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Sammanfattning  
 

 

Titel: Den obemannade klädbutiken - en kvantitativ studie om 

upplevelsen av servicekvalitet gällande personlig 

interaktion & självserviceteknologi 

Författare:  Ewonne Hultkvist & Andrea Norberg 

Handledare:  Åsa Lindström 

Examinator: Bertil Hultén 

Kurs: Företagsekonomi III - Kandidatuppsats 15 HP. 

Detaljhandel och Service Management, 

Linnéuniversitetet. Vårterminen 2017. 

Problemformulering: Med anledning av det förändrade konsumentbeteendet 

saknar författarna aktuell forskning som behandlar den 

nya generationens upplevelse av servicekvalitet gällande 

personlig interaktion samt självserviceteknologi. Hur 

värderar framtidens kunder den tillgänglighet som de 

digitala verktygen erbjuder och hur påverkas kundens 

syn på värdet av personlig interaktion? 

Syfte: Studien syftar till att analysera och förklara hur 

generation Z upplever servicekvalitet gällande personlig 

interaktion samt självserviceteknologi i klädbutiker. 

Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod med en 

deduktiv ansats. Ett teoretiskt ramverk utvecklades och 

efter detta formades hypoteser som författarna med hjälp 

av en enkätundersökning lyckats besvara. Den empiriska 

datan bestod av svar från 240 respondenter, datan 

analyserades i SPSS med avsikt att undersöka huruvida 

hypoteserna accepterades eller förkastades.   

Slutsats: Studien visade att det inte finns en korrelation mellan 

personlig interaktion och upplevd servicekvalitet för 

generation Z. Studien visade dock att det finns en 

korrelation mellan kundens informationsinhämtning från 

personal och upplevd servicekvalitet. Detta 

motsägelsefulla resultat anser författarna kan vara en 

följd av bristande självserviceteknologi i dagens 

klädbutiker. Denna studie visar även att framtidens kund 

är självständig och gärna agerar som medaktör. 

Nyckelord: Generation Z, Personlig interaktion, 

Självserviceteknologi, Servicekvalitet, RSQS, Attribute-

based model.  
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Abstract  
 

 

Title: The unmanned clothing store - a quantitative study 

about perceived service quality regarding personal 

interaction & self-service technologies 

Authors:   Ewonne Hultkvist & Andrea Norberg 

Supervisor:  Åsa Lindström 

Examinator: Bertil Hultén 

Course: Business Administration III - Bachelor Thesis, 15 

credits. Retail and Service Management, Linnaeus 

University. Spring semester 2017. 

Problem definition: Due to the changing consumer behavior, the authors lack 

current research that addresses the new generation's 

experience regarding personal interaction and self-

service technologies. How do future customers value the 

availability of digital tools and how does the customer's 

perception of the value of personal interaction affect the 

service quality?  

Aim:  The purpose of this study is to analyze and explain how 

generation Z experiences quality of service regarding 

personal interaction and self-service technologies in 

clothing stores. 

Methodology: The study is based on a quantitative method with a 

deductive approach. The hypotheses were developed and 

formed after the theoretical framework made by the 

authors and were answered by means of a questionnaire 

survey. The empirical data consisted of responses from 

240 respondents which were then analyzed in SPSS with 

the intention of investigating whether the hypotheses 

were accepted or rejected. 

Findings: The study showed that there is no correlation between 

personal interaction and perceived quality of service for 

generation Z. However, the study showed that there is a 

correlation between customer information retrieval from 

frontline personnel and experienced service quality. The 

authors explain this ambiguous result as a sign of 

lacking self-service technologies as the future customer 

is independent and willing to act as a co-operator in the 

service process which this study also shows. 

Keywords:  Generation Z, Personal Interaction, Self-Service 

Technologies, Service Quality, RSQS, Attribute-based 

model. 
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Förord  
 

Denna kandidatuppsats omfattar 15 poäng inom ämnet Företagsekonomi med 

inriktning Detaljhandel och Service Management och författades på 

Linnéuniversitetet under våren 2017. Denna uppsats har bidragit till en djupare 

förståelse för upplevd servicekvalitet med fokus på kunden som medaktör ur ett 

teknologiskt perspektiv samt den personliga interaktionens påverkan för framtidens 

kund. Vi anser att uppsatsen givit oss vetenskaplig samt praktisk kunskap som vi 

kommer ha stor nytta av i framtiden.  

 

Det är med stolthet vi presenterar resultatet av denna uppsats som präglats av upp 

och nedgångar. Utan hjälp från ett antal personer hade denna uppsats inte varit 

möjlig att genomföra, vi vill därför rikta ett stort tack till dessa.  

 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter vars medverkan möjliggjort studien. 

Vår handledare Åsa Lindström, tack för ditt tålamod och vägledning.  

Niklas Åkerman, tack för att du bidragit med din ovärderliga kunskap om 

kvantitativa metoder.  
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     Ewonne Hultkvist         Andrea Norberg 
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1. INLEDNING 

 

Detta inledande kapitel presenterar en bakgrund av uppsatsen och dess 

undersökningsområde. Därefter följer en problemdiskussion där författarna redogör 

tidigare forskning, vidare presenteras uppsatsens problemformulering och syfte samt en 

avgränsning för denna studie.   

 

 

“Vi överskattar alltid förändringen som kommer att inträffa de närmaste två åren och 

underskattar förändringen som kommer att inträffa under de kommande tio åren. Låt 

dig inte bli förpassad till passivitet” 

 

Bill Gates, Business at the speed of 

thought (1999, s. 25 fritt översatt) 

 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens kund vill ha möjligheten att handla när som helst, var som helst och med all 

information lättåtkomlig (Andersson 2014). Kundens roll som medaktör vid köp av 

produkter och tjänster har under de senaste tjugo åren förändrats då ny teknologi och 

nya perspektiv förändrat kundens köpprocess (Pinto, Dell’Era, Verganti & Bellini 

2017). Via internet kan kunden nå företagen på flera sätt, då företag ofta finns på sociala 

medier och har en egen hemsida (Bilgihan, Kandampully & Zang 2016). Det startade 

med att kunden handlade från sin dator i en online-handel till att kunden idag handlar 

med sin mobiltelefon (Pinto et al. 2017). E-handelns framfart konkurrerar med de 

fysiska butikerna, men eftersom mer än hälften av alla köp sker i de fysiska butikerna är 

dessa fortfarande av intresse (Ramadan 2017). Kunden vill fortfarande ha möjlighet att 

se, känna på och dofta på produkterna samtidigt som de vill känna butikens atmosfär 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Teknikens utveckling innebär dock att det ställs krav 

på detaljhandlaren att kunna tillfredsställa kunden dygnet runt. Människor använder sig 

idag av teknologi i stor utsträckning (Kaushik & Rahman 2015), i åldern 12-45 

använder 9 av 10 svenskar internet i mobiltelefonen varje dag (Svensson, Bergh & 

Agnarsson 2016). De kunder som dagligen använder teknologi finner sig oftare i att 

använda teknik även i butikerna (Kaushik & Rahman 2015). Dessa kunder är öppna för 
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att medverka i köpprocessen och testar gärna nya butikskoncept (Kaushik & Rahman 

2015).  

 

I takt med den nya tekniken och kundens nya roll som medaktör uppstår 

självserviceteknologier, där kunden påverkar sina köpåtgärder med själv-engagemang 

(Huettinger & Cubrinskas 2015). Bland de första att erbjuda kunder självservice var 

bankerna, i form av bankomater på 70-talet och idag via bland annat applikationer i 

mobiltelefonen, i applikationerna kan kunden hantera bankärenden vart kunden vill utan 

ett möte med bankpersonal (Nordea 2017; Sempler 1999). Det spelar ingen roll vart 

tekniken finns om kunden känner sig bekväm med att använda den (Kaushik & Rahman 

2015). Tekniken kan finnas i en bank, i en matvarubutik eller klädbutik, om kunderna 

känner att de behärskar tekniken kommer de använda sig av den (Kaushik & Rahman 

2015). 

 

Från detta perspektiv utvecklades idén om den första svenska obemannade närbutiken, 

vilken öppnade i januari 2016 i Sverige och var öppen dygnet runt (Jellbom 2016). 

Kunderna kunde med hjälp av en applikation öppna dörrlåset, scanna varor samt betala 

för sina varor. Butiken använde kameraövervakning istället för personal, vilket 

minskade butikens kostnader. Samma koncept används idag både på gym och bibliotek 

och runt om i världen ökar antalet obemannade butiker med liknande lösningar 

(Thörnqvist 2017). I Seattle, USA, har Amazon öppnat en livsmedelsbutik där en sensor 

känner av då kunden tar en vara eller ställer tillbaka och när kunden lämnat butiken 

skickas kvittot via sms (Jellbom 2016). Detta butikskoncept innebär att butikshandeln 

bedrivs med ett fåtal i personalstyrkan och utan kassor eller betalstationer (Svensson, 

Bergh & Agnarsson 2016). Liknande teknik har utformats till sällanköpshandeln, dessa 

fungerar på liknande sätt; med hjälp av sensorer som känner av vad kunderna provar, 

hänger tillbaka och köper (Norrlid 2016). Kundens fokus har tagits från produkten, 

märket och kanalen, istället utgår kunden från shoppingupplevelsen (Jellbom 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det är av betydelse att erbjuda kunderna mer än låga priser och innovativa produkter för 

att överleva i dagens ekonomiska och konkurrenskraftiga detaljhandel (Grewal, Levy & 

Kumar 2009). Teknologin har förändrat kundernas konsument-och köpbeteende, vilket 
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skapat nya sorters förväntningar från kunden (Medrano, Olarte-Pascual, Pelegrin-

Borondo & Sierra-Murillo 2016). Det är därmed viktigt hur företag kommunicerar och 

lever upp till kundens behov och förväntningar (Fink, Zeevi & Te'eni 2008). Om 

företaget implementerar verktyg som de själva uppfattar ge mest nytta istället för de 

verktyg som kunderna uppfattar ge högst nytta uppstår en bristfällig kommunikation. 

Effekten när båda parter, organisationen och kunderna agerar efter egna preferenser blir 

att det utvecklas en problematik i att kunden förmodligen tvingas använda verktyg de 

inte vill använda (Fink et al. 2008). För att förstå och kartlägga vad kunden anser är 

betydelsefullt är det därför viktigt att mäta kvalitet (Grönroos 2008). Eftersom kunden 

påverkar kvaliteten av serviceskapandet får det en effekt på kundens uppfattning av 

företaget (Huettinger & Cubrinskas 2015).  

 

Då kunden väljer mellan olika företag att handla från är den förväntade 

shoppingupplevelsen viktig (Medrano et al. 2016). Kundens upplevelse styr 

shoppingupplevelsen och den består av varje kontakt mellan kund och företag, oavsett 

om kunden köper en produkt eller en tjänst (Grewal et al. 2009). Under 1900-talet var 

möjligheten att utveckla personliga relationer en av de ledande faktorerna till 

specialistbutikernas uppkomst (Gist 1968). Äldre kunder behöver personlig interaktion 

från butikspersonal och hur interaktionen upplevs ligger till grund för om kunden 

återvänder till butiken (Lee & Yang 2013). Vidare menar Lee och Yang (2013) att äldre 

kunder ibland inte handlar på grund av ett behov, utan istället för att få en social 

interaktion. De nämner dock inget om hur den yngre generationen ställer sig till den 

sociala interaktionen. Personliga relationer är det element som kunder värdesätter minst 

idag enligt Medrano et al. (2016). För att på ett effektivt sätt kunna rikta 

kommunikationen mot sin målgrupp gäller det att förstå vad som driver dem, vilka 

trender de attraheras av men även deras mentalitet i största allmänhet (Pallini & 

Verhaeghe 2015). Individer födda efter 1998 benämns generation Z (Hultén 2014). De 

är den första generationen som vuxit upp i den digitala världen, därför blev de tidigt 

vana vid teknologiska lösningar (Kvidahl 2015). Under tiden denna generation vuxit 

upp, har de insett att lösningar på deras problem endast är ett klick bort (Kvidahl 2015). 

