varit med om och det bidrar till en bra 

marknadsföring (Arnerup och Edvardsson 1992). 
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3.7 Summering av teoretisk referensram 

Första delen i service profit chain är den interna marknadsföringen och tjänstekvaliteten, 

som bygger på en process där företaget betraktar sina anställda som interna kunder. Fö-

retaget strävar efter att tillfredställa deras behov och krav så att de i sin tur kan leverera 

den högsta kvaliteten till de externa kunderna – alltså den egentliga kunden (George, 

Grönroos 1989). Man menar att Det man inte kan sälja till den egna personalen kan 

man inte heller sälja till kunden (Norman, Arndt och Friman, 1993). När företaget an-

vänder sig av internmarknadsföring är det viktigt att personalen vet vad som krävs i sitt 

arbete och är införstådda med sina roller. Om inte så ska det finnas ett träningsprogram 

(Grönroos 2007) för detta. 

Om vi fortsätter vidare i service profit chain så finns de anställdas tillfredställelse. Här 

talas om de anställdas delaktighet och förutsättning till framgång i form av utveckling i 

företaget och att man skapar förståelse för kundernas behov och förväntningar (Ed-

vardsson & Larsson 2004). 

Extern tjänstekvalitet innebär att kunden står i centrum (Arnerup och Edvardsson 1992), 

men den externa marknadsföringen handlar om det som sker mellan företaget och kun-

den, dvs att genom kommunikation och prisstrategi fånga kundens uppmärksamhet och 

intresse för tjänsten. En tjänst kan levereras fysiskt i form av ett möte eller annat (Grön-

roos 2007). En god upplevd kvalitet på en tjänst eller service uppmäts då servicen mot-

svarar kundens egna förväntningar (Edvardsson 1996). Om inte kunde förväntar sig nå-

got alls kommer kvaliteten och imagen för företaget att vara låg. 

Kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet (Heskett m.fl. 1994) och det är mycket vik-

tigt som företag att ha kundernas lojalitet, för att kunna överleva (Reichheld och Sasser 

1993). Kunder som är nöjda sprider gärna sin positivitet omkring sig och detta medför 

att det blir en kostnadsfri marknadsföring för företaget. Företaget och kunden bildar en 

relation. En nöjd kund är nyckeln till framgång och det är igenom kvalitet man får nöjda 

kunder. En nöjd kund kommer alltid tillbaka och gör återköp. Med hjälp av modellen 

“service-profit chain” ser vi hur kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet, vilket sätter 

fart på lönsamheten och tillväxten av ett företag (Herskett m.fl. 1994). Vidare är kund-

kortet ett sätt att sluta lojalitet till företaget. Med kundkortet registrerar kunden sina köp 

och kan få bonus och olika rabatter (Elinder 1993). 

Tjänstekvaliteten kan mätas och för att bestämma vilka faktorer som är mest väsentliga 

för kunden, utformas vissa typer av kvalitetsdimensioner (Gummesson 1993), som på-

litlighet, lyhördhet, kompetens, tillgänglighet, trevligt uppträdande, kommunikation, 

trovärdighet, trygghet, rättelse, tillägg, överstämmelse (Parasurman och Zeithaml 1990, 

sid 21-22, 26). Dessa anses ha hög allmän giltighet för tjänster (Gummesson 1993). 

Det finns även formella mätmetoder för tjänstekvalitet. Ett exempel på en sådan metod 

är Servqual (Gummesson 1993). Här tar man fram kundens uppfattning av tjänstens 

kvalitet för att utvärdera kundens uppfattningar av tjänstekvalitet. Modellen är till för att 

mäta och analysera kvalitetsproblem och hjälpa ett företag att förbättra sig (Grönroos 

2008). Modellen innehåller 5 möjliga kvalitetsgap. 
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När kunden inte är nöjd finns det ett misslyckande bakom, t ex den mänskliga faktorn 

att den anställde gör fel. Då är det viktigt att uppnå den avsedda kvaliteten snabbt. De 

anställda bär ansvaret för att felets rättas till så kunden blir tillfredsställd. Detta kan gö-

ras genom att skicka med något extra från butiken eller ge någon form av rabatt. Om 

inte detta sker leder ett eventuellt misstag eller misslyckande till att kunden blir negativ, 

risken att förlora kunden blir stor och kunden pratar illa om butiken/företaget för andra, 

vilket leder till ett negativt synsätt på företaget eller butiken (Arnerup, Edvardsson 

1992). 
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4 EMPIRI 

De tre svenska klädföretag som vi har analyserat har anonymiserats: Vi har valt att kal-

la företagen Hera, Lilla Hera (två butiker i samma kedja), Afrodite och Zeus.  

Hera 

Företaget finns i 37 olika länder och grundades i Sverige. Företaget säljer mode till 

dam, herr, ungdom och barn. Man säljer även accessoarer, skor och inredning. Företaget 

har egna designers. Företaget har ett starkt varumärke, som tillhör lågprissegmentet. De 

har också en kundklubb med kundkort. Företaget driver även postorder och webbshop. 

Afrodite 

Även detta företag är grundat i Sverige. Företagets affärsområden är mode, skönhet, in-

redning och apotek för både dam, herr och barn. Detta företag har också kundkort med 

förmåner för kunden. Företaget har ett flersegmenterat prisutbud med flera olika desig-

ners och varumärken. Företaget har även sitt eget varumärke som ingår i lågprissegmen-

tet. Företaget har också en webbshop. 

Zeus 

Detta företag härstammar från Norge, men är etablerat över hela Norden och vissa län-

der utanför. Företaget säljer mode för mannen i ett lågprissegment. Företaget har ett 

eget varumärke och har även en webbshop. Företaget använder sig också av kundkort. 

4.1 Intervjuer med butikschefer   

Bemötande och uppmärksamhet av kunder i butik? 

I butiken Hera anser butikschefen att personalen tittar kunden i ögonen och hälsar, men 

poängterar att det ibland är stressigt och att man kanske inte alltid hinner se alla kunder. 

I lilla Hera-butiken svarar man att man försöker följa de ”basics” som finns i företagets 

policy, nämligen att titta kunden i ögonen och säga hej eller ge ett leende och uppmärk-

samma kassajouren. Butiken Afrodite har som mål att hälsa på alla kunder. Det kanske 

inte alltid uttalas en hälsningsfras, men man försöker i alla fall titta upp och se kunden. 

Även i denna butik vet man att det förmodligen inte lyckas till hundra procent eftersom 

det finns mycket annat som måste göras. Butikschefen säger ”Vi försöker och det finns 

med i alla planer och verktyg att hälsa och se kunden!”. I butiken Zeus har man som mål 

att det alltid ska finnas någon i främre delen av butiken och alltid hälsa på alla kunder, 

vilket ska prioriteras. Till skillnad från de andra butikerna har man i denna butik en po-

licy som säger att personalen alltid ska fråga om kunden behöver hjälp med någonting 

eller söker något speciellt. 

Hantering av kassaköer 

Hos Hera har personalen ett kassaschema och när det blir fyra kunder i kassakön öppnas 

nästa kassa av en schemalagd personal och samma sak gäller i butiken lilla Hera. Hos 

Afrodite jobbar man också med kassaschema, vilket här betyder att det nästan alltid står 

två personaler i den stora, centrala kassan. Blir det lång kö ropar man på någon annan i 

personalen, då man kanske inte alltid ser att kön blir längre när man står och arbetar 

med någonting annat. Butikschefen på Afrodite anser att de anställda i hennes butik är 
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väldigt duktiga på att undvika att kassaköer uppstår. Zeus skiljer sig från de andra buti-

kerna, då man i denna butik inte har något kassaschema. Här kan situationen bli så att 

samma personal står i kassan hela tiden. Om det blir mycket att göra så hoppar någon in 

och hjälper till. I denna butik fungerar det så att när man hjälpt en kund följer man den-

ne till kassan och om någon redan står där överlämnar man arbetet, annars hjälper man 

kunden även i kassan. Butikschefen på Zeus menar att man satsar på vad hon kallar per-

sonlig service. 

Personlig attityd bland anställda på företagen 

När butikscheferna får vissa givna ord att välja mellan för att vi ska kunna jämföra sva-

ren lättare anser Heras butikschefer att personalen är trevliga, hjälpsamma och engage-

rade. På Afrodite utmärker butikschefen sin personal som engagerad, kunnig och trevlig 

medan Zeus tycker att dennes personal är trevlig, engagerad och hjälpsam. 

När butikscheferna fritt får beskriva sin personal säger Heras butikschef att personalen 

är trevlig, glad, kunnig, hjälpsam och serviceinriktad på lilla Hera beskrivs personalen 

som inspirerande, trevliga, glada och lättsamma. Zeus butikschef pratar om sin personal 

som trevliga, glada och hjälpsamma. 

Upplevd stress 

Hos Hera anser butikschefen att arbetssituationen är stressig och att detta kan påverka 

servicen negativt. Hon säger att de springer runt och vill mycket, men hinner inte alltid 

stanna upp som de egentligen kanske skulle vilja. Butikschef Afrodite anser att persona-

lens arbetssituation är stressig periodvis, men på ett sunt sätt. Det är snarare så att man 

glömmer att äta än att man tittar på klockan var femte minut. Butikschef Afrodite tror 

ändå att det är på ett hälsosamt sätt och att de anställda faktiskt är nöjda. I butik Zeus 

tror man också att personalens arbetssituation är stressig. Detta medför såväl för- som 

nackdelar. När det är mycket att göra hinner man inte alltid hjälpa alla kunder på det sätt 

som man vill, men butikschefen säger att de gör så gott de kan och hoppas att kunderna 

ibland kan ha överseende med att de kanske inte hinner hjälpa alla. 