Till generation Z mentaliteten hör självständighet och otålighet, de tar alltid den 

snabbaste vägen (Pallini & Verhaeghe 2015). De är även förberedda och 

resultatinriktade vilket präglar deras shoppingbeteende (Kvidahl 2015). De är den mest 

medvetna generationen hittills och på grund av detta har de en stor påverkan på sina 
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föräldrars inköp (Pallini & Verhaeghe 2015). Trots sin låga ålder utgör de en stor 

köpkraft, i genomsnitt spenderar de 75 procent av sina pengar på kläder (Kvidahl 2015; 

Pallini & Verhaeghe 2015). 

 

Kundens nya köpbeteende influeras av det sociokulturella skiftet, de mest uppenbara 

faktorerna är de som i sin natur är teknologiska, sociala eller emotionella (Yarrow 

2014). Dagens kunder vill ha kontroll, bli uppmärksammad och värderas högre än sina 

pengar (Medrano et al. 2016). Vidare är kunderna intresserade och vill engagera sig i 

serviceprocessen, under förutsättningen att det är tydligt vad som förväntas och krävs av 

dem (Turner & Shockley 2014). Det krävs dock att kunden har kunskaper och 

färdigheter för att effektivt behärska självserviceteknologier (Turner & Shockley 2014). 

Av den orsaken är det viktigt att låta kunden lösa sitt problem och ge dem de verktyg 

som möjliggör detta (Kaushik & Rahman 2015). Kunder finner självserviceteknologier 

bekvämt eftersom det underlättar i deras serviceprocess. De personer med 

självförtroende, självständighet och kontrollbehov tillhör de kunder som är mer benägna 

att använda självserviceteknologi än andra kunder och för dem ökar kundnöjdheten med 

en hög grad av kundmedverkan (Ponder, Lueg & Williams 2006).  

  

Det nya konsumentbeteende kunden uppvisar är av intresse för företagsledare, då de vill 

anpassa sina strategier efter kundens beteende (Medrano et al. 2016). En av de dyraste 

utgifter för ett företag är personalkostnader (Shang & Seddon 2000). Inom 

handelsbranschen ökar kostnaderna för att anställa, vilket medför att antalet butiker och 

anställda i sällanköpsvaruhandeln sannolikt kommer att minska (Svensson, Bergh & 

Agnarsson 2016). Det är dock enligt Mayo (2016) olämpligt att uppfatta humankapitalet 

som en kostnad utan detta bör uppfattas som en investering. Däremot bör 

företagsledningen identifiera de faktorer som inte skapar värde i företaget för att på så 

vis dra ned på kostnaderna (Mayo 2016). Interaktionen mellan anställda och kunder kan 

ha en inverkan på uppfattningen av organisationen (Gremler & Gwinner 2008). Det är 

de anställda som har möjlighet att skapa relationer med kunderna (Bateman & Valentine 

2015), dock är betydelsen av personlig kontakt inte universell och den varierar beroende 

på kunden (Medrano et al. 2016). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) hävdar att yngre 

generationer inte är lika beroende av den personliga kontakten med personalen. Den 

framtida serviceupplevelsen skapas istället utifrån vilken grad tekniken engagerar 

kunderna på en social nivå (van Doorn et al. 2017). När organisationen inte är lyhörd 
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eller agerar efter kundens preferenser kan det resultera i att kunderna eventuellt tvingas 

använda kommunikationsmedel de inte vill använda, då kunderna inte längre har samma 

behov och därmed inte förstår nyttan (Fink et al. 2008). Detta är intressant ur ett 

företagsperspektiv då Kallweit, Spreer och Toporowski (2014) menar att 

självserviceteknologier möjliggjort för kunden att ensam producera service utan att 

känna behovet av en direkt kontakt med personalen. Självserviceteknologier kan därför 

påstås bidra till att undvika avvikelser i servicekvaliteten som de anställda står för, 

exempelvis bristande närvaro och kunskap (Xie, Shen & Zheng 2011). 

 

De fysiska klädbutikerna använder idag olika former av självserviceteknologier för att 

underlätta för kunderna (Kim, Lee, Mun & Johnson 2017). Företag kan vinna många 

fördelar i att utveckla och använda ny teknik i butikerna (Kallweit et al. 2014). Bland 

annat menar författarna att det kan leda till minskade kötider och väntetid då kunden 

inte behöver vänta på upptagen personal för att få mer information om en vara. 

Applikationer till kundernas smartphones utformas av företagen för att användas i 

kundens informationssökning, men även för marknadsföringssyften (Hur, Lee & Choo 

2017). Dessa applikationer minskar kundens behov av personlig service från personal, 

då kunden på egen hand kan ta fram bland annat information och se lagersaldo (Kang, 

Mun & Johnson 2015). För klädbutiker finns utvecklad teknologi för bland annat 

virtuella omklädningsrum, där kunden kan testa kläderna digitalt och 3D scanning av 

kundernas kroppar för att sedan virtuellt prova kläderna och få storleksbedömning (Kim 

et al. 2017). Vidare har forskare utvecklat ny teknik som möjliggör för företag att 

implementera de obemannade klädbutikerna (Eom, Sen, Lee, Jung & Choi 2013; 

Norrlid 2016). Traditionella detaljhandlare kan förstärka och förändra värdeskapandet 

med teknologi samt tillåta kunden bli en medproducent tillsammans med handlaren för 

att öka servicevärdet (Turner & Shockley 2014). En obemannad klädbutik är beroende 

av kundens vilja att använda teknologi i rollen som medaktör, detta är eventuellt inte 

intressant för alla kunder.  

 

Handlaren måste aktivt engagera kunderna att använda de nya metoderna (Turner & 

Shockley 2014). Detta betyder att företag måste hitta sätt att stärka effektiviteten av 

kunderna som medaktör (Vargo & Lusch 2004). Det är kritiskt att förstå kundens 

acceptansnivå vid teknologiska lösningar eftersom det krävs stora investeringar och vid 

fel implementation tar avkastningen på investeringen lång tid. Vissa teknologiska 
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lösningar kan avskräcka kunder, vilket påvisar vikten av att förstå vad kunderna är 

villiga att acceptera och sedan använda (Huettinger & Cubrinskas 2015). Därmed är det 

betydelsefullt att förstå om och hur kunden vill använda självserviceteknologier 

(Kallweit et al. 2014).  

 

1.3 Problemformulering 

 

Tillväxten av obemannade butiker förväntas öka, dock finns det ingen studie kring 

kundernas uppfattning om detta. Det finns tidigare studier som behandlar interaktionen 

mellan personalen och kund och hur kunden definierar servicekvalitet upplevelsen när 

det gäller personlig interaktion. I samband med det förändrade konsumentbeteendet 

saknar vi däremot aktuell forskning som behandlar generation Z:s upplevelse angående 

personlig interaktion i relation till självserviceteknologier. Det har inte tidigare varit 

möjligt att studera denna generation då individerna varit för unga. Vi vill titta närmare 

på hur “framtidens” kunder värderar den tillgänglighet som digitala verktyg erbjuder 

och hur det påverkar kundens syn på värdet av personlig interaktion. Detta för att 

eventuellt presentera möjligheter till hur aktörer kan anpassa och utveckla de befintliga 

teknologiska hjälpmedel som finns idag för att skapa värde för deras målgrupp 

generation Z.  

 

Forskningsfråga:  

➢ Vilken påverkan har personlig interaktion och självserviceteknologi för 

upplevelsen av servicekvaliteten för generation Z?  

1.4 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att analysera och förklara hur generation Z upplever 

servicekvalitet gällande personlig interaktion samt självserviceteknologi. 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner av termer  

 

Denna studie avser sällanköpshandeln, där vi ämnar undersöka kundens upplevelse i 

klädbutiker. Anledningen till detta är de studier som menar att kläder är den kategori av 
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varor där generation Z spenderar mest pengar. Studien baseras på en geografisk 

avgränsning där endast individer i Kalmar stad undersökts.   

 

Begreppet kund är centralt i studien, kund syftar till kunden som konsument från ett 

konsumentsektorperspektiv.  

 

Självserviceteknologier i denna studie definieras som teknologiska aktiviteter där 

kunden kan påverka sina köpåtgärder med hjälp själv-engagemang, exempelvis med 

användning av självscanning eller applikationer. Kunden blir därmed en medaktör vid 

användandet av självserviceteknologier. I denna studie förkortas detta begrepp till SST.  

 

Med personlig interaktion menar vi mötet som sker mellan personalen och kunden, den 

fysiska kontakten som äger rum.  
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2. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att säkerställa att syftet med studien 

uppfylls. Motivering av undersökningsmetod, forskningsansats, datainsamling, 

vetenskapliga kriterier, forskningsprocessen och avslutningsvis metodkritik. 

 

 

2.1 Undersökningsmetod  

 

Inom företagsekonomisk forskning förekommer två alternativ vid val av 

forskningsmetod, kvantitativ eller kvalitativ (Bryman & Bell 2013). En kvantitativ 

forskningsmetod involverar ett stort fokus vid kvantifiering vid insamling och analys av 

data. Hänvisningen till kvantiteten i studien och användandet av siffror och statistik är 

genomgående i en kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell 2013). Denna studie 

grundas på en undersökningsmetod av kvantitativ karaktär, då detta angreppssätt är det 

mest lämpliga för det vi ämnar undersöka.  Kvalitativa metoder är bra på att undersöka 

företeelser som kvantitativa metoder inte kommer åt, exempelvis företeelser som är 

svåra att fastställa mängden av (Eliasson 2013). De lämpar sig dock mindre väl i 

sammanhang där det är viktigt att kunna mäta med siffror eller generalisera till större 

sammanhang, där fungerar kvantitativa metoder bättre (Eliasson 2013). Vidare menar 

Eliasson (2013) att kvantitativa metoder betecknar olika sätt att samla in data, där enkät- 

och intervjuundersökningar är de vanligaste. Den kvantitativa metoden bygger på 

hypoteser som syftar till att i empirin antingen accepteras eller förkastas, där statistiska 

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

(Patel & Davidson 2011). Tyngden i kvantitativ forskning hävdar Bryman och Bell 

(2011) ligger i prövningen av befintliga teorier samt dess benägenhet att uppfatta 

verkligheten ur en yttre och objektiv synvinkel. 

 

De största skillnaderna mellan en kvantitativ och kvalitativ studie är siffror kontra ord, 

distans kontra närhet, beteende kontra mening och strukturerad kontra ostrukturerad. 

Båda metoderna erbjuder dock tydliga tillvägagångssätt för att skapa en konsekvent och 

övertygande forskning (Bryman & Bell 2013).   
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Då vi ämnade undersöka bredden istället för djupet är en kvantitativ metod lämpligast 

då vi önskade åstadkomma en generalisering utifrån en mindre grupp. I denna studie 

undersökte vi upplevd servicekvalitet och önskade därmed generalisera en uppfattning 

utifrån en större grupp människor. Vi var i första hand inte intresserade av en mer 

djupgående förståelse för det identifierade problemet utan motivet var att konstatera att 

det ser ut på ett visst sätt. Anledningen till valet av en kvantitativ forskningsmetod 

baseras på att kvantitativa undersökningar används för att generalisera olika 

förhållanden och attityder bland de tillfrågade. Därav anser vi att en kvalitativ metod 

med fokus på ord och mening inte hade varit lämpligt för vårt ändamål.  

 

Utifrån den valda generationens upplevelse av servicekvalitet har ett representativt utfall 

sökts och från den målgruppen ville vi samla in så mycket information som möjligt från 

konsumentens perspektiv. Denna data användes senare för att finna ett samband för att 

besvara våra hypoteser. Därav har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats. 