Kunderna förväntar sig mer service i provrummen 

I Hera-butiken är provrummen bemannade från det att butiken öppnar tills att den 

stänger och butikschefen tror att kunderna får den hjälp som de förväntar sig. I lilla 

Hera-butiken tror butikschefen att det är få människor som faktiskt vill ha hjälp i prov-

rummet, men att de som ber om det självklart får hjälp. Man kan alltid ge ett ärligt tips 

eller råd. Till skillnad från Hera och lilla Hera tror butikschefen på Afrodite inte att 

kunderna får den hjälp de förväntar sig i provrummen, men att detta är något som de 

kommer att jobba mycket med framöver då hela koncernen, som butiken tillhör, håller 

på att förändras i sättet att tänka. Afrodite-chefen berättar att provrummen endast är be-

mannade ett par timmar på helgerna, men att det oftast finns personal på golvet som 

finns till för att hjälpa kunden även om denna personal samtidigt arbetar med något an-

nat, t.ex. uppackning av varor. Hon säger att det ska finnas någon nära och kunden ska 

inte behöva gå till kassan om denne undrar över något. ”Vi jobbar på det, men vi har 

mer än halva vägen kvar så att säga” säger Afrodite-chefen. Hos Zeus säger butiksche-

fen att när det finns tid ska kunden få den hjälp de behöver, men att det kan hända att 

man glömmer att göra uppföljning på en kund, t ex. att kunden fått fel storlek och som 

företaget då förlorar på grund av det. Hon menar att man kan göra misstag, men att de 

så klart gör så gott de bara kan och berättar att meningen är att det är personalen som 
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ska serva kunden, t.ex. med storlekar, och inte kunden själv. I denna butik är provrum-

men aldrig bemannade. Man satsar i stället på att hjälpa varje kunde med så kallad per-

sonlig service. 

Bemötande vid reklamation/retur 

Butikschefen i Hera-butiken menar att det aldrig är några diskussioner. Man tittar och 

lyssnar och hjälper kunden – utan att diskutera. I butik lilla Hera berättar butikschefen 

att de tar tillbaka nästan allt, även om man kanske inte skulle behöva göra det om det är 

tydligt att kunden själv orsakat felet. Vid reklamationen av en vara kan man påpeka det-

ta för kunden, men vi tar ändå emot den reklamerade varan berättar lilla Hera-chefen. 

Hon säger också att huvudsaken är att vi får en nöjd kund. I butik Afrodite tycker bu-

tikschefen att de gör det bra. Deras måtto är att hellre fria än fälla, men att man inte kan 

gå på detta genomgående. Afrodite-chefen menar att man inte alltid kan ge kunden rätt 

utan vidare, utan man måste titta på varan och avgöra först. Här berättar respondenten 

även att det många gånger är kunden själv som orsakat felet eller har orimliga förvänt-

ningar på en vara med väldigt lågt pris. Situationen kan uppstå dagligen och då måste 

man kunna säga nej, säger hon, men det gäller att inte vara nonchalant. I butik Zeus be-

rättar butikschefen att om lappar är på, varan är oanvänd och kvitto finns kvar så är det 

inte några problem. Finns inget kvitto har kunden möjlighet att få ett presentkort eller 

titta efter en ny vara på plats. När det gäller reklamationer tycker butikschefen att det 

sköts väldigt bra, men att man inte kan göra alla kunder nöjda. Hon säger att det beror 

på vad som hänt med varan. Är det kunden själv som åstadkommit felet så kanske man 

inte kan ta tillbaka varan, men man kan oftast lösa det. ”Det handlar om att göra kunden 

nöjd” påpekar även denna butikschef. 

Hantering av missnöjda kunder 

I Herabutiken tar man till sig de klagomål man får och försöker ta reda på vem i perso-

nalen som varit inblandad för att reda ut situationen. Det händer att vi ringer upp kun-

den för att be om ursäkt. I butik lilla Hera säger butikschefen att om de får klagomål på 

varan, så lyssnar man i personalen förstående och åtgärdar felet så gott det går. Om det 

är klagomål på personalen tar man i denna butik upp det direkt och så får den persona-

len som varit inblandad förklara. Butikschefen menar att det är viktigt, eftersom kunden 

kanske inte nöjer sig att klaga i hennes butik utan vänder sig även till huvudkontoret. Då 

är det viktigt att veta vad som hänt. Respondenten berättar även att det händer att man 

ringer upp kunder som inte har vart nöjda för att lösa problemet. I butik Afrodite säger 

butikschefen att det inte finns någon direkt mall för detta och om kunden inte är nöjd 

med t ex en vara byter de ut den till 99,9%. När det gäller service säger hon att man inte 

alltid kan ha sina bästa dagar och menar på att det är mänskligt. Butikschefen menar att 

naturligtvis arbetar de för att detta inte ska hända. Hon säger ”Oftare är det så att kun-

den är otrevlig mot personalen än tvärt om”. Det är inte något stort problem och jag 

tycker att jag har duktig personal som vet hur de ska bete sig. Antingen får kunden en 

ny vara eller inte. Har personal svårt att avgöra ringer denne på en ansvarig eller mig, 

butikschefen. Om varken jag eller någon ansvarig är här får man be kunden återkomma, 

men detta är sådant som händer max en gång om året. Om det förekommer klagomål 

från kunden i butik Zeus berättar den butikschefen att man sätter sig ned med personen i 

personalen som det berör för att ta reda på vad som hänt och utgår från talesättet ”kun-

den har alltid rätt”. Hon påpekar att det inte alltid är så, men att man oftast tar tag i pro-

blemet, utgår från det kunden har upplevt och försöker att förbättra situationen. Man ber 

om ursäkt men mer än så kan man inte göra. 
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”Service recovery” 

På denna fråga är det inte någon av butikscheferna som riktigt förstår vad ”service reco-

very” betyder, men när man förklarat för respondenterna vad konceptet innebär får vi 

lite olika svar. I butik Hera ger man ersättning då personal t.ex. glömt att avlägsna 

larmbrickor från varorna och man menar att kunden inte ska behöva bli lidande för ett 

misstag som gjorts av butikspersonalen. I butik lilla Hera ger butikschefen ett exempel. 

En kund som reklamerat ett par barnbyxor där en knapp lossnat har fått ett par nya byx-

or, utan diskussion och dessutom fått köpa de trasiga byxorna för en liten summa peng-

ar, som barnet ändå kan använda och kunden blev då glad och nöjd. I butik Zeus säger 

butikschefen att till 98 % av fallen kan vi lösa problemet i butiken men att det händer att 

hon måste kontakta chefen en nivå över henne. Hon säger också att ”oftast går problem 

att lösa utan att det ska krävas tjugo samtal”. 

Kundservice och förväntan 

Butikschefen i lilla Hera-butiken svarar att vid lönehelger och andra stora helger när det 

är mycket stressigt kan det vara svårt att räcka till i personalen, men i övrigt tvivlar man 

aldrig på att hjälpa kunden. Butikschefen Afrodite tycker att det förstås beror på vad 

kunden förväntar sig och vad man jämför med, men är övertygad om att hennes butiks-

kedja har den bästa servicen bland stora svenska modekedjor. Hon förklarar att de har 

personal på golvet, vilket inte alla liknande butiker har och hon berättar att de oftast 

brukar få bra resultat i mätningar som gjorts. Hon tror att deras kunder tycker att de är 

bra, men hon tror att de kan bli bättre. Butikschefen i butik Zeus tror att 99% av kun-

derna är nöjda och att alla kunder heller inte vill ha den hjälp som de oftast kan erbjuda. 

Utbildning bland personalen 

På denna fråga svarar butikschefen i Hera-butiken att de har uppstart varje morgon, som 

handlar om service. Man går igenom områden som berör kundens behov och service. I 

lilla Hera-butiken berättar man också om ett sådant morgonmöte, eller uppstart, utifrån 

en ”sales adviser”, en pärm med olika kapitel som berör olika områden. Denna sales ad-

viser uppdateras hela tiden och används i stället för att t.ex. åka iväg på utbildning. Det-

ta görs både för att peppa gamla och nya medarbetare på företaget. Företaget strävar 

hela tiden efter att det ska bli mer intressant och roligare. I butik Afrodite säger butiks-

chefen att det inte finns någon utbildning alls, utan att de regelbundet pratar och resone-

rar kring ämnet. Hon tycker heller inte att det krävs någon särskild utbildning för detta, 

utan att företagets policy om bemötande vägleder de anställda. I butik Zeus har man 

möten ungefär var tredje månad, där man diskuterar ämnet. Utöver detta får de anställda 

även direkt coaching när det uppstår frågor. Butikschefen berättar att man hela tiden 

försöker utveckla de anställda. Hon berättar även att företaget är kända för sin service, 

vilket hon tror kan ha bidragit till att kunder ställer högre krav, vilket hon också anser 

att de ska och kan klara av. 

Kundkortets och medlemskapets betydelse 

Butikschefen i Hera berättar att detta är trogna kunder som de är mycket rädda om och 

Lilla Hera-butikschefen säger samma sak. Butikschefen i lilla Hera-butiken tillägger 

även att det är dessa kunder som handlar för mest pengar och att det är flest småbarns-

familjer eller ungdomar som är medlemmar i deras kundklubb. För butikschefen i Afro-

dite-butiken betyder dessa kunder också väldigt mycket. Hon berättar att även deras 
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trogna kunder gör högre snittköp och kommer mer regelbundet. I butik Zeus säger bu-

tikschefen att det handlar om att få kunden att känna sig speciell. 

Kundnöjdhet 

Butikschefen i Hera-butiken tror att kunden är nöjd då hon/han kan gå ifrån butiken 

med ett leende. Detta kan skapas med ett trevligt bemötande och genom att personalen 

uppmärksammar kunden. Butikschefen i lilla Hera-butiken anser att kundnöjdhet skapas 

genom att överraska och överträffa kundens förväntningar. I butik Afrodite berättar bu-

tikschefen att kundnöjdheten är allt för butiken och att det är vad de strävar efter precis 

hela tiden. Butik och personal är där för kunden och inte tvärt om och hon säger även att 

det bästa betyget hon kan få som chef är att höra att människor är nöjda och glada när de 

varit och handlat. Kunderna ska även tycka att de fått bra hjälp. Hon tror att man ska 

försöka säga något trevligt, positivt eller skoja lite, men att det inte får bli konstlat. Hon 

säger även att ibland blir en kund tacksam när man frågar om klubbkortet, påminner el-

ler frågar om de sett ett visst erbjudande etc.  

Förväntningar av butiken  

I butik Hera tror butikschefen att kunden förväntar sig att det ska finnas något nytt till 

ett bra pris när hon/han kommer in i butiken och i butik lilla Hera tror butikschefen att 

kunden söker en rolig upplevelse och kanske inte alltid behöver eller vill köpa något 

nytt. I denna butik förväntar sig kunden idéer och inspiration. Hon tillägger att det för-

modligen förväntas att det ska finnas någon som säger hej och hej då. Butikschefen i 

butik Afrodite tror att kunderna förväntar sig att få hjälp, trevligt bemötande och att 

hon/han ska kunna lita på Afrodite. I butik Zeus tror butikschefen att kunderna förväntar 

sig den trevligaste och mest serviceinriktade personalen.  