 

2.2 Forskningsansats  

 

Det tre huvudsakliga ansatser vid undersökningsmetoder är deduktion, induktion och 

abduktion. Vid deduktion utvecklas en undersökningsstrategi för att testa teorier eller 

hypoteser. Vid induktion samlas data in och efter denna utvecklas sedan en teori som ett 

resultat av data analysen (Bryman & Bell 2011). En deduktiv ansats har därför 

tillämpats vid denna studie. 

 

Uppfattningen angående förhållandet mellan teori och praktik kallas för deduktiv teori, 

forskaren utifrån teorin härleder en eller flera hypoteser som sedan testas genom 

empirisk granskning (Bryman & Bell 2011). Vid ett induktivt angreppssätt presenteras 

teorin som resultatet av en forskningsinsats där man drar generaliserbara slutsatser med 

observationer som grund (Bryman & Bell 2011). Vidare menar Bryman och Bell (2011) 

att det inte är rekommenderat att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som ett 

entydigt uttryck för vad som alltid gäller utan snarare ska dem uppfattas som tendenser. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) skiljer sig det deduktiva angreppssättet från det 

induktiva angreppssättet eftersom en deduktiv ansats utgår från vad som redan är känt 

inom de existerande teoretiska referensramarna för att sedan pröva detta genom en 
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granskning av empirisk data. Detta är något som stärker objektiviteten då forskningen 

inte har som syfte att bilda nya teorier utan för att pröva existerande teorier (Patel & 

Davidsson 2011).   

 

2.3 Datainsamling 

 

2.3.1 Urval och respondenter  

 

Inom kvantitativa studier är det väldigt resurskrävande att fånga in hela populationen 

(Bryman & Bell 2013). Ett stickprov ur populationen blev det alternativ som hjälpte oss 

att presentera en representativ bild av hela populationen.  

 

Vilken metod forskaren bör välja beror på de praktiska möjligheterna, 

undersökningssyftet samt de resurser som finns till hand (Andersen 2012). Kravet på 

urvalsrepresentativitet har hög prioritet om syftet med studien är att beskriva en 

totalpopulation utifrån ett stickprov. Om syftet däremot är av en mer förklarande art där 

forskaren ämnar att söka samband mellan variabler, är kravet på representativitet mindre 

(Andersen 2012). Detta menar Andersen (2012) beror på att sambanden är likadana 

oavsett om det är ett litet eller stort urval. Vi hävdar att generation Z avgränsad till 

Kalmar räcker som stickprov för att representera populationen då vårt motiv är att både 

beskriva samt förklara urvalets uppfattning om servicekvalitet. 

 

Denscombe (2014) påtalar att forskaren måste ha kontaktpunkter för att kunna 

identifiera medlemmar av undersökningspopulationen samt var dessa går att finna. Av 

den anledningen besökte vi gymnasieskolor, detta då det var det enklaste sättet att 

komma i kontakt med studiens undersökningspopulation.   

 

Då det inte är möjligt att samla in data från var och en av medlemmarna i 

undersökningspopulationen för att producera rimligt träffsäkra resultat har vi valt att 

göra ett representativt urval. Insamlad information från ett representativt urval ska 

hjälpa forskaren att dra giltiga slutsatser om hur det förhåller sig i hela populationen 

(Denscombe 2014). Det bästa sättet att få ett representativt urval är när forskaren inte 

har något inflytande på vilka som ska ingå i urvalet (Denscombe 2014). Under besöken 

på gymnasieskolorna frågade vi aktivt eleverna om de ville delta, därmed kan vi inte 
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förneka att vi hade inflytande över vilka individer som fick ingå i urvalet. Vi kunde 

exempelvis välja att tillfråga en man eller kvinna med anledning av att få en jämn 

könsfördelning av svar. Vårt urval kan inte beskrivas som totalt slumpmässigt utan 

snarare har det rört sig om ett icke-sannolikhetsurval. Denscombe (2014) beskriver att 

vid ett icke-sannolikhetsurval har forskarna haft en viss valfrihet i något skede av 

urvalsprocessen. 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten i denna studie vid val av urval grundade sig efter 

bekvämlighetsprincipen. Det är rimligt för forskaren att välja det mest fördelaktiga 

alternativet när det finns möjlighet att välja mellan fler likvärdiga alternativ att ta med i 

urvalet (Denscombe 2014). Vi valde att undersöka gymnasieelever i Kalmar stad då 

dessa var lättillgängliga då vi studerar i denna stad. Om fler kluster är lämpliga som 

undersökningsplatser finns det ingen anledning att välja det alternativ som geografiskt 

sett ligger längre bort (Denscombe 2014). Vidare menar Denscombe (2014) att 

bekvämlighetsurval är snabbt, billigt och enkelt. Det är möjligt som forskare att välja ut 

ett visst antal enheter från varje kluster för att få en spridning i urvalet (Andersen 2012). 

Denna studie har fokuserat demografiskt på urvalet i Kalmar stad och vi valde att 

undersöka fem gymnasieskolor av olika inriktning, därmed hävdar vi att det har skett en 

form av klusterurval.  

 

Sannolikheten för att urvalet blir snedvridet är mindre ju större urvalet är (Bryman & 

Bell 2013). Då vårt mål var att erhålla ett representativt urval bör antalet involverade 

vara relativt stort. Vid ett stort urval är forskaren mer förvissad om att det kommer att 

finnas en viss balans mellan proportionerna i urvalet men även i förhållande till de 

proportioner som återfinns i den sammantagna undersökta populationen (Denscombe 

2014). Detta ger en ökad tilltro till möjligheten att generalisera resultatet utifrån urvalet 

(Denscombe 2014).  

 

Denna studie utgår från ett bekvämlighetsurval, där vi med avsikt (inte slumpmässigt) 

valde att dela ut enkäterna i flera årskurser och med olika utbildningsprogram för att få 

en varierad spridning. Författarna till denna studie valde vilka som blev tillfrågade att 

delta i undersökningen, respondenterna hade därefter möjligheten att antingen tacka ja 

eller nej till att delta i undersökningen. Dessutom utfördes en demografisk indelning där 

utgångspunkten var skolor placerade i Kalmar stad. Vi är medvetna om de 
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begränsningar som finns kring generaliserbarheten i ett bekvämlighetsurval, dock anser 

vi att detta tillvägagångssätt genererade intressant och användbar data. 

 

2.3.2 Svarsfrekvens  

 

Generellt är en hög svarsfrekvens målsättningen vid en bra enkätundersökning, ju större 

andel som svarar desto bättre för undersökningen och en hög svarsfrekvens är beroende 

av en träffsäker urvalsram (Denscombe 2014). Ju bättre en undersökning lyckas 

identifiera och lokalisera relevanta människor, desto högre svarsfrekvens uppnår studien 

(Denscombe 2014). Denscombe (2014) hänvisar till materiella incitament för att öka 

svarsfrekvensen, den form av incitament vi använt oss för att öka svarsfrekvensen var 

att bjuda på godis. Enligt en ekvation som Bryman och Bell (2013) redovisar kan 

forskaren beräkna sin svarsfrekvens. Utifrån denna ekvation kan vi utläsa att vår 

svarsfrekvens blev mycket hög; 96 % vilket vi anser talar för en lyckad undersökning.   

Urval= 250-10 Svarsfrekvens= 96 % (240/250=0,96) 

 

 

Figur 2:1 Ekvation 1, Bryman & Bell 2013;203. 

 

2.3.3 Ram- och bortfallsfel 

 

I denna studie ville vi ge kunskap om en viss population, för att uppnå syftet är det 

viktigt att fastställa att rätt individer undersökts. Den statistiska undersökningen kan 

tvivelaktigt anses som godkänd om felaktig population har undersökts (Körner & 

Wahlgren 2012). De individer som inte passar in i målpopulationen och som egentligen 

inte ska vara med i undersökningen kan enkelt sorteras bort, vilket kallas för 

övertäckning (Körner & Wahlgren 2012). Efter avslutad undersökning fann vi en 

övertäckning då fem individer inte tillhörde rätt generation, de var födda år 1997 eller 

1996, dessa svar avlägsnades innan analysen genomfördes. 

 

Risken för att deltagare undviker att svara på hela eller delar av undersökningen finns 

som en följd av för många frågor (Körner & Wahlgren 2012). Konsekvensen av ett för 
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stort bortfall är en lägre tillförlitlighet i undersökningen (Körner & Wahlgren 2012). I 

denna studie är bortfallet av de som inte svarade på hela enkäten väldigt lågt, endast fem 

enkäter, vilket indikerar att det inte finns några anledningar att ifrågasätta 

tillförlitligheten ur den aspekten. Av 250 enkäter var det sammanlagt tio enkäter som 

inte kunde användas i analysen, antingen på grund av felaktig ålder eller ofullständiga 

svar. 

 

2.3.4 Enkät 

 

Enkätform innebär att respondenterna själva besvarar en uppsättning frågor och lämpar 

sig bäst när det är många mottagare som ska besvara frågorna (Bryman & Bell 2011). 

Fördelen med att använda sig av enkät istället för intervju är att den förstnämnda når 

större antal respondenter på kortare tid (Bryman & Bell 2011). Det går även att undvika 

intervjuareffekten, vilken innebär en forskares påverkan på respondenten vid en 

intervju. En annan fördel med enkät är att respondenterna själva kan välja när, var och 

hur de vill besvara enkäten dock är en nackdel den överhängande risken för bortfall. 

Ytterligare en nackdel med enkät är svårigheten med att fastställa att det verkligen är 

rätt person som svarat (Bryman & Bell 2011). Då enkätundersökningen i denna studie 

genomfördes personligen, ansikte mot ansikte, med respondenter undkom vi denna 

nackdel. Ansikte mot ansikte som metod vid enkätinsamling ger en omedelbar 

möjlighet att validera data (Denscombe 2014). I kontexten ansikte mot ansikte kan 

forskaren känna av om respondenten får oriktig information på ett sätt som inte är 

möjligt vid postenkäter, telefon eller webbenkät (Denscombe 2014). Svarsfrekvensen 

utgör ett mindre problem vid denna typ av förfarande då forskaren kan fortsätta söka 

kontakt till dess att antalet svar som krävs uppnåtts. Den fysiska kontakten möjliggör 

för forskaren att använda sin relationella skicklighet och övertalningsförmåga för att 

uppmuntra potentiella respondenter att delta i undersökningen (Denscombe 2014). 

 

Webbenkäter är ett kostnadseffektivt sätt att genomföra datainsamling, detta då 

distributionen är billig och genom att man slipper registrera svaren separat (Trost & 

Hultåker 2016). Webbenkät togs i beaktning vid utförandet av datainsamlingen men 

istället valde vi att använda oss av pappersform. En förutsättning för att genomföra en 

webbenkät är att respondenterna har tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon med 

bra internetuppkoppling (Trost & Hultåker 2016). Detta förfarande hade passat vårt 
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urval bra då de tillhör en generation som har obegränsad tillgång till dessa medel. 

Vidare skriver Trost och Hultåker (2016) att enkätens utformning kan ge upphov till låg 

svarsfrekvens. Vårt beslut blev därför besök i gymnasieskolor med enkätundersökning i 

pappersform för att minska risken för låg svarsfrekvens. På detta sätt kunde vi 

informera, finnas till hands vid oklarheter samt samla in, kontrollera och påverka 

svarsfrekvensen på ett tidseffektivt sätt då vi fick tillbaka svaren inom samma dag.  

 

Metodvalet av en enkät motiveras med att verktyget anses vara det lämpligaste för 

studiens syfte och frågeställning. Enkäter innebär även att alla får samma frågor vilket 

gjorde att vi kunde göra meningsfull statistik över svaren (Kylén 2004). Vidare var vår 

motivation att fånga upp så många respondenter som möjligt, detta var inte tänkbart 

med intervjuer på grund av studiens omfattning samt tidsbrist. 

 

2.3.5 Utformning av enkät 

 

I vår enkät har vi använt oss av Dabholkar et al. (1996) mätinstrument för 

servicekvalitet inom detaljhandeln, “Retail Service Quality Scale”, samt ett annat 

mätinstrument av samma författare som behandlar kundens förväntningar vid 

servicekvalitet vad berör teknologisk självservice, “The attribute-based model”. 

Därefter tog vi fram en modifierad version av dessa ursprungliga mätinstrument med 

grund i vår teoretiska referensram. Detta har i sin tur mynnat ut i våra hypoteser (se 

figur 3:4), vidare är frågorna i enkäten kopplad till en hypotes.   

 

I enkäten valde vi att endast ställa slutna frågor, detta då det säkerställer att 

respondenterna lämnar användbara svar utifrån våra utgångspunkter. Detta förfarande 

leder till ökad säkerhet vid notering av rätt svar (Eliasson 2013). Enkäten bestod av 21 

frågor, där vardera fråga berörde ett av de begrepp vi ville testa: personlig interaktion 

mellan kund och personal, information från personalen, kunden som medaktör, 

information från SST och servicekvalitet (se bilaga 1).  



  
 

16 

2.3.6 Förtest 

 

Innan den egentliga undersökningen påbörjas bör frågeformuläret testas (Andersen 

2012). Vi valde därför att testa vår sammanställda enkät på fem personer i vår närhet, 

dessa personer tillhörde inte generation Z men enligt Andersen (2012) är varje test 

oavsett storlek eller sammansättning bättre än inget test alls. Trots att testpersonerna 

inte ingick i rätt urval, mottog vi god hjälp med att säkerställa att frågorna var 

begripliga med korrekt formuleringar för respondenterna samt att enkätens upplägg var 

lättläst och smidig. Under tiden dessa fem respondenter kritiskt granskade vår enkät på 

detaljnivå fanns vi närvarande för att anteckna deras åsikter och svara på frågor. 

Förtestet avslöjar fel, svagheter och bristande logik i formuläret (Andersen 2012). Detta 

är något vi upptäckte och vi menar att förtestet var en nödvändighet då vi erhöll 

konstruktiv kritik som möjliggjorde att vi kunde utveckla enkäten ytterligare.  

 

2.3.7 Pilotundersökning 

 

Utöver förtestet använde vi oss av en provundersökning en så kallad pilotundersökning, 

där vi tillät ett antal försökspersoner besvara frågorna i enkäten innan vi sammanställde 

den fullständiga enkäten. Detta då deltagarnas synpunkter på formulärets utformning 

och omfattning kan tala om vad som kan förbättra till det slutgiltiga formuläret och 

därigenom bidrar detta till att undersökningen lyckas (Eliasson 2013). Den genomförda 

pilotundersökningen bestod av en kontrollgrupp med 20 respondenter vilka tillhörde 

generation Z. 

 

2.4 Operationalisering  

 

Begreppet operationalisering används främst inom kvantitativ forskning och avser en 

deduktiv ansats till hur en studie ska utföras (Bryman & Bell 2013). Operationalisering 

innebär hur åtgärder skall utföras till de begrepp som forskningen avser (Bryman & Bell 

2013). Det är relevant och intressant att beakta operationaliseringen då den i praktiken 

visar hur forskarna kommer att gå tillväga (Bryman & Bell 2013). Kort förklarat går det 

att hävda att operationaliseringen påvisar konverteringen från forskningsfråga till 

faktiskt och konkret data.  
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Vid test av de befintliga teorierna krävs det att forskaren specificerar hur informationen 

som ligger till grund för hypotesen har samlats in (Bryman & Bell 2011). De begrepp 

som forskaren vill fokusera på i den fortsatta undersökningen utformas under 

operationaliseringen (Eliasson 2013). Vidare menar Eliasson (2013) att begreppen bör 

definieras samt formuleras tydligt för att bli till mätbara variabler då 

operationaliseringen syftar till att göra begreppen mätbara.  

 

De variabler som framkommit under operationaliseringen ska ligga till grund för det 

frågeformulär som ligger till grund för enkät-eller intervjuundersökning (Eliasson 

2013). Vidare hävdar Eliasson (2013) att det krävs minst en variabel för varje fråga. 

Frågorna i en enkät kan vara slutna eller öppna-frågor. En öppen fråga ökar möjligheten 

att täcka in många svar dock blir nackdelen att det är svårt att bearbeta svaren, då 

forskaren måste tolka dem så att dessa går att kategorisera (Eliasson 2013). Eliasson 

(2013) menar att en öppen fråga närmar det djup som erhålls vid en kvalitativ 

undersökning, då detta är en kvantitativ undersökning har slutna frågor tillämpats vilket 

förenklade processen i att kategorisera begreppen.  

 

Vid försäkran att det empiriska materialet besvarade vår forskningsfråga utgick vi från 

de begrepp vår teori behandlar. Dessa begrepp är den personliga interaktionen mellan 

kund och personal, information från personalen, kunden som medaktör samt 

information från SST. Dessa begrepp har vi betraktat som oberoende variabler i studien 

för att sedan testa dessa mot den beroende variabeln upplevd servicekvalitet. Tidigare 

teorier och studier inom det aktuella området har undersökts för att säkerställa 

begreppens mätbarhet samt relevans. Stöd från tidigare forskning samt den teoretiska 

referensramen vi senare presenterar anser vi påvisar att de valda begreppen är godkända 

i förhållande till undersökningens syfte. Vid utformningen av vår enkät utgick vi från de 

genomgående begrepp i vår studie, utifrån dessa begrepp sammanställde vi vår 

operationaliseringsmodell (se bilaga 1) där vi formulerade frågor med syfte att erhålla 

den analyserbara information som krävs för att besvara forskningsfrågan.   
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2.5 Vetenskapliga kriterier 

 

2.5.1 Validitet 

 

För att mäta nivån av relevans i sitt sammanhang talas det om validitet. Vi strävade efter 

att nå så hög validitet som möjligt, för att säkerställa detta har vi utgått ifrån vår 

operationalisering. Forskaren bör begränsa den insamlade informationen till vad som 

verkligen ska undersökas (Körner & Wahlgren 2012). Då vår enkät utformades efter 

den teoretiska referensramen som utgångspunkt samt de hypoteser som utvecklats kring 

referensramen vill vi påstå att vi mätt det vi från början avsåg att mäta. Vi erhöll även 

ett mycket lågt VIF värde, vilket är en god indikation på att korrelationen för 

multikollinearitet var låg (se tabell 2:1). Detta menar vi stärker validiteten i vår studie 

då det innebär att våra frågor var relevanta i den meningen att begreppen mätte olika, 

våra frågor mätte alltså inte samma sak upprepade gånger, vilket hade påverkat 

relevansen negativt. 

 

Tabell 2:1 Hämtad från SPSS multipel regressionsanalys, visar begreppens VIF-värde. 

 

Den externa validiteten är hög om resultatet av en undersökning kan generaliseras till 

andra miljöer eller situationer (Bryman & Bell 2011). Denna studie har utgått ifrån 

beprövade mätinstrument, det finns därmed en säkerhet att dessa mätinstrument mäter 

de begrepp som är centrala i vår studie. Det faktum att vi modifierat mätinstrumenten 

för att vara säkra på att dessa mäter vad som är av vårt högsta intresse hävdar vi stärker 

validiteten. Vidare argumenterar vi för att anpassningen av dessa mätinstrument bidrar 

till att de är kompatibla för vår studie, vilket innebär en säkerhet att vi mätte det vi 

avsåg att mäta. En forskning anses som valid då forskaren kan visa att data och analyser 

är fast förankrat i det som är relevant, autentiskt och verkligt. Det fungerar som en 
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garanti på att forskningen inte är baserad på undermålig data och felaktiga tolkningar 

(Denscombe 2014).  

 

Ytterligare en anledning till varför vi hävdar att vår studie har hög validitet är det 

faktum att vi visar en transparens i denna studie då vi genomgående beskriver studiens 

process i metodkapitlet. Läsaren av denna studie vägleds i hur undersökningen 

genomförts samt hur enkäten utvecklats från start till slut. Se bilaga 1 operationalisering 

och bilaga 2 enkätundersökning.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är det som rör mätningarnas pålitlighet; reliabiliteten är hög om resultaten 

blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell 2011). 

Vid en kvantitativ studie är reliabilitet särskilt relevant då det är viktigt för en forskare 

att ha ett välgrundat resultat vid en generalisering för att bilda en representativ 

uppfattning (Bryman & Bell 2011). Denna studie mäter respondenternas upplevelse av 

den personliga interaktionen, information av personal, kunden som medaktör, 

information via SST och den upplevda servicekvaliteten. Dessa mått menar vi mäts på 

ett korrekt sätt vilket ger en hög relevans inför framtida studier. Eftersom vi valde att 

genomföra en enkätundersökning kan vi även säkerställa att vårt urval undersöktes på 

identiska grunder vilket ökar sannolikheten att producera replikerbara metoder. Då 

målet är att få en så hög reliabilitet som möjligt är det av yttersta vikt att ställa samma 

frågor till alla respondenter (Bryman & Bell 2011). Samtliga respondenter hade samma 

förutsättningar att besvara enkäten vilket vi anser stärker reliabiliteten i vårt arbete.  

 

Vi visar även på en viss överförbarhet i uppsatsen då vi bifogar operationaliseringen 

samt enkäten som bilagor i uppsatsen. Pålitligheten i studien är enligt oss god då vi 

uppvisar en transparens där det går att följa samtliga steg i forskningsprocessen.  

 

En vanlig metod som används för att mäta intern reliabilitet är med Cronbach’s alfa 

(Pallant 2005). Cronbach’s alfa ger en indikation på den genomsnittliga korrelationen 

mellan de indikationer som utgör skalan. Testet ger ett värde från 0 till 1, där ett högre 

värde indikerar en hög reliabilitet. Idealt sett bör alfa koefficienten uppgå till ett värde 

över 0,70 (Pallant 2005). Cronbach’s alfa testet utfördes på de fem begrepp som testas i 
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denna studie; personlig interaktion, information från personalen, kunden som medaktör, 

information från SST och upplevd servicekvalitet. Samtliga värden ligger över 

gränsvärdet på 0,70. Med detta test som underlag argumenterar vi att enkätfrågorna till 

respektive begrepp i hög grad hänger samman, vilket indikerar en hög intern reliabilitet. 

 

 

Tabell 2:2 Cronbach’s alfa på begreppet Personlig interaktion 

 

Tabell 2:3 Cronbach’s alfa på begreppet Information från personalen 

 

Tabell 2:4 Cronbach’s alfa på begreppet Kunden som medaktör  

 

Tabell 2:5 Cronbach’s alfa på begreppet Information från SST  

 

Tabell 2:6 Cronbach’s alfa på begreppet Upplevd servicekvalitet 
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2.5.3 Etiska aspekter 

 

De fem etiska principer i forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förspeglingar 

(Bryman & Bell 2013).  

 

➢ Informationskravet innebär att forskaren bör informera berörda personer 

angående undersökningens syfte samt vilka delar som undersöks (Bryman & 

Bell 2013). Innan enkätundersökningen delades ut till våra respondenter 

kontaktade vi respektive skola för att delge information samt få deras 

godkännande att besöka och vistas på skolområdet. Samtliga individer som varit 

inblandade under uppsatsens gång har informerats om undersökningens syfte.  