Förväntningar på produkt- och servicekvalitet 

Butikschefen i Hera-butiken tror att sin produkt- och servicekvalitet stämmer överens 

med kundernas förväntningar, medan butikscheferna i lilla Hera och Afrodite tror att det 

oftast stämmer överens. Butikschefen i butik Afrodite tillägger att man såklart kan bli 

missnöjd och besviken på något klädesplagg som inte håller måttet, men att kunden of-

tast verkar väldigt, nöjd, imponerad och uppskattar butiken. I butik Zeus säger butiks-

chefen att ”För det priset de betalar får de väldigt mycket kläder, så ja! Och om det nå-

gon gång är så att en kund inte upplever att förväntningarna uppfylls brukar man kunna 

lösa det.” 
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4.2 Enkätsvar hos de anställda på olika företag  

Detta är en sammanfattning av alla enkätsvar hos de anställda på företagen Hera, Af-

rodite och Zeus. För en mer detaljerad redovisning av resultatet se bifogade bilagor. 

Fråga 1. Hur bemöter du era kunder i butiken? 

I denna fråga svarar butikerna Afrodite och Zeus samma sak, dvs. Att 33 % söker ögon-

kontakt med kunden och nickar. Hos Afrodite svarar 67% att man både nickar och söker 

ögonkontakt, medan 46% gör det hos Afrodite. Hos Hera svarar 18 % att de hälsar på 

kunden och 36% att man nickar och söker ögonkontakt med kunderna. Inga anställda i 

någon av butikerna svarar att de går fram till kunderna och frågar om de vill ha hjälp. 

Man lämnar kunden ifred. 

Fråga 2. Hur agerar du när du ser att kön i kassan växer? 

I denna fråga är företagen eniga och svarar att de går till kassan direkt och hjälper till 

när kassakön växer. Inget av de andra tre svarsalternativen har valts. 

Fråga 3. Upplever du att du som personal har en stressig arbetssituation? 

Hos företaget Zeus upplever 100% av de anställda sin arbetssituation som stressig 

ibland. Hos Hera upplever 20% att de är stressade ibland, 30% känner sig aldrig stres-

sade, medan 20 % känner sig ofta stressade på sitt arbete. Hos Afrodite svarar 16% av 

de anställda att de känner sig stressade ofta, 17 % att de är sällan stressade, medan ma-

joriteten av de anställda tycker att det är stressigt ibland (67 %). 

Fråga 4. Anser du att kunderna får den hjälp hon/han förväntar sig i provrummen? 

22% av de anställda på företaget Hera anser att kunderna får hjälp ofta när de provar 

kläder. 78 % anser att kunden bara ibland får den hjälp hon förväntar sig i provrummen. 

Hos Zeus anser 67 % att kunden får den hjälp de behöver i provrummet och 33 % att 

kunden aldrig får någon hjälp i provrummet. 20% av Afrodites anställda anser att kun-

derna bara ibland får den hjälp de behöver och 80% anser att kunderna ofta får den hjälp 

de behöver. Inga av företagen anser att kunden alltid eller aldrig får den hjälp de behö-

ver. 

Fråga 5. Hur god kunskap har ni inom service? 

Samtliga av de anställda på Zeus anger att de har arbetslivserfarenhet, men ingen direkt 

utbildning. Hos Hera svarar man att deras kunskap om service har 60% fått via utbild-

ning på företaget och 20% via utbildning från högskola eller universitet. De resterande 

20% hos Hera har fått sin kunskap genom arbetslivserfarenhet. Hos Afrodite har 56% 

av de anställda fått sin kunskap genom arbetslivserfarenhet, 33% via utbildning i företa-

get, medan 11% inte har någon utbildning eller arbetserfarenhet alls. 

Fråga 6. Vad betyder kundkortet/medlemskapet för er butik? 

För butik Afrodite så betyder kundkortet massor av nöjda kunder, för vilka man ger di-

verse erbjudanden, för att få kunden att återkomma. Man ger också kunden kuponger att 

handla för. För företag Zeus betyder kundkortet en service för kunden, att man får ta del 

av kampanjer t ex i form av 10 % på alla varor på ordinarie pris. Hera erbjuder klubbda-

gar och bonuspoäng, vilket leder till en ökad försäljning och att kunden återkommer. 
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Fråga 7. Vad betyder kundnöjdhet för… 

…Dig? 

För företag Hera betyder kundnöjdhet att det känns trevligt att arbeta. Om inte kunden 

är nöjd har man misslyckats. För företag Afrodite betyder kundnöjdhet att mena det 

man säger, så kunden kommer tillbaka och är glada och trogna. Det betyder också att 

kunden är gladare när den går ut än när den gick in. För företag Zeus betyder kundnöjd-

het att kunden lämnar butiken med det hon kom för att köpa och gärna något ytterligare. 

…Företaget? 

För företag Zeus betyder kundnöjdhet samma som det betyder för personalen. För före-

taget Hera betyder det mer försäljning, men man måste ge bra service och ett bra bemö-

tande. För företaget Afrodite betyder det mycket och ger en bra status. Det innebär även 

att en kund berättar för andra om butiken och att man får en positiv stämpel i stan. 

Fråga 8. Vad tror du att era kunder har för förväntningar på servicen på er butik? 

Hos Afrodite tror företaget att man ger kunden den hjälp den behöver och att man har 

bra service och kunskap, därför att företaget arbetar på ett positivt sätt och hjälper kun-

derna med deras behov och att visa produkter. På Zeus jobbar man mycket med sin ser-

vice, därför är deras kunder vana att få bra service och förväntar sig också det. Kunder-

na har höga förväntningar, eftersom målgruppen män brukar vilja ha mycket hjälp när 

de shoppar. Hos företaget Hera vill kunden oftast gå omkring och kolla för sig själva 

och man försöker ge bra service genom att ge dem som vill ha hjälp detta. 

Fråga 9. Upplever du att ni motsvarar kundernas förväntningar på produkt- och servi-

cekvalitet?
 

52% av de anställda på Afrodite menar att de ofta motsvarar kundens förväntningar m a 

p produkt- och servicekvalitet medan 48% svarar att de alltid motsvarar kundens för-

väntningar. Hos Hera tycker 45% att de ibland motsvarar kundens förväntningar m a p 

produkt- och servicekvalitet, 22% alltid och 33% ofta. 33% av de anställda på Zeus sva-

rar att de ofta motsvarar kundens förväntningar, medan 67% anger att företaget alltid 

gör det. 

Fråga 10. Om du får beskriva dig och dina medarbetare med fem ord angående hur ni 

vill att kunden ska uppfatta er som butik, vilka ord skulle det då bli? 

Zeus anställda svarar att de vill att kunderna ska uppfatta butiken som att de har bra 

kvalitet till lågt pris, bäst service, glada, trevliga och kunniga butiksanställda, fina klä-

der, att det ska vara lätt att hitta och inga konstigheter. Afrodite vill bli uppfattade som 

glada, ärliga, trevliga, tillmötesgående och hjälpsamma, att man har nyheter och att det 

är ordning i butiken. Man även ge ett kunnigt intryck och att kunden känner sig nöjd när 

den lämnar butiken. Hera vill bli uppfattade som att man har mode och kvalitet till ett 

bra pris, att det är lätt att hitta i butiken och att det är rent och snyggt. Personalen vill att 

de ska uppfattas trevliga, tillmötesgående, snabba, pålitliga och serviceinriktade. 

 

 

11. Hur bemöter du en kund vid reklamation/retur? 
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Hera hanterar en reklamation/retur med ett bra bemötande så kunden blir nöjd. Man är 

trevlig och frågar vad som är fel och hur det gått till. Man tar emot reklamationen med 

ett leende och försöker förstå problemet och det löses genom att kunden får pengarna 

tillbaks eller ett tillgodokvitto – även om ett fel ibland är kundens eget och man hoppas 

att kunden hittar någon annan vara. Målet är att kunden ska vara nöjd när den går ifrån 

butiken. 

Hos Zeus bemöts kunderna med en ”no-problem-anda” och man bemöter kunden på 

bästa sätt. Om något har gått sönder p g a felaktiga sömmar eller annat liknande, så får 

kunden en ny vara eller pengarna tillbaks. 

Afrodites anställda frågar kunden vad det är som inte fungerar och testar det och sen får 

kunden skriva på ett kvitto som skickas till tillverkaren. Därefter får kunden en ny vara. 

Man försöker följa konsumentköplagen och man byter alltid utan diskussioner! Man 

lyssnar på kunden och man har som mål att kunden ska bli nöjd. Vid reklamation byts 

varan alltid ut och man får pengarna tillbaka. Vid retur är det 10 dagars öppet köp och 

30 dagars bytesrätt eller tillgodo. 

Fråga 12. Vilken image anser du att er butik står för? 

Heras image står för modemedvetenhet, snygga kläder till bra priser, kläder för alla sti-

lar och åldrar och att både kunderna och vi ska vara nöjda. 

Afrodites image står för normalt – inte utanför gränsen, det finns något som passar alla 

från baby till äldre, liten som stor. Man står också för folklighet, att alla är välkomna in 

och man bemöter alla lika så att alla ska kunna känna sig bekväma att handla här. 

Zeus image står för bra service, trevlig personal och bra kläder till bra priser. 
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4.4 Kundernas synpunkter - enkätundersökning 

Totalt 51 personer har svarat på enkäten och bland dessa är 71% kvinnor och 29% män. 

Störst andel (86%) är i åldern 18-34 år, medan övriga är äldre och upp till 64 år. 

Fråga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenternas svar är att 80% spenderar 500-2000 kr i månaden och 16 % spenderar 

mindre än 500 kronor i månaden. Minst andel (3,9%) spenderar 3000-5000 kr/månad. 

Ingen av respondenterna spenderar över 6000 kronor/månad 

Fråga 2. 

43% av respondenterna föredrar att personalen hälsar när man kommer in i en butik och 

37% föredrar kombinationen av att personalen söker ögonkontakt, nickar eller hälsar 

och kommer fram och frågar vad de vill ha hjälp med. 8% föredrar att personalen endast 

nickar och söker ögon kontakt, 6% vill att personalen endast kommer fram och frågar 

vad de vill ha hjälp med och 6% föredrar att bli lämnade i fred. 
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Fråga 3. 

 

 

 

 

 

 

De flesta (31%) av de i denna fråga 49 respondenterna besöker Afrodite 2-4 gånger/ 

månad. Nästan lika många (29%) besöker Afrodite 1 gång/månad och 27% besöker 5-

10gånger/år. 8% besöker Afrodite 1 gång/år och 6% besöker butikkedjan oftare än 4 

gånger/ månad. Ingen av respondenterna har svarat att de aldrig besöker Afrodite. 

Fråga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

43% av de 49 respondenterna besöker oftast heminredningsbutiken på Afrodite och 18% besö-

ker kosmetikavdelningen. 14% besöker oftast damavdelningen, 6% besöker oftast herravdel-

ningen och 8% besöker barnavd. Lägst antal besökande har avdelningen för accessoarer och un-

derkläder och 4% anger svarsalternativet vet ej. 

Fråga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

25% av de 49 svarande respondenter upplever inte alls att personalen uppmärksammar dem när 

de vistas på Afrodite. Endast 4% av respondenterna instämmer helt med att de blir uppmärk-

sammade. 10% av respondenterna har svarat ”vet ej”. 
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Fråga 6. 

 

 

 

 

 

 

 

57% av de 49 respondenterna upplever att personalen inte uppmärksammar kunden alls. 

12% upplever att personalen hälsar och lika många upplever att personalen söker ögon-

kontakt och nickar. 8% upplever en kombination av detta. Ingen upplever att personalen 

kommer fram och frågar vad de vill ha hjälp med. 10% anger svaret vet ej. 

Fråga 7. 

 

 

 

 

 

 

 

20% av de 49 respondenterna svarar att de inte instämmer med att det är lång kö i kas-

san. 2% tycker att det stämmer att det är lång kö på Afrodite. 

Fråga 8. 

 

 

 

 

 

 

33% av respondenterna anser att personalen är medelmåttig. 13% tycker att personalen 

är nonchalant. 19% tycker att personalen är trevliga. 3% tycker att personalen är hjälp-

sam och lika många tycker okunniga. 2% tycker att de är påträngande och lika många 

engagerade. 11% svarar att de inte vet. 
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Fråga 9. 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna upplever att personalen på Afrodite inte är stressade (27%). Endast 2% 

upplever att de är stressiga. 14% har svarat att de inte vet. 

Fråga 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 41% av respondenterna upplever att de inte får någon hjälp vid provning av kläder 

i butiken. Ingen har svarat att de instämmer helt.. 31% svarar att de inte vet. 

Fråga 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% av respondenterna har svarat att de är nöjda med mötet vid en retur- och reklama-

tion, medan 4% inte är nöjda med bemötandet. De flesta (45%) har ingen erfarenhet av 

reklamation eller retur, varför de förmodligen svarat vet ej. 
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Fråga12. 22% av de 49 respondenterna har svarat vet ej. Majoriteten (33%) av respon-

denterna anger 3-4 på den sjugradiga skalan. Svarsalternativ 2 och 7 anges av 10%. 2% 

instämmer inte alls i påståendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 13. 31% anger 4 på en sjugradig skala, där 1 är utmärkt och 7 inte alls är bra. 2% 

upplever att personalens kunskap är utmärkt och lika många upplever den som inte alls 

bra. 17% har angivit vet ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 14. Majoriteten av kunderna har angett 3-5 på en sjugradig skala där 1 innebär att de in-

stämmer helt med påståendet om Afrodites atmosfär och 7 instämmer inte alls. 12% instämmer 

inte alls medan 2% instämmer helt. 8% har angivit svaret vet ej. 
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Fråga 15. Av respondenterna är 33% medlemmar i Afrodites kundklubb och 67% är inte med-

lemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 16. De flesta (41%) av de 51 respondenterna besöker butiken oftare än fyra gånger i må-

naden. 29% besöker butiken 2-4 gånger/månad, 16% besöker Hera 5-10 gånger/år medan 8% 

besöker butiken en gång i månaden. Endast 6% besöker butiken en gång per år. Ingen av de sva-

rande har svarat att de aldrig besöker butiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga17. Den mest besökta avdelningen på Hera är damavdelningen, som 51% av de 

51 respondenterna besöker oftast. Därefter följer herravdelningen (24%), barnavdel-

ningen och ungdomsavdelningen (10% vardera), accessoaravdelningen (4%) och minst 

besökt är underklädsavdelningen (2%). Ingen av respondenterna har svarat ”vet ej” 
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Fråga 18. De flesta respondenterna (33%) upplever att personalen inte uppmärksammar dem 

alls när de vistas i butiken. Endast 6% upplever att de uppmärksammas av personalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 19. En tydlig majoritet av respondenterna (57%) upplever att de inte alls blir uppmärk-

sammade när de kommer in i butiken. 16% av de svarande upplever en kombination av de olika 

bemötandena och 12% upplever att personalen hälsar när de möts i butiken. 8% upplever att 

personalen söker ögonkontakt och nickar och 4% upplever att personalen brukar komma fram 

och fråga om man vill ha hjälp. 4% anger svarsalternativet ”vet ej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 20. På en sjugradig skala där 1 stämmer helt och 7 inte stämmer alls upplever de flesta att 

de ofta får stå i kö. Resultatet visar att endast 7 % av respondenterna upplever att de inte brukar 

vara speciellt lång kö i kassan på Hera. 2 %har angivit svarsalternativet ”vet ej” 
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Fråga 21. När respondenterna får sätta ord på sin uppfattning om Heras personal är de tre van-

ligaste orden ”medelmåttig” (35%), ”trevlig” (19%) och ”nonchalant” 18%. Endast 6% anser att 

personalen är kunnig och 2% att den är engagerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 22. Respondenterna upplever Heras personals arbetssituation som stressig. Majoriteten 

har angett 1-4 på en sjugradig skala där 1 stämmer helt och 7 inte alls stämmer. 14% instämmer 

helt medan 4% inte alls instämmer. Svarsalternativet ”vet ej” har angetts av 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga23. När de gäller hjälp i provrummen så anger 31% att de inte får någon hjälp alls medan 

4% upplever att de får hjälp när de behöver. 6% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 
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Fråga24. Respondenterna är enligt resultatet nöjda med bemötandet i butiken när de vill rekla-

mera eller returnera varor. Majoriteten av de svarande har angett 1-4 på en skala där 1 betyder 

att man är nöjd och sju att man inte alls är nöjd. 29% har angett svarsalternativet ”vet ej” och 

har förmodligen inte reklamerat någon vara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 25. Respondenternas respons på detta påstående är ganska jämnt fördelat, men majorite-

ten av svaren hamnar på en tvåa på den sjugradiga skalan, där 1 innebär att personal tillsätts i 

kassan när det behövs, medan 6% inte alls instämmer med detta. 6% av respondenterna har an-

gett att de inte vet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 26. Personalens kunskap upplevs som medelmåttig eller något bättre, då de flesta 

svarar 3-4 på en sjugradig skala, där 1 är utmärkt och 7 inte alls bra. 24% anger en trea 

och 14% en tvåa. 8% anger en sexa och 6% en femma. 6% upplever inte alls kunskapen 

som bra och har angett en sjua. 8% har angett svarsalternativet ”vet ej”.  
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Fråga 27. På en skala 1-7 gällande hur välkomnande atmosfären på Hera är har de fles-

ta av de svarande (28%) angett en trea, där ett är välkomnande och sju inte alls välkom-

nande. 6% av respondenterna svarar att atmosfären känns välkomnande, medan 4% inte 

alls instämmer. 4% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 

Fråga 28. 51% är medlemmar i Heras kundklubb och resterande 49% är det inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 29. 47% av respondenterna besöker aldrig butikskedjan Zeus. 33% besöker buti-

ken 1 gång/år, 16% besöker butiken 5-10 gånger per år och 4% besöker butiken 1 

gång/månad. Ingen av respondenterna besöker butikskedjan oftare än 2-4 gång-

er/månad.  
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Fråga30. 46% har angett svarsalternativet ”vet ej” på denna fråga. Vidare är det jämt fördelat 

mellan 1-3 på den sjugradiga skalan, där 1 innebär att man upplever att man uppmärksammas 

medan 7 innebär att man inte upplever sig uppmärksammad av personalen när man är i butiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 31. 26% av respondenterna upplever att personalen hälsar när de möter varandra i buti-

ken. 17% upplever att personalen söker ögonkontakt och nickar medan 6,5% upplever att perso-

nalen kommer fram för att fråga om man behöver hjälp. 4% anger att de upplever att personalen 

söker ögonkontakt och nickar och 2% inte alls upplever att personalen uppmärksammar dem i 

butiken. 44% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 

Fråga 32. Respondenterna upplever att det oftast inte är lång kö till kassan, då 22% av de sva-

rande inte alls instämmer med påståendet. 49% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 
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Fråga 33. De tre ord som respondenterna upplever passar bäst in på Zeus personal är ”hjälp-

sam” (20%), ”kunnig” (17%) och ”trevlig” (11%). 4% tycker att personalen är ”nonchalant” och 

lika många ”engagerad”. 42% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 34. På en sjugradig skala där 1 betyder att Zeus personals arbetssituation upplevs 

som stressig och sju motsvarar motsatsen anger 22% en sexa. 44% av respondenterna 

har angett svarsalternativet ”vet ej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 35. På en sjugradig skala där 1 innebär att kunderna får hjälp i provrummet när 

de behöver och 7 är motsatsen har 22% av de svarande angett en tvåa, vilket innebär att 

de oftast får hjälp när de behöver i provrummet. 48% av respondenterna har angett 

svarsalternativet ”vet ej”. 
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Fråga 36. På en sjugradig skala där 1 betyder att man är nöjd med bemötandet vid re-

klamation och returnering och där 7 betyder motsatsen är svaren jämt fördelade över 

svarsalternativen 1-5. 67% har angett svarsalternativet ”vet ej”. 

Fråga 37. På en sju gradig skala är det jämt fördelat mellan 1-5, där ett betyder att re-

spondenten upplever att personal tillsätts i kassan om det behövs medan 7 innebär mot-

satsen. 54% har angivet svars alternativ vet ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 38. På en sjugradig skala, där ett innebär att respondenten upplever personalens 

kunskap som utmärkt och sju inte alls bra är svaren relativt jämnt fördelade mellan 

svarsalternativ 1-4, vilken därmed får anses bra. 41 % har angivet vet ej. 
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Fråga 39. På en sjugradig skala, där ett innebär att atmosfären på Zeus är välkommande 

och sju innebär motsatsen, har 20% angivit en trea och 15% en tvåa. 7% anser inte att 

atmosfären är välkommande. Därmed kan man säga att respondenterna anser atmosfä-

ren som välkomnande. 37 % har angivit svaret vet ej. 