 

➢ Samtyckeskravet syftar till att personerna som deltar i undersökningen är 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt till att tacka nej 

samt avbryta sin medverkan när de vill (Bryman & Bell 2013). Då vi 

personligen närmade oss samtliga respondenter förklarades i samband med 

förfrågan om medverkan att medverkan var frivillig. Majoriteten av de 

tillfrågade var positiva till medverkan, vilket även vår höga svarsfrekvens kan 

intyga. 

 

➢ Konfidentialitets- och anonymitetskravet belyser att alla uppgifter som 

deltagarna lämnar behandlas med hög konfidentialitet, personuppgifter måste 

därmed bevaras på ett sätt som innebär att oberättigade inte kan komma åt dem 

(Bryman & Bell 2013). Denna studie behandlar årtal då denna information är 

avgörande för studiens syfte. Endast författarna till denna studie har haft tillgång 

till den information som varit möjlig att utläsa från undersökningen. Samtliga 

respondenter informerades om att svaren de uppgav behandlas anonymt, det har 

inte varit möjligt att i efterhand spåra en respondents svar då vi inte behandlat 

personuppgifter.  

 

➢ Nyttjandekravet betyder att de personuppgifter som samlas in enbart får 

användas till forskningsändamålet (Bryman & Bell 2013). Denna studie 

behandlar enbart årtal och kan i våra ögon därför inte uppfattas som 
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personuppgifter, vårt enda motiv med årtalet är att använda dessa för 

forskningsändamålet.  

 

➢ Falska förespeglingar handlar om hur det inte är tillåtet för forskaren att 

överlämna vilseledande eller falsk information gällande studien (Bryman & Bell 

2013). Då vi tydligt informerade våra respondenter om syftet samt formulerade 

enkätfrågorna noggrant och lättförståeligt finns ingen anledning att betvivla att 

denna princip inte uppfyllts. 

 

2.6 Forskningsprocessen  

 

2.6.1 Insamling av primär- och sekundärdata 

 

Det finns olika sätt att inhämta information på för att besvara frågeställningar. Det finns 

befintliga dokument, test och prov och olika typer av rapporteringar, observationer men 

även intervjuer och enkäter (Patel & Davidsson 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) 

förekommer det två olika alternativ att samla in data på, primärdata som innebär den 

information som författarna själva samlar in i form av exempelvis intervjuer eller 

enkäter och sekundärdata som är dokument och befintliga rapporter som finns 

tillgängligt för vidare förfogande. 

 

I denna studie har både primärdata och sekundärdata varit av relevans. Den primärdata 

vi samlade in bestod av de empiriska resultaten från den genomförda 

enkätundersökningen. Den sekundärdata vi samlat in och presenterar i denna studie 

skapar förståelse för läsaren när det kommer till vad det tidigare forskats kring. Vi har 

utgått från sekundärdata när vi samlat in den nödvändiga information som krävs för att i 

samverkan med vår primärdata bidra till en trovärdig och relevant studie. Det har även 

varit av stor vikt för oss som författare att utforma studien efter en tydlig struktur, 

sekundärdata har därför spelat en stor roll då vi anpassat och utformat strukturen tydligt 

i den teoretiska referensramen efter de centrala begrepp studien behandlar.  
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2.6.2 Bearbetning av data  

 

I denna studie har programmet IBM SPSS Statistics tillämpats vid bearbetning samt 

analys av det empiriska materialet. Enligt Eliasson (2013) bör forskaren koppla samman 

frågor till gemensamma variabler vid praktisk hantering av enkätfrågor. Enkätens 21 

frågor baserades på studiens huvudbegrepp personlig interaktion, information från 

personalen, kunden som medaktör, information från SST och upplevd servicekvalitet. 

Det första steget vid bearbetningen av det empiriska materialet var att beräkna det 

samlade medelvärdet för varje enskilt huvudbegrepp. Efter detta steg framkom nya 

variabler som vi använde för att testa sambandet mellan de oberoende variablerna 

personlig interaktion, information från personal, kunden som medaktör samt 

information från SST med den beroende variabeln upplevd servicekvalitet. Detta 

samband testades sedan statistiskt genom att utföra ett korrelationstest, en 

korrelationsanalys användes för att redovisa hur väl stickprovet stämmer överens med 

ett linjärt samband. Pearsons korrelationstest är den populäraste 

korrelationskoefficienten enligt Körner och Wahlgren (2012), då den är väl beprövad 

valde vi därför att utgå från detta test i vår analys. Pearsons korrelationskoefficient antar 

värden mellan -1 till +1, värden mellan dessa variabler visar på ett perfekt samband. 

Den svagaste korrelationen är ett värde på noll och indikerar en obefintlig relation 

mellan variablerna (Pallant 2005).  

 

Det går inte att signifikant säkerställa samband med en korrelationsanalys därför bör 

regressionsanalys utföras (Pallant 2005). Då vi ämnade statistiskt testa huruvida våra 

hypoteser skulle accepteras eller förkastas, blev en multipel regressionsanalys vårt 

tillvägagångssätt. Detta då denna metod erbjuder en djupare analys som krävs för att 

utforska sambandet mellan en grupp variabler (Pallant 2005). Regressionsanalysen 

syftar till att bevisa effekten av en variabel och även statistiskt kunna bevisa att 

sambandet mellan variablerna inte är slumpmässig (Eliasson 2010). Vi tillämpade 

därför en multipel regressionsanalys, om kontrollvariabler misstänktes haft en påverkan 

för sambandet skulle dessa sorterats bort. Efter analysen ansåg vi dock att det inte fanns 

någon variabel som påverkade sambandet och av den anledningen tog vi heller inte bort 

någon kontrollvariabel. 
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För att på bästa sätt undersöka de signifikanta skillnaderna mellan medelvärdena valde 

vi i enlighet med Christensen, Andersson, Engdahl och Haglund (2010) påstående om 

att en signifikansnivå bör vara 95 %. Det är viktigt att säkerställa en gräns där fel 

bortkastas för att öka tillförlitligheten i studien, med denna säkerhetsnivå kan slumpens 

påverkan minskas då resultatet i genomsnitt kommer att påvisa fel i fem fall av hundra. 

Detta innebär att vi i vår hypotesprövning accepterade en signifikant skillnad på 

p=<0,05 och vi förkastade de hypoteser som överstiger denna signifikansnivå. Till vår 

hjälp använde vi sedan det sammanställda resultatet från analyserna i SPSS för att 

slutligen kunna avgöra om våra hypoteser skulle förkastas eller accepteras. 

 

Vid en multipel regressionsanalys önskar forskaren finna sambandet mellan en beroende 

och en eller flera oberoende variabler. När fler av de oberoende variablerna korrelerar 

med varandra uppstår en svårighet att urskilja de faktiska effekter som de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln (Greene 2003). Detta problem kallas för 

multikollinearitet, vilket innebär att variansen eller kovariansen kan komma att förstoras 

vilket i sin tur leder till att variablerna blir mer signifikanta än vad de egentligen är 

(Greene 2003). Då förekomsten av multikollinearitet kan leda till felaktiga slutsatser om 

de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln valde vi att studera 

Variance Inflation Factor-värden (VIF) för att utesluta detta. Om något VIF värde 

överstiger 10 är detta ett bevis på att multikollinearitet existerar. Ju närmare VIF värdet 

är 1 desto mindre risk för multikollinearitet (Westerlund 2005). VIF mäter hur hög 

korrelationen mellan varje oberoende variabel är för att säkerställa att enkätens frågor 

inte är för likartade varandra (Greene 2003).  

 

Det finns i denna studie även inslag av kvalitativa analysmetoder, Kvale (1997) menar 

att en kvalitativ analysmetod krävs för att tolka statistik. I praktiken används kvalitativa 

och kvantitativa angreppssätt omväxlande, var tonvikten ligger beror på fenomenet samt 

vilket syfte forskningen har (Kvale 1997). I slutfasen när resultatet rapporteras är 

analysmetoden mestadels kvalitativ, tabeller och korrelationskoefficienter kräver 

tolkning av kvalitativ art. Vidare menar författaren att det krävs en kritisk kvalitativ 

tolkning i språklig form för att kvantitativt bekräfta resultat. Detta är särskilt viktigt när 

det kommer till motsägelsefulla resultat (Kvale 1997). I diskussionskapitlet framgår 

tydligt att den analys vi genomför är av mer kvalitativ karaktär då det kvantitativa 

angreppssättet inte fullgott kan hjälpa oss att tolka det statistiska resultatet. 
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2.7 Metodkritik 

 

Denna studie grundar sig på en kvantitativ metod vilket innebär att vi som forskare inte 

haft möjlighet att genomföra en djupgående analys om varför generation Z:s värderingar 

kring servicekvalitet ser ut som de gör. Det saknas tillräckligt med detaljrikedom i vårt 

material för att kunna besvara detta, det är inte möjligt att analysera materialet 

ytterligare vilket innebär att vår information är begränsad. Då vi använt oss av en 

kvantitativ metod hörde det heller inte till vårt syfte att presentera djup eller detaljerad 

information, vi hade dock kunnat komplettera vår enkätundersökning med fokusgrupper 

eller intervjuer för att erbjuda läsaren en mer tillförlitlig tolkning av vår kvantitativa 

data.  

 

I samband med enkätundersökningen bad vi respondenterna att tänka tillbaka till senaste 

besöket i en klädbutik och sedan ta del av påståendena. Detta går dock att ifrågasätta 

eftersom det kan handla om väldigt lång tid tillbaka vilket innebär att det kan föreligga 

en risk i att deras svar kan visat annorlunda om de istället tillfrågats direkt efter besöket. 

Förväntningarna på servicekvalitet påverkas beroende på hur lång tid efter mötet en 

kund blir tillfrågad enligt Buttle (1996). Då vi inte bad respondenterna att ta ställning 

till frågorna direkt efter deras besök i en klädbutik talar detta därför till vår nackdel.  

 

För att generera ett mer rättvist representativt urval hade ett mer brett urval varit en 

möjlighet, i denna undersökning består urvalet av invånare i Kalmar stad. Vi är 

medvetna om att representativiteten för den valda målgruppen går att ifrågasätta då vi 

inte erhållit data från gymnasieskolor från olika städer runt om i landet. Vi anser ändå 

att vårt urval är tillräckligt generaliserbart då det är ett stort urval. Enligt Denscombe 

(2014) förvissar detta om att en balans mellan proportionerna i urvalet kan återfinnas i 

den sammantagna undersökta populationen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM OCH HYPOTESER  

 

I det teoretiska kapitlet beskrivs målgruppen för studien, olika dimensioner av personlig 

interaktion, självserviceteknologi med fokus på kunden som medaktör samt 

servicekvalitet ur olika perspektiv. Avslutningsvis i detta kapitel redogörs studiens 

mätinstrument och hypoteser. 

 

 

3.1 Generation Z 

 

Generation Z benämns även som iGenerationen, då de är den första generationen som 

vuxit upp i den digitala världen (Kvidahl 2015). Denna generation har från tidig ålder 

blivit introducerade för teknologi och de är inte främmande för de varor, tjänster eller 

produkter som utvecklats efter deras behov och önskemål. Som ett resultat av detta har 

denna generation stora krav och förväntningar på marknaden vad gäller möjligheter till 

individualisering och självförverkligande (Hultén 2014). 

 

Antagandet kring denna generation är att deras informations-och kommunikationsutbyte 

har fokus i teknologin (Hultén 2014). De använder mobiltelefonerna som en bärbar 

dator, där de skriver tweets, surfar på internet, letar information och kommunicerar med 

alla vänner (Hultén 2014). De finner svaret på sina problem i den digitala världen 

(Fister 2015), vilket ökar deras förmåga att kunna förstå, tolka och analysera den 

informationen de hämtar (Hultén 2014). På grund av att de vuxit upp i en digitaliserad 

värld har denna generation ett multikulturellt och globalt tankesätt (Palley 2012). De 

skapar relationer och vänskaper med personer över hela världen och kommunicerar med 

dessa genom mobiltelefonen, både för att prata och skicka meddelanden via olika 

chattfunktioner (Palley 2012). 