 

Fråga 40. Endast 2% är medlem i Zeus kundklubb och resterande 98% är det inte. 
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5 ANALYS OCH TOLKNING 

Undersökningen av kundtillfredsställelse på tre svenska klädföretag har analyserats och 

resultaten jämförts med teorin med hjälp av länkarna i ”the service profit chain”. 

5.1 Service profit chain 

Första delen i service profit chain är den interna marknadsföringen och tjänstekvaliteten, 

som bygger på att företaget betraktar sina anställda som interna kunder. Företaget strä-

var efter att tillfredställa deras behov och krav, så att de i sin tur kan leverera högsta 

kvalitet till de externa kunderna, dvs. den egentliga kunden (George, Grönroos 1989). 

”Det man inte kan sälja till den egna personalen kan man inte heller sälja till kunden” 

(Norman, Arndt och Friman, 1993). 

 

Figur 3. “The links in the sercvice-profit chain” (Heskett mfl1994) 

 

5.2 Extern tjänstekvalitet 

När jag frågar kunderna hur de upplever att personalen uppmärksammar dem när de vis-

tas i butiken Afrodite. Svarar nästan hälften av kunderna att de inte blir uppmärksam-

made i butiken. Heras kunder upplever flest att personalen inte uppmärksammar dem 

alls. Hos Zeus har flest svarat att de inte vet. Kvalitet är det kunderna upplever. God 

upplevd kvalitet skapas när en kunds förväntningar uppfylls (Grönroos 2007).  

Tanken med extern marknadsföring är att fånga kundens uppmärksamhet och intresse 

för tjänsten. Interaktiv marknadsföring betyder att företaget ska hålla löften, som är av-

görande för ett samspel mellan anställda och kunder. Det finns också traditionell extern 
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marknadsföring som när företag gör en segmentering på en ny marknad (Grönroos 

2007). 

I butikerna Hera och Afrodite, så jobbar personalen efter kassaschema. Med detta menas 

att butiken nästan alltid har två anställda i kassan, medan Zeus inte har något kassa-

schema. Hos Zeus står samma personal i kassan hela tiden. Om det tillfälligt blir för 

mycket arbete, så hoppar någon mer anställd in och assisterar. Vid en observation såg vi 

att det snabbt bildas kö på Hera. Men personalen är snabb på att kalla på hjälp och öpp-

nar snabbt en ny kassa och detta gäller även på Afrodite. På Zeus ser vi vid två tillfällen 

att det bildas köer och man ser ingen personal överhuvudtaget. 

5.3 Intern marknadsföring 

När företaget använder sig av intern marknadsföring är det viktigt att personalen vet vad 

som krävs i sitt arbete och är införstådd med sin roll. Om de inte är detta, så ska det fin-

nas ett träningsprogram (Grönroos 2007). Men man ska också förstå att frontpersonalen 

inte bara är leverantörer av en tjänst, utan även en del av marknadsföringen. De anställ-

da menar att de går direkt till kassan och hjälper till när kassakön växer. De externa 

kunderna tycker majoriteten att det inte är någon kö alls hos Afrodite och Hera. I buti-

ken Zeus upplever majoriteten av kunderna att de inte vet. Om tjänstekvaliteten är bra 

eller inte bestäms av kunden och deras upplevelse eller tidigare kunskap av tjäns-

ten/servicen, t ex att kunden själv använt sig av samma tjänst tidigare eller att denne på 

andra vägar fått berättat för sig om tjänsten, vilket skapat förväntningar hos kunden. En 

god upplevd kvalitet på en tjänst eller service uppmäts då en service motsvarar kundens 

egna förväntningar (Edvardsson 1996, Grönroos 2007). 

Hos Hera har man bemannat provrummen från det man öppnar tills man stänger buti-

ken, för att kunden skall få den service denne behöver i form av råd och tips. En majori-

tet av de anställda svarar att de anser att kunden får den hjälp denne förväntar sig i prov-

rummen. Bara ibland hos Afrodite menar butikschefen att kunden inte får den hjälp som 

de förväntar sig, men det är något som koncernen arbetar med för att förbättra. De an-

ställda hos Afrodite anser att kunderna oftast får den hjälpen de behöver. Zeus menar att 

det alltid finns tid för kunden, men att det kan hända att man glömmer att följa upp kun-

den i provrummen. 67 % av de anställda på företaget tycker att kunden får hjälp i prov-

rummet och 33 % menar att kunden aldrig får någon hjälp i provrummet. Men hur tyck-

er kunden att det i verkligheten fungerar? På Zeus tycker majoriteten av kunderna att de 

inte vet, medan 22 % svarar att de oftast får den hjälp de behöver. I butikerna Hera och 

Afrodite upplever majoriteten av kunderna att de inte får någon hjälp alls. 

På observationen som genomfördes observerades att det på Hera finns personal vid 

provrummen, men man får gå ut för att få hjälp. De frågar inte hur det går eller om man 

behöver hjälp. På Afrodite finns det ingen vid provrummen och det är svårt att få hjälp. 

Det finns ingen ens i närheten. 

5.4 Bemötande i butik 

Samtliga butikscheferna hos företagen Hera, Afrodite och Zeus menar att deras personal 

har som policy att hälsa och titta kunderna i ögonen när kunden kommer in i butiken. 

Men Zeus har även som mål att ha personal i den främre delen av butiken för att nå 
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kunden. I enkäten som delats ut hos de anställda på de olika företagen, visar resultatet 

att hos Zeus och Afrodite söker 33 % av personalen endast ögonkontakt och 67% gör 

både detta och dessutom nickar. Hos Hera visar resultaten att 18% hälsar på kunden. 

Alla företagen menar att de inte alls går fram till kunden om denne vill ha hjälp.  

5.5 Hantering av reklamationer och service recovery 

Butikerna har olika verktyg för att hjälpa sina kunder vid returnering och reklamations-

ärenden. Butikscheferna menar att allt tas tillbaka utan att diskuteras. Personalen hjälper 

och lyssnar på kunden i stället. Men butiken Afrodite menar även att personalen måste 

kunna säga nej till kunden också utan att vara nonchalant. Även Zeus menar att vid re-

klamation måste lappar vara kvar på varan och den måste vara oanvänd. Också ett kvitto 

måste finnas. Om det inte skulle finnas kvitto, så kan kunden få ett presentkort eller en 

ny vara. De anställda på Hera ger kunden ett bra bemötande och frågar vad som är fel 

och tar emot reklamationerna och försöker förstå problemet. De lyssnar på kunden och 

erbjuder annan vara eller pengarna tillbaks.  

De anställda på Zeus har en ”no-problem-anda”, vilket innebär en ny vara eller pengar-

na tillbaks. Även anställda på Afrodite bemöter sina kunder genom att fråga vad som 

inte fungerar och kunden får en ny vara. De försöker följa konsumentköplagen, men by-

ter varan utan större diskussioner och ger pengarna tillbaks eller ny vara. Enligt Grön-

roos så är kvalitet något som ska vara högt hela tiden och misslyckanden bör inte finnas. 

Men den mänskliga faktorn gör att det blir fel och felet kan leda till att kunden upplever 

ett negativt bemötande eller kvalitet. Det är viktigt att återuppta förtroendet snabbt med 

bra service och snabbt utan krångel lösa problemen.  

När jag frågade respondenterna om hur de upplever reklamationshanteringen, så menar 

majoriteten av Afrodites kunder att de inte vet hur det fungerar. Men endast 8% är nöjda 

och 4% är inte nöjda vid reklamation och retur ( på en sju gradig skala). På Hera är 

kunderna nöjda med bemötandet och returhanteringen. Hos Zeus svarar kunderna att de 

inte vet. 

Jag har även studerat hur butikerna bearbetar klagomål, så enligt butikschefen på Hera 

reddes klagomålen ut och personalen tar reda på vad som har hänt. Butiken kan till och 

med ringa upp kunden för att be om ursäkt. Det är viktigt att ta tag i problemet. I buti-

ken Afrodite så menar butikschefen att man inte direkt har någon mall för klagomål. 

Hos Zeus menar man att man går efter att kunden alltid har rätt och försöker rätta till 

problemet och förbättra situationen. Det är viktigt att hantera klagomål, annars är risken 

för att relationen mellan företaget och kunden försämras och kunden kan sprida negativ 

information om företaget och man kan förlora kunder på detta. Hur ett företag löser si-

tuationen med återhantering av misslyckande visar hur starkt eller svagt företaget är. 

Om företaget sköter detta på ett bra sätt, så ger detta en positiv inverkan på utvecklingen 

av förtroendet för företaget.  

Service recovery eller återvinnande av service handlar om hur företag löser en miss-

lyckad situation. Företagen arbetar på olika sätt för att skapa serviceåtervinning. Hera 

menar att kunden aldrig ska bli lidande för något misstag som företaget har gjort fel. Fö-

retagen menar också att man gör allt för att kunden ska bli nöjd utan diskussioner och 
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gärna med någon form av extra ersättning. På företaget Zeus kan i de flesta fall lösa 

problemet, men det kan hända att överordnad chef måste kopplas in. 

En kund har förväntningar som kan uppstå vid tidigare erfarenheter och via rykten 

(word of mouth), men även vid personliga behov och önskningar. Förväntningarna kan 

även vara påverkbara av övriga marknadskommunikationsaktiviteter som företaget går 

ut med. Så det är viktigt att man inte lovar för mycket i sin marknadsföring, eftersom 

förväntningarna blir för höga och företagen har svårt att leva upp till dessa (Grönroos 

2007). 

5.6 Stress 

Stress är också något som påverkar servicen. På företaget Hera anses att arbetssituatio-

nen är stressig och att det kan påverka servicen negativt. Hos Afrodite menar man att 

det går i perioder, men på ett sunt sätt. Hos Zeus är det både fördelar och nackdelar med 

att ha det stressigt omkring sig. En nackdel är att personalen kanske inte hinner hjälpa 

kunden så mycket som de skulle vilja. De anställda på företagen svarar olika på hur de 

känner av stressig arbetsmiljö. Hos Zeus har alla anställda som varit med i undersök-

ningen svarat att de känner sig stressade ibland. Hos Hera känner de anställda olika 

mycket stress. Vissa känner sig aldrig stressade medan andra känner sig stressade ibland 

eller ofta. Även anställda hos Afrodite har delade känslor när det gäller stress, men en 

majoritet är stressade ibland. 

Respondenterna tycker att butikspersonalen verkar ha en stressig arbetssituation. De 

flesta tycker att Afrodites personal inte verkar vara stressade. På Hera tycker dock de 

flesta kunderna att de anställda verkar ha en stressig arbetssituation. På Zeus svarar 

kunderna att de inte vet. 

5.7 Kunskap och utbildning om service 

På företaget Hera så pratar personalen varje morgon om service inom områden som be-

rör kundens behov av service. Detta möte kallas ”sales adviser” och detta uppdateras 

hela tiden. Mötet genomförs för att peppa nya och gamla medarbetare. Hos Afrodite 

finns det ingen utbildning, men ämnet diskuteras. De tycker inte att det behöver finnas 

heller. Hos Zeus används möten var tredje månad där direkt coachning och diskussioner 

kring ämnet tas upp. De tycker att det är viktigt att hela tiden utveckla de anställda. Ber-

ry Parasurman och Zeithamal talar om höggiltighet för tjänster, för att det ska bli en bra 

service. Det ska finnas kompetens, där personalen ska ha färdigheter och kunskap för att 

utföra tjänsten. Där finns även en punkt om trevligt uppträdande och kommunikation. 

De anställda på företagen menar att de har mest att göra med arbetslivserfarenhet snara-

re än utbildning. Hera och Afrodite är de enda företagen som har någon form av utbild-

ning inom företaget, men få utbildar sig hos båda företagen. Hera är det enda företaget 

som har anställda med utbildning ifrån högskola eller universitet. Även Afrodite har an-

ställda som inte har någon utbildning eller större arbetslivserfarenhet. 

Enligt respondenterna svarar majoriteten en fyra på en sjugradig skala om personalen på 

Afrodite kan sitt arbete och har den utbildning som krävs. Detta kan tolkas som att de 

tycker att personalen har en medelmåttlig kunskap och utbildning om service. Heras 
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kunder svarar samma som Afrodites, dvs en fyra. På Zeus vet inte kunderna om perso-

nalens kunskaps- eller utbildningsnivå är tillräcklig. 

5.8 Kundlojalitet/kundnöjdhet 

Kundtillfredsställelse leder till lönsamhet, tillväxt och lojalitet (Heskett m.fl. 1994). Det 

är också ett sätt att överleva (Reichheld och Sasser 1993), när ett företag under lång tid 

producerar varor eller tjänster som överträffar kundens förväntningar. Detta kallas 

kundnöjdhet. Då blir kunden lojal mot tjänsten och en relation uppstår mellan kunden 

och företaget. När relationen är igång så kommer kunden att göra återköp och dessutom 

tillkommer en positiv ryktesspridning (”word of mouth”), då också nya kunder informe-

ras om det positiva med företaget. På företagen i denna undersökning menar butiksche-

fen på Hera att trogna kunder är de mycket rädda om. De är de kunder som handlar för 

mest pengar och är medlemmar i deras kundklubb. För Hera handlar det också om att 

kunden ska lämna butiken med ett leende. Personalen ska ha skapat kundnöjdhet genom 

att överraska och överträffa kundens förväntningar. Hos Afrodite betyder dessa kunder 

mycket och de kunderna gör ett större snittinköp i butikerna och de har kundkort. Buti-

ken berättar även att kundnöjdhet är allt för butiken och det är något som de strävar efter 

att uppnå hela tiden. På Zeus ska kunden känna sig speciell. De kunderna har oftast 

kundkort. Samtliga anställda på företagen menar att kundkortet betyder mycket i form 

av erbjudanden, att kunden återkommer, kampanjer och bonus som i sin tur leder till en 

ökad försäljning. Kundkortet är ett sätt att vara lojal och detta leder till aktiv kundvård. 

För företaget innebär det att behålla kunden och utveckla kunden till att köpa mera 

(Elinder 1993). 

När företagen tillfrågas om vad kundnöjdhet betyder för dem säger Hera att det betyder 

trevligt arbete och är inte kunden nöjd så har vi misslyckas. Hos Afrodite innebär kund-

nöjdhet att kunderna kommer tillbaka och är glada och trogna. För Zeus betyder kund-

nöjdhet att kunden lämnar butiken med det hon kom för att köpa och gärna något extra. 

När vi frågar personalen vad de tror att kundnöjdhet är för företaget svarar Zeus att det 

är detsamma som det betyder för personalen. Hera menar att kundnöjdhet är mer för-

säljning, att ge bra service, team work och bra kommunikation. Afrodites personal me-

nar att kundnöjdhet är att ge en bra status, där kunden alltid har rätt och detta sprider ett 

gott rykte och ger en positiv stämpel bland kunderna och deras vänskapskrets (word of 

mouth). 

Jag bad respondenterna välja på ord som de tyckte passade bäst in på personalen på de 

olika företagen. På butiken Zeus tyckte flest att ordet hjälpsam passade bäst in. På Hera 

och Afrodite tycker respondenterna att ordet medelmåttig passar bäst in på deras perso-

nal.  

När det handlar om lojalitet så besöker majoriteten av Heras kunder dem oftare än fyra 

gånger/månad och det är flest kunder som besöker damavdelningen. När det gäller med-

lemskap så är 51% av respondenterna medlemmar i deras kundklubb. Av Afrodites 

kunder menar majoriteten att de besöker butiken 2-4 gånger i månaden, men nästan lika 

många besökte butiken 1 gång/mån eller 5-10 gånger/år. Flest besöker heminrednings-

avdelningen. Hos Afrodite är ca 33% av respondenterna medlemmar i kortklubben. Bu-

tiken Zeus besöks minst av respondenterna – 47% besöker aldrig butiken, medan 33% 
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besöker butiken 1 gång/år. Endast 2% av respondenterna är medlemmar i Zeus kund-

klubb. 

5.9 Modellen ”Total Perceived Service Quality” 

Modellen ”Total Perceieved Service Quality” sätter kunden i fokus. Det är kundens kva-

litetsbedömning och tilldragelser som ska leda kvalitetssträvan i företaget. Modellen vi-

sar även hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten och hur olika beståndsdelar spelar 

in (Edvardsson, Thomasson 1991,1992). Modellen visar kundens upplevelse av kvalite-

ten. Både den funktionella och den tekniska påverkas av företagets image. En positiv 

image gör att kunden har ett visst överseende med kvalitetsbrister och tror att det bara är 

tillfälligt. Image påverkas av allt, t ex massmedia, kampanjer, kundkrets mm. Image och 

”word of mouth” är faktorer som kan påverka företaget (Edvardsson, Thomasson 

1991,1992). 

5.10 Image 

Image finns också beskrivet i modellen ”Total Perceived Service Quality”. Positiv 

image gör att kunden har ett överseende med kvalitetsbrister. Image påverkas av 

både reklamkampanjer och word of mouth (Edvardsson: Thomasson 1991:1992). 

När vi frågade de anställda på företagen vad de tycker att företagets image står för 

svarade företagen så här: 

Hera - Modemedvetenhet 

- Snygga kläder till bra priser 

- Kläder för alla stilar och åldrar 

- Dagens mode från topp till tå 

- Att både kunderna och vi ska vara nöjda 

Afrodite - Normala, inte utanför gränsen 

- Det finns något som passar alla, från baby till gammal och liten som stor 

- Folklighet – alla är välkomna in och ska känna sig bekväma att handla hos 

oss 

- Bemöter alla lika. 

Zeus - Bra service 

- Trevlig personal 

- Bra service och bra kläder till bra priser 

5.11 Kundens förväntningar 

Förväntningar är något som kunderna har när de kommer till en butik. De anställda på 

företagen tror följande om vad deras kunder har för förväntningar på servicen på buti-

kerna. Hos Afrodite tror man att de ger kunden den hjälp de behöver, håller hög service- 

och kunskapsnivå och att de är positiva och hjälper kunderna med deras behov med sina 

produkter. Zeus jobbar mycket med sin service. Därför är deras kunder vana att få bra 

service och det förväntar de sig också, eftersom män brukar vilja ha mycket hjälp när de 

shoppar. Hos Hera vill kunden oftast gå omkring och titta för sig själva. Vissa vill ha 

mycket hjälp och dem erbjuder man bra service. 
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I teorin menar Grönroos att något som också är viktigt att känna till är att kundens för-

väntningar kan vara av olika typer, vad detta kan innebära samt vad som bör göras åt 

saken. En kund kan ha tre olika typer av förväntningar, otydliga, kända och okända. 

Kunden har antingen en klar uppfattning av sina förväntningar och vad som ska bli gjort 

(kända) eller inte (otydliga förväntningar). Kunden har även förväntningar som är up-

penbara och självklara för dem, men som aldrig uttrycks. Tjänsteleverantören bör alltid 

vara medveten om att otydliga förväntningar förekommer och att dessa bör göras tydliga 

för att vara säker på att kunna leverera en tjänst som gör kunden tillfredställd. I de otyd-

liga förväntningarna måste tjänsteleverantören upptäcka de orealistiska förväntningarna, 

så fort som möjligt och göra dem realistiska. I de fall där kunder har tydliga förvänt-

ningar kan det hända att tjänsteleverantören ignorerar dessa och på så sätt inte tillfred-

ställer kundens förväntningar. Det är viktigt att dessa problem hanteras av företaget som 

levererar en tjänst eller service. Otydliga och okända förväntningar ska göras till tydliga 

förväntningar (Grönroos 2007). 

Cheferna på de olika företagen tillfrågades vad de tror att kunden förväntar sig och sva-

rar följande. Hos Hera tror butikschefen att kunden förväntar sig att det ska finnas något 

nytt till ett bra pris när kunden kommer in i butiken och på lilla Hera tror butikschefen 

att kunden söker en rolig upplevelse och kanske inte alltid behöver köpa något nytt. I 

denna butik förväntar sig kunden idéer och inspiration. Man tror även att kunden för-

väntar sig att det finns någon som säger ”hej” och ”hej då”. Butikschefen på Afrodite 

tror att kunderna förväntar sig att få hjälp, ett trevligt bemötande och att kunden ska 

kunna lita på Afrodite. I butiken Zeus tror butikschefen att kunderna förväntar sig den 

trevligaste och mest serviceinriktade personalen. 