 

För dessa individer är internet en viktig del av deras liv. I en studie då de fick välja vad 

de hellre ger upp; internet eller fysiska sociala interaktioner, valde majoriteten att ge 

upp fysiska sociala interaktioner (Palley 2012). Vidare föredrar 57 procent att hellre 

socialisera online än i verkliga livet, detta då de anser att det är både enklare och mer 

bekvämt (Palley 2012). De föredrar att handla i butikskedjor som har både online 
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butiker och fysiska butiker, dock handlar majoriteten helst i fysiska butiker (Palley 

2012; Vujanic 2017). När de shoppar vill de att det ska gå snabbt och om de handlar 

online betalar de gärna extra för att få varan inom en timma (Schlossberg 2015), vidare 

handlar de hellre via sin mobiltelefon än dator (Vujanic 2017). 

 

3.2 Personlig interaktion 

 

Frontpersonalen är de som har möjligheten att bygga relationer med kunden och därför 

är de viktiga för företagen (Bateman & Valentine 2015). Grönroos (2008) beskriver att 

servicemötet, interaktionen mellan kund och frontpersonal, är en avgörande faktor för 

serviceupplevelsen. Det är betydelsefullt att förstå personalens roll, detta eftersom den 

person som kunden först kommer i kontakt med står för det personliga bemötandet och 

de blir därmed avgörande för kundens uppfattning av företaget (Zeithaml, Bitner & 

Gremler 2013).  

 

Personalen i frontlinjen är tjänsten enligt Gummesson (2008) och författaren hävdar att 

i serviceögonblicket är personalen organisationen, säljare och marknadsförare samtidigt. 

I samspelet mellan kund och frontpersonal uppstår serviceögonblicket, detta betyder att 

service inte är konstant utan ändras ständigt (Grönroos 2008). Eftersom personlig 

service konsumeras och produceras samtidigt går det inte att påverka kvalitet eller sätta 

en viss standard på servicen (Grönroos 2008). Ett möte med en kund kan aldrig 

återskapas med samma kund vid ett senare tillfälle eller med en annan kund, då 

personliga faktorer spelar roll i hur mötet blir (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1996). 

När frontpersonalen utgår från ett relationsbyggande förhållningssätt kan detta generera 

ett större förtroende för personalen och öka kundens avsikt att handla (Bateman & 

Valentine 2015). En av de utmaningar frontpersonalen har, återfinns i förmågan att 

avgöra till vilken nivå kunden vill ha betjäning för att generera en lyckad försäljning 

(Bateman & Valentine 2015).  

 

3.2.1 Frontpersonalens attityd 

 

Den attityd och det beteende frontpersonalen utstrålar spelar stor roll för hur kunden 

kommer att uppfatta servicemötet (Zeithaml et al. 1996). Det är angeläget att förstå den 

icke-verbala kommunikationen då den ligger till grund för utvärderingen av upplevelsen 
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(Gabbott & Hogg 2001). Den icke-verbala kommunikationen består i form av fler 

aspekter såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck, kroppshållning, gester samt ögonkontakt 

(Gabbott & Hogg 2001). Frontpersonalens beteende inverkar på kunden, ett leende, 

ögonkontakt och visat intresse för kunden spelar roll i mötet (Wilson, Zeithaml, Bitner 

& Gremler 2008). Förutom att personalen uppfattas som kunnig och säker vid 

ögonkontakt med kunden menar Malmberg (2012) att ögonkontakt kombinerat med ett 

leende är av stor vikt för att kunden ska känna sig välkommen. Ögonkontakt inger tilltro 

till motparten och det skapas en positiv uppfattning till personalen och butiken när 

kunden får ögonkontakt med personalen (Malmberg 2012; Söderlund 2012). Det är ett 

grundläggande behov att vilja bli sedd, ögonkontakt är därför en viktig faktor vid mötet 

mellan frontpersonalen och kunden. Samtidigt sänder det en känsla av vänlighet och 

värme och bevisar att kundens närvaro blivit uppmärksammad (Schmidt Thurow, 

Nilsson & Norlander 2008). Vid kundens utvärdering av första intrycket poängteras 

leendet vara en viktig beståndsdel (Gerson 1998). 

 

3.2.2 Frontpersonalens kommunikation 

 

Den verbala kommunikationen påverkar kundens uppfattning av servicekvaliteten 

(Sundaram & Webster 2000). Kommunikation avser hur personalen bemöter och 

tilltalar kunden med syftet att skapa ett gott första intryck (Hernant & Boström 2010). 

Kommunikationen startar ögonblicket kunden kommer in i butiken, frontpersonalen bör 

ha fullt fokus på kunden samt ge en hälsning och bemöta kunden med respekt (Hernant 

& Boström 2010; Malmberg 2012). Det första intrycket är en viktig del i kundens 

utvärdering av servicemötets kvalitet och det uppskattas av kunderna att få en hälsning i 

samband med besök i en butik (Mattson & Haring Marten 1998; Söderlund 2012). 

Samtidigt är det av vikt att frontpersonalen visar hänsyn till de kunder som inte 

uppskattar en hälsning (Söderlund 2012). En överdriven interaktion från 

frontpersonalens sida gör att kunden ifrågasätter uppmärksamheten (Bateman & 

Valentine 2015).    

 

3.2.3 Frontpersonalens kunskap 

 

Kunderna kan få ett positivt intryck av organisationen genom kompetent och kunnig 

personal (Grandey, Fisk, Mattila, Jansen & Sideman 2005). Då personalen har kunskap 
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om det sortiment de säljer kan de lättare förstå de behov kunden har och anpassa sig 

efter vad kunden vill ha (Karlsson & Skålén 2015). Personalen bör utöver detta även ha 

kännedom om sina kunders shoppingvanor för att kunna presentera produkterna på ett 

lämpligt sätt (Schmidt Thurow et al. 2008). I servicemötet ska personalen skapa 

kunskap om kundens krav, förväntningar och behov för att använda detta i ett 

värdeskapande möte (Karlsson & Skålén 2015). Det krävs därför att personalen har 

insikt och möjlighet att utgå från flera perspektiv och därmed kan personalen hjälpa 

kunderna oavsett vad de behöver (Karlsson & Skålén 2015). Frontpersonalens kunskap 

om produkterna i sortimentet används för att kunna delge kunden rätt information 

angående råd och rekommendationer kring produktens skötsel samt hantering (Schmidt 

et al. 2008). Deras goda kännedom om produkterna är viktigt när de ger konkreta råd 

men även som ett verktyg för att fortsätta konversationen med kunden, samt skapar det 

en trygghet hos kunden (Grandey et al. 2005; Grönroos 2008). Kunderna är beroende av 

frontpersonalen på grund av deras kunskap om produkterna (Bush, Yang & Hill 2015).   

 

3.2.4 Misstro för frontpersonalen 

 

Personalens roll är att i första hand leverera en upplevelse för kunden (Zeithaml et al. 

2013). Kunden har blivit mer skeptisk till frontpersonalen. Personalen kan uppfattas 

som hjälpsam vid köpbeslutet, men de kan även uppfattas som manipulativa då deras 

enda motiv är att sälja (Bush et al. 2015; DeCarlo, Laczniak & Leigh 2013). Ett alltför 

påträngande servicemöte kan motverka kundens uppfattning om en positiv upplevelse, 

det är därför av vikt att balansera skillnaden mellan att ge kunden uppmärksamhet eller 

att uppfattas som påträngande (Alhoutin, Gillespie, Chang & Davis 2015).  

 

3.3 Självserviceteknologier 

 

Betydelsen av kundens roll har förändrats, från isolerad till uppkopplad, från omedveten 

till informerad och från passiv till aktiv. Detta manifesterar sig på flera sätt men främst 

genom den digitala världen (Prahalad & Ramaswamy 2004). Inställningen till 

värdeskapande är under förändring och kontakten mellan kunder och företag blir mer 

och mer individbaserad. Tillsammans med SST förvandlas kunden till producenten och 

upplevelsen av kundmedverkan styrs i högsta grad av individen själv (Prahalad & 

Ramaswamy 2004).  
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Självserviceteknologier förekommer i två varianter, den är antingen 

transaktionsrelaterad eller informationsrelaterad. När denna teknologi först 

introducerades låg fokus på transaktionsrelaterade aktiviteter, till exempel placera en 

order, självscanning, expresskassor eller självbetjäningskassor (Kallweit et al. 2014). 

Själv-service på flygplatser som bagage check-in samt utskrift av boardingkort är 

exempel på aktiviteter där kunden används som en resurs för att utföra tjänster som 

tidigare hörde till personalens arbetsuppgifter (Wilson et al. 2008). Dessa aktiviteter 

introducerades med motivet att minska kostnader samt skapa en bättre effektivitet i 

butikerna (Turner & Shockley 2014). De senaste åren har dock fokus tagits från de 

transaktionsrelaterade aktiviteterna och istället ligger fokus på informationsrelaterade 

teknologier. Dessa har till syfte att ge kunden tillgång till information, därefter kan 

kunden agera självständigt i de fysiska butikerna utan behovet av information från 

personalen (Kallweit et al. 2014).  Ett av de största orosmomenten gällande SST för 

företag är fruktan om att antalet stölder kan tänkas öka om personalens inblandning i 

servicemötet minskar. Det finns dock inga studier som påvisar en sådan ökning 

(Vuckovac, Fritzen, Fuchs & Ilic 2017).  

 

Servicemötet består av de moment där kunden interagerar och samspelar med företaget, 

vilket inkluderar den teknologi företaget tillhandahåller kunden (Larivière et al. 2017). 

Servicemötet blir alltmer teknologibaserad och ersätter mänskligt tänkande och 

beteende, ibland för att förstärka servicemötet med frontpersonalen. Det är även möjligt 

att skapa relationer med kunderna via teknologiska lösningar, detta genom att erbjuda 

interaktiv teknologi (Larivière et al. 2017). Informationsteknik har förändrat och kan 

förbättra serviceupplevelsen för kunderna (Ostrom, Parasuraman, Bowen, Patricio & 

Voss 2015). Framtidens upplevelser inom kundservice antas fokusera kring den grad 

tekniken engagerar kunderna på en social nivå (van Doorn et al. 2017). En god 

kundupplevelse skapas hos de företag som kan utveckla teknik som engagerar kunderna 

till att skapa meningsfulla möten och att utveckla varaktiga relationer (van Doorn et al. 

2017). 

 

3.3.1 Kunden som medaktör  

 

Kundmedverkan sker vid flera tillfällen i värdekedjan vid köp av en produkt, 

Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi (2004) menar att det gäller allt från hur kunden 
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söker information till hur kunden väljer att betala. Kundens deltagande som medaktör 

består av en aktiv roll i produktionen men även vid leveransen av tjänsten på grund av 

sitt deltagande i en butik (Ponder, Leug & Williams 2006). Då kunden bidrar med sin 

tid och ansträngning eller annan resurs till produktionsprocessen av service är de en del 

av servicesystemet (Wilson et al. 2008).  

 

Företagets produktivitet kan öka om kunden erbjuds möjligheten att tjäna sig själv. 

Tjänsten uppfattas som mest effektiv när företaget ser kunden som en medarbetare, när 

kunden tar på sig rollen som medaktör (Wilson et al. 2008). Kunden måste dock se en 

klar fördel i att vara involverad i medproduktionen, till exempel lägre pris, snabbare 

utfall och bättre kvalitet för att acceptera rollen som medaktör (Wilson et al. 2008). 

Vidare menar Mascarenhas et al. (2004) att kunden som medaktör måste engageras 

genom att behandlas som jämlika problemlösare för att de ska kunna skapa ett värde 

som är unikt för dem. När kunden värderar att deras behov blir uppfyllda och när ett 

effektivt kunddeltagande tillämpas ökar sannolikheten att behoven blir uppfyllda och att 

de eftersökta fördelarna uppnås (Wilson et al. 2008). Varje unik individ påverkar 

medverkan av kundupplevelsen och kvaliteten av serviceprocessen (Prahad & 

Ramaswamy 2004). Då kunden är en aktiv medaktör i service konsumtionsprocessen är 

serviceupplevelsen unik för varje enskild kund och köp (Xie, Shen & Zheng 2011). 

Kunden själv bidrar till att tillföra kvalitet och tillfredsställelse till tjänsten denne nyttjar 

(Wilson et al. 2008).  

 

3.3.2 Hög nivå av kundmedverkan 

 

Kunder är mer nöjda med servicen när de känner att de haft en aktiv del i att 

effektivisera serviceinteraktionen. Ju högre kundmedverkan, desto högre uppfattning 

om servicekvaliteten (Wilson et al. 2008). Kunden tillför kvalitet vid leveransen av 

servicen när de ställer frågor samt tar ansvar för sin egen belåtenhet. De kunder som tar 

ansvar och blir uppmuntrade till att identifiera samt tillfredsställa sina egna behov 

kommer att producera en högre nivå av servicekvalitet (Wilson et al. 2008). Ju större 

kundmedverkan inom så många delar av värdekedjan som möjligt, desto större är 

potentialen för en långvarig kundnöjdhet (Mascarenhas et al. 2004; Ponder et al. 2006). 

Kundens roll som medaktör är att denne bidrar till sin egen belåtenhet och den ultimata 

kvaliteten av tjänsten de mottar (Wilson et al. 2008). När tjänsten i serviceprocessen 
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upplevs bättre än förväntat, tar kunden som medaktör på sig äran för utfallet. Då utfallet 

av hur tjänsten levererats är värre än förväntat blir den deltagande kunden mindre nöjd 

med tjänsten till skillnad från de som inte var aktiva medaktörer (Wilson et al. 2008). 

Wilson et al. (2008) menar att kunden tar på sig en del av skulden för om servicen inte 

lever upp till förväntningarna vid självbetjäning. Dagens kunder tar på sig en stor roll 

som medaktör i butiker även i interaktionen med andra kunder (Larivière et al. 2017).   

 

3.3.3 Implementering av SST 

 

Det finns många anledningar till varför företag väljer att implementera SST i sina 

företag, bland annat då det leder till minskade kostnader, ökad kundnöjdhet och lojalitet 

samt för att nå nya kundsegment (Bitner, Ostrom & Meuter 2002). Detta leder till de 

huvudsakliga fördelarna med att använda SST; fördelar för kunden, fördelar för 

företaget och ekonomiska fördelar (Turner & Shockley 2014). Innan SST 

implementeras är det viktigt att undersöka hur teknologiskt kunnig målgruppen är samt 

undersöka vilka medel av kundutbildning som krävs för att uppmuntra kunden till att 

anpassa sig (Wilson et al. 2008). För att öka sannolikheten för adoption och användning 

av SST måste företagen undersöka hur kunden kan involveras i designen av systemet 

och processerna (Wilson et al. 2008). SST värderas av kunderna med anledningen att 

det ökar självständigheten och ger dem valmöjligheter som bidrar till snabbare service 

och enklare användning (Cassidy, Baron & Lu 2015). De fördelar som finns för kunden 

är att SST är lätt att använda och bekvämare än övriga alternativ, samtidigt som det 

sparar dem tid och pengar. Det skapar även en större kontroll över serviceleveranser och 

möjliggör kundanpassning (Curran & Meuter 2005). Då kunden upplever att de 

teknologiska lösningarna hjälper dem att lösa problem, bör de implementeras 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Däremot är självhjälpen endast effektiv om kunden 

har de kunskaper och färdigheter som krävs av dem för att hantera tekniken (Turner & 

Shockley 2014). Det är därmed av vikt att erbjuda kunden rätt verktyg för att kunden 

själv ska kunna lösa sina problem (Kaushik & Rahman 2015). Tekniken bör inte 

implementeras endast för att finnas där, utan det måste finnas en mening med varför 

kunden ska använda tekniken och kunden måste vara medveten om dess fördelar 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014).  
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3.3.4 Mobila applikationer 

 

Eftersom kunden utgår från shoppingupplevelsen (Jellbom 2016), ligger butikernas 

fokus på att skapa en shoppingupplevelse bland annat med teknologi (Piotrowicz & 

Cuthbertson 2014). I butikerna bör de teknologiska lösningarna appliceras som en 

integrerad del av butiken. Vissa klädbutiker erbjuder interaktiva skärmar, vilket 

underlättar personalens arbetsuppgifter och kunderna kan själva söka efter sina varor i 

skärmen (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Till de vanligaste teknologiska lösningarna i 

klädbutiker hör främst mobila lösningar. Mobila lösningar har underlättat för kunden att 

använda sig av sin mobiltelefon till shopping och med hjälp av platsbaserad service kan 

detaljhandlare erbjuda kunden rabatter och belöningar (Kang et al. 2015). I samverkan 

med applikationer kan kunden själv inhämta information om de varor som är av 

intresse. Via de mobila applikationerna kan kunden söka, jämföra produkter, be om råd 

och leta billigare alternativ (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Denna teknologiska 

lösning minskar kundens behov av personlig service från personal, då kunden på egen 

hand kan ta fram bland annat information och se lagersaldo (Kang et al. 2015). Kunder 

är mer benägna att handla både mobilt/online och fysiska butiker från de företag som 

tillhandahåller användarvänliga mobila applikationer. Sådana lösningar assisterar 

kunderna i butiken och hindrar dem från att besöka konkurrenterna (Kang et al. 2015).  

 

3.3.5 Misslyckad implementering av SST 

 

Det är inte alla kunder som vill delta i tjänsteproduktionen, vissa kundsegment finner 

glädje i självbetjäning medan andra kundsegment föredrar att bli betjänade av personal. 

På grund av dessa skillnader i preferenser, finns ett behov hos företagen att erbjuda 

service på olika sätt för olika segment (Wilson et al. 2008).  

 

SST misslyckas när kunden inte ser någon personlig fördel i den nya teknologin eller 

när de saknar möjligheten eller information om hur verktyget ska användas (Curran & 

Meuter 2005; Wilson et al. 2008). Villigheten hos kunden att medverka i produktionen 

av tjänsten bör inte tas för givet menar Grönroos (2008), kunden kan även behöva 

utbildning och information om hur dennes inblandning främjar kvaliteten i 

serviceprocessen. Vid teknologiska hjälpmedel är det viktigt att motivera kunden vad de 

tjänar på att vara medproducent till tjänsten (Grönroos 2008). Kunder tycker inte om när 
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tekniken inte fungerar, självservicen har en dålig design, eller när kunden själv har fel 

(Bitner et al. 2002). När tekniken krånglar på grund av handhavandefel från kundens 

sida, kommer kunden fortfarande att skylla felet på företaget (Bitner et al. 2002). 

Därmed måste SST vara både användarvänligt och pålitligt, det möjliggör för kunden att 

uppskatta värdet av verktyget och använda det återkommande gånger. Kunden måste 

förstå sin roll för att självhjälpen ska fungera och vara effektiv (Bitner et al. 2002; 

Wilson et al. 2008). Om kunden upplever att den teknologiska lösningen är bättre än det 

tidigare interpersonella alternativet, kan detta leda till ökad kundnöjdhet (Bitner et al. 

2002). 

 

3.3.6 Kundens inställning till SST 

 

Forskning inom SST har visat att kunder har mentala, fysiska och emotionella resurser, 

som de aktivt och frivilligt använder i serviceinställningar för att skapa värde (Cassidy 

et al. 2015). Vissa kunder anser att det är en positiv köpupplevelse om de scannat in 

sina varor snabbare än vad personalen hade kunnat göra i en manuell kassa. I samband 

med detta känner de en prestation eftersom de klarat detta moment själv, speciellt då de 

inte behövt interagera med personalen överhuvudtaget. Denna positiva upplevelse får 

dem sedan att återupprepa handlingen. Detta betyder att självscanning beteende kan ha 

en positiv inverkan på perceptionen av servicekvalitet. Njutning och känslan av kontroll 

är kopplad till kundnöjdheten (Cassidy et al. 2015). 

 

3.4 Servicekvalitet 

 

Butiker inriktade på kläder kombinerar försäljningen av produkter (kläder & 

accessoarer) med service till kunderna, denna service innefattar personalens kunskap, 

uppdaterad teknik och butikens inredning (Bishop & Hathcote 1994). Servicekvalitet 

definieras av Grönroos (2008) som vad kunden upplever att det är. Begreppet är dock 

abstrakt och det kan vara svårt för kunderna att sätta fingret på vad servicekvalitet är för 

dem (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). Servicekvalitet relaterar till hur 

organisationer arbetar med kunder, med fokus på kundernas upplevelse i processen som 

leder till en transaktion (Fullerton 2014; Godson 2009). Det kan med andra ord 

uppfattas som att kunderna gör en generell attityd utvärdering av tjänsteleverantören 

(Fullerton 2014). Skillnaden mellan kundnöjdhet och servicekvalitet är att den senare 
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avser organisationens leverans av servicen, medan kundnöjdhet avser kundens 

erfarenhet av den servicen. Inom detaljhandeln ligger servicekvalitet till grund över hur 

nöjd kunden kommer bli, då kundnöjdhet avser kundens erfarenhet av servicen efter 

köpet är klart (Rahman, Khan & Haque 2012; Sivadas & Baker-Prewitt 2000). Därmed 

är kundnöjdhet nära relaterat med servicekvalitet. En hög servicekvalitet ger en direkt 

påverkan på kundnöjdhet och en indirekt påverkan på kundlojalitet (Wilkins, Merrilees 

& Herington 2007). Förbättringarna måste därför baseras på kunderna och deras behov. 

Genom att tillgodose kundens behov och genom att förbättra servicekvaliteten kan 

företaget positivt förändra kundens attityd gentemot företaget (Sivadas & Baker-Prewitt 

2000). 

 

 

Figur 3:1 Modell av Wilson et al. (2008). Beskrivning av hur dimensioner av servicekvalitet påverkar uppfattningen 

av servicekvalitet, som i sin tur påverkar kundnöjdheten vilket leder till kundlojalitet (fritt översatt).  

 

3.4.1 Förväntad och uppfattad servicekvalitet 

 

Servicekvalitet hävdar Grönroos (1984) är beroende av två variabler, förväntad service 

och uppfattad service. Kundens förväntning kan ses som standard för vad kunden kan 

förvänta sig från serviceupplevelsen medan kundens uppfattning är den subjektiva 

utvärderingen av den faktiska serviceupplevelsen (Wilson et al. 2008). Servicekvalitet 

är vad kunden upplever, vilket är det centrala när det talas om kvalitet. Kundens 

upplevda servicekvalitet beror på de förväntningar kunden har av den, om 

förväntningarna matchar upplevelsen uppstår en hög nivå av servicekvalitet (Grönroos 

2008). God servicekvalitet innebär en tjänst som uppfyller samt överträffar kundens 

förväntningar (Barrows & Powers 2015). Skillnaden mellan den förväntade och 

uppfattade servicen är kundnöjdhet (Rahman et al. 2012). Kunden har två nivåer av 
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förväntning vid servicekvalitet, önskad service och lämplig service. Önskad service är 

den nivå av service kunden önskar sig och lämplig service är den nivå av service 

kunden accepterar. Mellan de två nivåerna finns ett brett spektrum där företagen måste 

identifiera vilka strategier som bör implementeras för att bästa sätt nå kundens 

förväntning och den servicekvalitet kunden efterfrågar (Zeithaml et al. 1996). 