 



 

 
53 

6 SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån teorin och empirin för 

denna studie. 

Hur uppfattar respektive modekedjas kunder servicen i butik? 

Hur ser de anställda och butikscheferna i respektive butik på sin service? 

Hur arbetar företagen för att nå hög servicenivå? 

6.1 Hera 

Hos butiken Hera har man som policy att hälsa och titta kunderna i ögonen när de 

kommer in i butiken. Detta är något som personalen helt verkar ha missat, eftersom bara 

18 % hälsar på kunden. De menar också att de inte alls går fram till kunden och frågar 

om de vill ha hjälp. Kundernas nöjdhet, som är ett mått på den externa tjänstekvaliteten, 

kan utläsas ur respondenternas svar att de upplever att personalen inte uppmärksammar 

dem alls. Jag tycker att butiken måste tänka på att satsa på utbildning för personalen, ef-

tersom de inte anammar eller kan företagets policy. Bemötandet är viktigt för att kunden 

ska känna sig nöjd och personalen ska finnas där för kunden som en intern marknadsfö-

rare och ansiktet utåt för företaget. 

Butiken jobbar efter kassaschema. I kassan blir det ofta och snabbt kö, men personalen 

är snabbt på plats och kallar på förstärkning, för att minska köerna och väntetiden i kas-

san. Detta är något som respondenterna upplever som positivt. En god upplevd kvalitet 

på denna service uppmäts. 

I butiken finns det även provrum som är bemannat under hela öppettiden, för att ge råd 

och tips. Majoriteten av de anställda svarar att de anser att kunden får den hjälp denne 

förväntar sig i provrummen, men däremot upplever kunderna att de inte får någon hjälp 

alls. I observationerna som gjorts sågs att kunderna får gå ur provrummet om de vill ha 

någon hjälp. Personalen går inte runt och frågar. Detta gör att kunden kanske inte köper 

de varor hon provar, eftersom hon fick fel storlek eller att hon bara ville ha ett tips. 

Kunden vågar kanske inte gå ut bland provrummen för att få ett svar. Personalen skulle 

vara mer flexibel och fråga om hjälp. Men å andra sidan är Hera ett företag som man 

som kund inte ska förvänta sig att få sådan hjälp. Men mer service ger mer lust att köpa 

enligt mig. 

Vid hanteringen av reklamation och retur tar butikerna tillbaka allt utan att diskutera. 

Man lyssnar på och hjälper kunden istället. Enligt teorin ska kvaliteten vara hög hela ti-

den. Men den mänskliga faktorn kan göra att det blir fel och det är viktigt att lösa pro-

blemet snabbt. Hera menar att aldrig kunden ska bli lidande för något, som de som per-

sonal har gjort utan diskuterar hellre ersättning till kunden i stället. Detta är ett funge-

rande service recovery. Respondenterna hos Hera är nöjda med bemötandet och retur-

ärendena hos dem.  
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De anställda upplever mycket stress och det kan påverka företaget negativt. Vissa kän-

ner sig stressade sällan och en del mer ofta. Även respondenterna upplever att de an-

ställda verkar ha en stressig arbetssituation. Eftersom att stress påverkar negativt så är 

det något som företaget bör se över. Detta kan ligga till grund till varför inte de anställ-

da kan följa policyn på företaget, eftersom de inte hinner med eller känner sig stressade. 

Företaget kanske skulle se över om de behöver mer personal, eventuellt endast vid vissa 

tider under dagen. Lite stress kan dock medföra ett effektivare utfört arbete enligt mig. 

På företaget pratar man varje morgon med personalen om service och bemötandet av 

kunden. Detta möte uppdateras hela tiden. Hera är det enda företaget som har anställda 

med utbildning ifrån högskola eller universitet. Företaget har även trogna kunder som 

de är mycket rädda om. De kunderna handlar för mest pengar och är medlemmar i deras 

kundklubb. I teorin kallas det aktiv kundvård. Är kunden lojal mot tjänsten uppstår en 

relation mellan kunden och företaget. Företaget menar att kundnöjdhet är när man har 

ett trevligt arbete och att kunden är nöjd. 

Image är något som betyder mycket för ett företag och visar vad de står för och vilka de 

är både i reklamkampanjer och word of moth. Hera förklarar sin image som modemed-

vetenhet, snygga kläder till bra priser, kläder för alla stilar och åldrar och att både för 

kunderna och förtaget. Detta är något som jag håller med om när det gäller deras image. 

När jag tänker på Hera tänker jag detta. 

Hos butiken Hera vill kunden oftast gå omkring och titta för sig själva. Vissa vill ha 

mycket hjälp och dem erbjuder Hera bra service. Men teorin menar att det är viktigt att 

känna till förväntningarna hos kunden. Butikschefen hos Hera menar att kunden förvän-

tar sig att det ska finnas något nytt till ett bra pris när kunden kommer in i butiken och 

på lilla Hera tror butikschefen att kunden söker en rolig upplevelse och kanske inte all-

tid behöver köpa något nytt. Företaget vill att kunden också mötas av idéer och inspira-

tion 

6.2 Afrodite 

På företaget Afrodite är bemötandet viktigt och deras personal ska hälsa och titta kun-

derna i ögonen när de kommer in i butiken. Detta är något som fungerar hos de anställ-

da, för 33% av personalen söker endast ögonkontakt och 67% gör både detta och dess-

utom nickar. Men det är ändå bättre än butiken Hera. 

När jag studerar den externa tjänstekvaliteten, som fungerar mellan kunden och företa-

get, vill jag veta om det är så som teorin säger och om det fungerar i praktiken. Att god 

upplevd kvalitet skapas när man uppfyller kundens förväntningar. Och visst är det så, 

men det fungerar inte så bra. Personalen uppmärksammar inte kunden när hon kommer 

in i butiken, som kunden uppfattar att det är på Afrodite. Tanken med extern marknads-

föring är att fånga kundens uppmärksamhet och intresse och detta är därför inte bra. 

För att undervika kö så använder sig butiken av kassaschema och så fort det bildas kö så 

ropar de in en ny personal för att minska kassan. Kunderna är nöjda med kösystemen 

och upplever inte att det är någon kö alls hos dem. 
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Även hos Afrodite finns det provrum. Men enligt butikchefen, kunderna och de anställ-

da så fungerar inte hjälpen där alls. Det finns ingen som kan hjälpa till i provrummen 

och detta har observerats under en observation. Står man där och ska prova, kan man 

inte få någon hjälp att hitta en annan storlek eller något tips. Detta medför även att det 

kan försvinna mycket ifrån Afrodite i form av kläder som folk ”snattar”. Men butiksche-

fen medger att det är något som de ska förbättra. 

När det gäller retur och reklamation, så säger chefen på Afrodite att man tar tillbaka 

utan att diskutera och lyssnar och hjälper till istället. Men hon menar även att de måste 

kunna säga nej till kunden utan att vara nonchalant. Enligt teorin så är det viktigt att lösa 

problemen direkt utan att krångla till det. När klagomål uppstår så säger de att man inte 

direkt har någon mall för klagomål. Detta behövs eftersom hantering av klagomål är en 

viktig del för företaget när det gäller service recovery eller återvinnande av service. 

Anställda känner att de är stressade ibland, men på ett sunt sätt. Det är alltid mer t ex 

vid jul. Respondenterna tycker inte att Afrodites personal är stressade. Detta är ett bra 

tecken och att de är bra frontpersoner och inte bara en leverantör av en tjänst. 

När det gäller utbildning och kunskap så får de anställda ingen utbildning av företaget 

utan man bara diskuterar ämnet. Det är inget som chefen tycker bör finnas heller. Detta 

är mycket märkligt för kompetens och kunskap är viktigt för att lyckas och att kunna 

sälja mera och ge en bra service. Afrodite är det enda företaget som inte har någon ut-

bildning till sina anställda utav alla tre undersökta företagen. De anställda på Afrodite 

har ingen utbildning när de börjar och de har heller inte någon större arbetslivserfaren-

het. Men ändå tycker respondenterna att kunskapen hos Afrodites personal är medelmåt-

tig och faktiskt samma som Hera som var det enda företaget med högskoleutbildad per-

sonal. 

Kundnöjdhet leder till lönsamhet enligt teorin och är ett sätt att överleva som företag. 

För företaget Afrodite betyder kundnöjdhet mycket viktiga kunder och dessa kunder gör 

ett större snittinköp i butikerna och har även kundkortet som ger rabatter och erbjudan-

den. Kundnöjdhet är det företaget strävar efter hela tiden och att man får trogna och gla-

da kunder, som återkommer till butiken. För personalen som arbetar i butiken betyder 

kundnöjdhet att ge bra status där kunden alltid har rätt och detta sprider ett gott rykte 

och ger en positiv stämpel bland kunderna och deras vänskapskrets (word of mouth). 

När respondenterna får välja ett ord som passar in på personalens kunskap väljer de fles-

ta ”medelmåttig”. 

Respondenterna besöker butiken mellan 2-4 gånger i månaden och nästan lika många 

besöker butiken 1 gång/månad eller 5-10 gånger/år. Heminredningsavdelningen besöks 

oftast. 33% av respondenterna är medlemmar i Afrodites kundklubb. 

Modellen ”Total Perceived Service Quality” sätter kunden i fokus. Både den funktionel-

la och den tekniska påverkas av företagets image. Afrodites image är att det skall finnas 

något till alla från ung till gammal, liten som stor. Det ska vara folkligt – alla är väl-

komna in och ska känna sig bekväma att handla på Afrodite. 

När det gäller förväntningar tror Afrodite att kunden förväntar sig hjälpen de behöver, 

hög service och kunskapsnivå och att man är positiva och hjälper kunderna med deras 
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behov. Men det kan vara svårt att hålla en hög kunskapsnivå när det inte finns några ut-

bildningar till de anställda på företaget och att man anställer personer utan kompetens. 

Butikschefen på Afrodite tror att kunderna förväntar sig att få hjälp, ett trevligt bemö-

tande och att kunden ska kunna lita på Afrodite. 

6.3 Zeus 

Zeus butikschefer säger att deras personal har som policy att hälsa och titta kunderna i 

ögonen när kunden kommer in i butiken. Men butiken har även som mål att ha personal 

i den främre delen av butiken för att kunna nå kunden. 33% av personalen söker ögon-

kontakt med kunden och 67% söker både ögon kontakt och nickar. Men ingen av perso-

nalen går fram och frågar om kunden vill ha hjälp. Den externa tjänstekvaliteten och hur 

kunderna upplever att personalen uppmärksammar dem uppfattas av kunderna som ”vet 

ej”. Detta kan bero på att den rätta målgruppen som handlar där har nåtts. När det hand-

lar om att uppmärksamma de som besöker butiken, svarar de flesta av kunderna på Zeus 

att personalen hälsar på dem när de möter varandra i butiken. 

På de andra företagen har man kassaschema, men inte hos Zeus. Där står samma perso-

nal i kassan hela tiden. Om det tillfälligt blir för mycket arbete, så hoppar någon mer 

anställd in och assisterar. Men vid vår observation såg vi vid två tillfällen att det bildas 

köer och man ser ingen personal överhuvudtaget. Det är dålig service när kunderna får 

stå och vänta på att få köpa sin vara. 

När det gäller intern marknadsföring ska personalen veta vad som krävs för sitt arbete 

och vilken roll man har, t ex vid kö så vet den anställda att den ska hjälpa till. När den 

externa kunden tillfrågas om de upplever att det är ofta kö i butiken upplever majorite-

ten att de inte vet. 

I butiken finns det även provrum. Zeus butikschef menar att det alltid finns tid för kun-

den, men att det kan hända att man glömmer att följa upp kunden i provrummen. Detta 

kan vara ett problem eftersom målgruppen är män som handlar i denna butik och de är 

ute snabbt och vill att det ska vara enkelt att prova och hitta den vara de behöver. 67% 

av de anställda menar att kunderna får den hjälp de vill i provrummet medans 33% av 

de anställda menar att kunden aldrig får någon hjälp. 

Zeus har olika verktyg för att hjälpa sina kunder vid retur och reklamationsärenden. Bu-

tikschefen menar att de tar tillbaka allt utan att diskutera och hjälper till istället och 

lyssnar. Men vid reklamation måste lappar vara kvar på varan, den måste vara oanvänd 

och ett kvitto måste finnas. Om det inte skulle finnas kvitto, så kan kunden få ett pre-

sentkort eller en ny vara. De anställda på Zeus har en ”no-problem-anda”, vilket innebär 

en ny vara eller pengarna tillbaks. Enligt svensk lag har man ingen skyldighet att ha 

kvitto till butiken, något som inte många butiker vet om. 

Vid klagomål menar Zeus att personalen går efter att kunden alltid har rätt och försöker 

rätta till problemet och förbättra situationen. Det är viktigt att hantera klagomål, annars 

är risken för att relationen mellan företaget och kunden försämras och kunden kan spri-

da negativ information om företaget och företaget kan förlora kunder på detta. Hur ett 

företag löser situationen med återhantering av misslyckande visar hur starkt eller svagt 

företaget är. Det var intressant att företaget vet vad som kan hända vid misslyckanden 
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och det är en god egenskap när man talar om service recovery eller återvinnande. På fö-

retaget Zeus menar man att i de flesta fall kan man lösa problemet, men det kan hända 

att butikschefen måste koppla in sin chef, men då försöker man undvika alltför många 

och långa samtal.  

Stress är något som påverkar servicen och Zeus menar att det är både för- och nackdelar 

med att ha det stressigt omkring sig. Nackdelar kan vara att personalen inte hinner hjäl-

pa kunden så mycket som de skulle vilja. De anställda på företaget tycker att de känner 

sig stressade ibland. Detta är ett bra tecken, för lite stress gör att personalen blir effekti-

vare. 

På företaget Zeus används möten var tredje månad, där personalen får direkt coachning 

och diskuterar ämnet service för att ge kunskap till de anställda. Företaget tycker att det 

är viktigt att hela tiden utveckla de anställda. Respondenterna svarar att de inte vet hur 

stor personalens kunskap är. 

När ett företag under lång tid producerar varor eller tjänster som överträffar kundens 

förväntningar medför detta stor kundnöjdhet. På Zeus anser man att man måste få kun-

den att känna sig speciell och det är oftast de som har kundkort som betyder mycket för 

företaget. Kundkortet ger rabatter och andra erbjudanden. De som har kundkort är lojala 

mot företaget. När företaget tillfrågas vad kundnöjdhet innebär för dem, svarar de att det 

är detsamma som det betyder för personalen. När det handlar om att vara lojal så besö-

ker 47% av respondenterna aldrig butiken medan 33% besöker butiken 1gång/år och 

endast 2% är medlemmar i Zeus kundklubb. 

När respondenterna får välja ett ord som de tycker passar in på personalen väljer de 

”hjälpsam”. 

En faktor som påverkar servicen är image. Zeus menar att deras image är bra service, 

trevlig personal, bra service och bra kläder till bra priser. 

Förväntningar är något som kunden har när man kommer till en butik. De anställda på 

företaget har tillfrågats vad de tror att deras kunder har för förväntningar på servicen i 

butiken. Företaget Zeus jobbar mycket med sin service. Därför är deras kunder vana att 

få bra service och det förväntar de sig också, eftersom män brukar vilja ha mycket hjälp 

när de shoppar. Här känns det som att de säger emot sig själva, eftersom de ibland 

glömmer att följa upp kunden i provrummet. I teorin säger man att det också är viktigt 

att känna till är kundens förväntningar. När jag frågar butikschefen på företaget vad de 

tror att kunden förväntar sig svarar denne att kunderna förväntar sig den trevligaste och 

mest serviceinriktade personalen. Detta är förmodligen också vad kunden förväntar sig, 

eftersom företaget går ut hårt med stora kampanjer att de är bäst på service. 
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6.4 Fortsatt forskning 

Jag har valt att fokusera och analysera tre svenska modeföretag och deras kundservice 

och kundnöjdhet. Fortsatta studier skulle kunna göras genom att studera svenska kläd-

kedjor med fokus på äldre respondenter. Man kan även välja att endast fokusera på ett 

modeföretag och därmed kunna fördjupa sig mer. Man kan då göra ytterligare observa-

tioner, intervjuer, enkäter och möten. 



 

 
59 

7 KÄLLFÖRTÄCKNING 

Arnerup,B & Edvardsson, B.(1992). Marknadsföring av tjänster. Studentlitteratur, Lund 

Arnerup-Copper,B,.Edvardsson, B. (1998) Tjänstemarknadsföring I teori och praktik. Lund, 
studentlitteratur 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Narayana press: Denmark, andra upplagan 

Berry. L.L., Parasuraman. P., & Zeithaml. V.A., & (1988) Servqual: amultiple-item scale for 
measuring consumer perceptions of service quality. Hämtat100324   

Christensen, L., Andersson, N., Engdahl, C., Haglund, L.,(2001). Marknadsundersökning- en 

handbok. Sverige: Studentlitteratur 

Edvardsson, B. (1996) Kvalitet och tjänsteutveckling. Lund, Studentlitteratur 

Edvardsson, B. & Larsson, P. (2004) Tjänstergarantier. Lund studentlitteratur 

Edvardsson, B., Thomasson, B (1991,1992) Kvalitetsutveckling - ett managementperspektiv. 
Lund studentlitteratur 

Erikson L-T & F Wiedersheim (1999). Att utreda, forska och rapportera, DAleke GRafiska AB, 

Malmö 

Grönroos, C. (Eds.). (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in 
Service Competition.  InC. West Sussex, England: John Wiley& Sons, Ltd. 

Gummesson., E (1991) Kvalitetsstyrning i tjänste- och serviceverksamheter, Forskningsrapport, 

CTF Karlstad 

Gummesson, E. (1993 ) Quality management in service organizations – An interpretation of the 

service Quality phenomenon and a synthesis of international research. Research report number 

one. USA, ISQA, Karlstads universitet, Stockholms universitetoch Business research insitute 
St.john’s University Nwe York 

Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser Jr, W.E., & Schledinger, L.A. (1994). Putting 

the service-profit chain to work. Harvard Business Review, March-April, 368-648 

Holme, I.M, & Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa me-
toder. Studentlitteratur Lund, andra upplagan 

Ivarsson, L(2005) Vad betyder kundfokus? – En y Studie av närhet, kompetens och teknik” 

Doktorsavhandling, Karlstads University  

Elinder, S(1993) Kundklubbar. En skrift om hur man får lönsammare kunder med lojalitetspro-
gram, Stockholm 



 

 
60 

Pantouvakis, A. & Lymperopoulos, K. (2008). Customer Satisfaction and loyalty in the eyes of 

new and repeat customers. Evidence from the transport sector. Managing Service Quality, Vol. 

18, Nr 6, s . 623-643 

Repstad , P., (1999) Närhet och distans, Studentlitteratur Lund 

Slåtten, T. (2008). Antecedents and effects of emotional satisfaction on employee-perceived 
service quality. Managing Service Quality, Vol. 18, Iss. 4; s. 370 

Thurén, T., (2003) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB Malmö 

A. Wong och A. Sohal Service quality and customer loyalty perspectives on two levels of retail 

relationships The Journal of Services Marketing; 2003; 17, 4/5; ABI/INFORM Global hämtad: 
24 mars 2010 

Utrikesdepartementet, Regeringskansliet Publicerad 25 januari 2008   Uppdaterad 26 juni 2009 

hämtad den 27 april 2010 från: http://www.sweden.gov.se/sb/d/10180/a/96683  

G. Ronald Gilbert and Cleopatra Veloutsou, A cross-industry comparison of customer satisfac-
tion, Journal of Services Marketing Volume 20 · Nummer 5 · 2006 · 298–308 

 “Service quality and customer loyalty perspecrrytives on two levels of retail rela-

tionships” Hämtad 20100302 från   

http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdlink?index=11&did=414878571&SrchMode

=1&sid=9&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269

947771&clientId=17918  

”What are the fundamental features supporting service quality?”  Hämtad 20100302 från 

http://www.emeraldinsight.com.bibl.proxy.hj.se/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Artic

le&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0750240106.pdf 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10180/a/96683
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdlink?index=11&did=414878571&SrchMode=1&sid=9&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269947771&clientId=17918
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdlink?index=11&did=414878571&SrchMode=1&sid=9&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269947771&clientId=17918
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdlink?index=11&did=414878571&SrchMode=1&sid=9&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269947771&clientId=17918
http://www.emeraldinsight.com.bibl.proxy.hj.se/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0750240106.pdf
http://www.emeraldinsight.com.bibl.proxy.hj.se/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0750240106.pdf