 

3.4.2 Dimensioner av servicekvalitet 

 

Det viktigaste för företagen är hur kunden uppfattar varumärket och dess service, dessa 

byggs upp med två dimensioner (Grönroos 1984). Den funktionella dimensionen och 

den tekniska dimensionen, vilka även benämns som vad och hur. Den funktionella 

dimensionen kretsar kring hur servicens erbjuds och behandlar bland annat frågor om 

personalen, miljö, tillgänglighet och tjänstvillighet (Grönroos 1996). Den tekniska 

dimensionen, vad, syftar till utfallet av servicen, vilket innefattar tekniska lösningar, 

maskiner och sakkunskap (Grönroos 1990). En väl utförd funktionell dimension kan 

leda till att kunden uppfattar utfallet av servicen positivt (Grönroos 1984). 

 

Kunder utvärderar upplevd servicekvalitet från multipla faktorer relevanta till 

sammanhanget.  Då kunden utvärderar servicekvalitet utgår de efter fem dimensioner av 

den upplevda servicekvaliteten. Dessa dimensioner är relevanta vid utvärdering av 

banker, telefonservice men även klädbutiker (Wilson et al. 2008).  

 

 

Figur 3:2 Egen modell av Wilson et al. (2008) beskrivning av de fem dimensioner kunden utgår ifrån vid utvärdering 

av upplevd servicekvalitet. 

Helheten utgörs enligt Parasuraman (2000) inte endast av företaget, de anställda och 

kunderna utan även av teknologi. Teknologi bör implementeras i företaget, av de 

anställda och kunderna för att förbättra kundens upplevda servicekvalitet (Parasuraman 

2000). Till skillnad från över ett årtionde sen, har en större mängd individer tillgång till 

internet och teknologi idag, framförallt har tillgången till mobiltelefoner ökat 
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(Parasuraman & Colby 2015). För att de teknologiska lösningarna ska ge kunderna en 

hög nivå av upplevd servicekvalitet bör företagen därför ge kunderna en innovativ 

shoppingupplevelse (Parasuraman & Colby 2015). Detta har lett till ett förändrat 

servicelandskap med teknologi som en del av helheten (Ostrom et al. 2015). 

 

3.4.3 Retail Service Quality Scale  

 

Den vanligaste skalan som används för att mäta servicekvalitet inom detaljhandeln heter 

Retail Service Quality Scale (RSQS) och utvecklades av Dabholkar, Thorpe och Rentz 

(1996). Då det skiljer sig i utvärderingen mellan fysiska produkter och tjänster krävs en 

skala som har specifika och mer lämpliga kriterier för hur servicekvalitet inom 

detaljhandeln ska utvärderas och mätas (Teas 1994). Som ett resultat av detta 

utvecklade Dabholkar, Thorpe och Rentz (1996) RSQS som baserades på SERVQUAL 

skalan. Den nya skalan RSQS består av 17 kategorier från SERVQUAL och 11 nya 

kategorier tillkom baserade på studien de utförde. Den nya skalan består totalt av 28 

kategorier för att mäta servicekvalitet. RSQS skalan mäter servicekvalitet en gång, till 

skillnad från SERVQUAL som använder skalan två gånger, en gång för att mäta 

förväntad servicekvalitet och en gång till att mäta uppfattad servicekvalitet. Enligt 

Dabholkar, Thorpe och Rentz (1996) uppfattar kunden inom detaljhandeln 

servicekvalitet genom en hierarkisk struktur vilket innebär att servicekvaliteten har 

dimensioner och sub-dimensioner. RSQS består totalt av 28 kategorier med fem 

dimensioner och sex sub-dimensioner för att mäta den uppfattade nivån av 

servicekvalitet.  

 

De fem dimensionerna av RSQS består av detta:   

1. Materiella aspekter - Utseende och bekvämlighet. Inkluderar de funktionella 

elementen som layout och bekvämlighet men även de mer estetiska elementen i 

butiken som arkitektur, färger, material och stilen.  

2. Pålitlighet - Löften och utförande. En kombination av att hålla löften samt 

leverera service på rätt sätt.  

3. Personlig interaktion - Betryggande, Artighet/Hjälpsamhet. Personalens 

förmåga att vara hjälpsam och självsäker samt hur väl de inger ett förtroende för 

kunden.  
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4. Problemlösning - Hanteringen av returer och byten samt klagomål. Denna 

dimension inkluderar villigheten samt förmågan att hantera kunders önskemål 

omedelbart. 

5. Policies - Strategier och förhållningssätt som butiken har, bestående av 

betalningsmedel, öppettider och parkeringsplatser.  

 

3.4.4 The attribute-based model  

 

Dabholkar (1996) ansåg tidigt att det saknades strategisk vägledning för tjänsteföretag 

huruvida teknologibaserat alternativ till självservice kan erbjudas kunden eller inte. Det 

fanns begränsat med kunskap och modeller som undersökte kundens värdering och 

acceptansnivå angående SST. Traditionella modeller som undersöker servicekvalitet är 

problematiska då det är svårt för kunden att avgöra vad deras uppfattning är kring 

nyteknologiska alternativ då de ännu inte upplevt dessa alternativ. Det blev därför svårt 

att mäta uppfattningar, istället fokuserar denna modell enbart på förväntningar ur ett 

teknologiskt perspektiv. De teknologibaserade självservice alternativen representerar en 

unik form av serviceleverans och dimensionerna som presenteras i de traditionella 

servicekvalitetsmodellerna är därför inte användbara. Med detta som underlag 

utformades The attribute-based model av Dabholkar (1996) och denna modell 

utvärderar kundens kognitiva tillvägagångssätt eftersom den undersöker kundens 

förväntningar ur ett servicekvalitets perspektiv avseende SST.  Den förväntade 

servicekvaliteten som SST bidrar med influerar kundens intentioner till att använda 

verktygen. De fem attribut Dabholkar (1996) presenterar i sin modell som viktiga i 

serviceleveransen för den potentiella kunden vid användning av SST är:  

 

➢ Hur verktygen påverkar hastigheten av serviceleveransen  

➢ Hur lätthanterliga verktygen är 

➢ Hur pålitliga verktygen är 

➢ Hur tillfredsställande/underhållande verktygen är 

➢ Hur mycket kontroll kunden känner att denne har vid användning av verktyget 
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Figur 3:3 Dabholkar (1996). “Attribute-based model”. Visar de attribut som påverkar förväntningarna samt 

intentionen till att använda SST. 

 

3.5 Studiens mätinstrument 

 

Författarna av denna uppsats ansåg att en modifikation av redan befintliga 

mätinstrument var lämpligast att appliceras för att mäta de attribut studien avsåg att 

mäta. Med anledning av detta grundar sig studiens mätinstrument i Dabholkar et al. 

(1996) version av RSQS - “A Measure Of Service Quality For Retail Stores: Scale 

Development And Validation”, där författarna valt att fokusera på dimensionen 

personlig interaktion. Denna modell har anpassats till vår studie, där personlig 

interaktion är det attribut som är mest relevant till denna studie (se bilaga 1). Syftet med 

denna studie är att belysa och undersöka uppfattningen angående personlig interaktion 

samt självserviceteknologier. Därför berör författarna till denna studie inte attributen 

materiella ting, tillförlitlighet, problemlösning eller policy från denna originalmodell. 

Enbart frågor som berör personlig interaktion har därmed anpassats till vår studie från 

denna modell.   

 

Det andra mätinstrumentet som applicerats på denna studie är ett annat mätinstrument 

av Dabholkar (1996) “The Attribute-based model” som behandlar förväntningarna av 

självserviceteknologier - “Consumer evaluations of new technology-based self-service 

options: an investigation of alternative models of service quality”. Samtliga attribut från 

denna modell ligger till grund för studiens egen utformade mätinstrument (se bilaga 1).  

 

Utifrån dessa två modeller har ett eget mätinstrument utvecklats i form av en 

enkätundersökning (se bilaga 2) grundad på vår operationalisering (se bilaga 1). 
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3.6 Hypoteser  

 

I denna studie har fyra attribut identifierats som aktuella gällande upplevd 

servicekvalitet, dessa är personlig interaktion, information från personal, 

kundmedverkan och information från SST. Vår teoretiska referensram ligger som grund 

för studiens hypoteser som presenteras härnäst. 

 

Uppfattningen om servicekvalitet består enligt Gummesson (2008) i stor del av hur 

kunden uppfattar frontpersonalen, dock är personliga relationer den faktor individer 

värdesätter minst enligt Medrano et al. (2016). Generation Z föddes in i den digitala 

världen och de anser sig själva vara självständiga och mer utbildade än andra 

generationer (Kvidahl 2015). I samband med det nya självförtroendet kunderna uppvisar 

bidrar detta till att serviceprocessen kan utföras självständigt utan att interagera med 

personalen (Turner & Shockley 2014). Detta ledde oss till vår första hypotes.  

 

H1 a) Det finns ett positivt samband mellan personlig interaktion och upplevd 

servicekvalitet. 

 

I servicemötet skapar personalen kunskap om kundens krav, förväntningar och behov 

för att använda detta i ett värdeskapande möte (Karlsson & Skålén 2015). Kunderna kan 

få ett positivt intryck av organisationen genom kompetent och kunnig personal 

(Grandey et al. 2005). Vidare hävdar Schmidt Thurow et al. (2008) att frontpersonalens 

kunskap om produkterna i sortimentet är viktig för att kunna delge kunden rätt 

information angående råd och rekommendationer kring produktens skötsel samt 

hantering. Då det inte finns någon forskning kring hur generation Z föredrar att inhämta 

information på ledde detta oss till en underhypotes.  

 

H1 b) Det finns ett positivt samband mellan personlig interaktion vid 

informationssökning och upplevd servicekvalitet. 

 

Enligt forskning är kunden mer nöjd med servicen när de känner att de haft en aktiv del 

i service interaktionen och uppfattningen om servicekvalitet ökar ju högre 

kundmedverkan är. (Wilson et al. 2008). Tillsammans med teknologiska verktyg 

förvandlas kunden till producenten och upplevelsen av kundmedverkan styrs i högsta 
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grad av individen själv (Prahalad & Ramaswamy 2004). Cassidy et al. (2015) 

instämmer och menar att SST ökar självständigheten samt ger utövaren valmöjligheter 

som bidrar till snabbare service och enklare användning vilket uppskattas av kunderna. 

Då generation Z beskrivs som självständiga och målmedvetna uppstod vår andra 

hypotes.  

 

H2 a) Det finns ett positivt samband mellan en hög grad av kundmedverkan i form av 

självservice och upplevd servicekvalitet. 

 

Teknologiska lösningar minskar kundens behov av personlig service från personal då 

kunden självständigt kan inhämta information (Kang et al. 2015). En form av SST är 

den informationsrelaterade, där SST anpassas för att hjälpa kunderna att finna 

information och därmed tjäna sig själva. Mobila applikationer finns till för att underlätta 

i shoppingupplevelsen och tillhandahålls av större lågbudget klädkedjor. I samband med 

generation Z:s kunskap och hantering av internet samt sociala medier uppstod vår sista 

underhypotes. 

 

H2 b) Det finns ett positivt samband mellan att kunden självständigt hämtar information 

via teknologiska lösningar och upplevd servicekvalitet. 

 

 

 

Figur 3:4 Undersökningsmodell (egen).   
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4. EMPIRISKT RESULTAT  

 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som samlats in via en 

enkätundersökning. Författarna vill med hjälp av statistisk data beskriva om 

hypoteserna i studien accepteras eller förkastas. Vidare följer en tolkning och statistisk 

analys av dessa. 

 

 

4.1 Deskriptiv data 

 

Denna studies empiri består av insamlad data i form av en enkätundersökning som 

genomförts på fem gymnasieskolor i Kalmar stad. Studien syftar till att undersöka 

generation Z:s upplevelse av servicekvalitet i klädbutiker gällande interaktion med 

frontpersonal samt SST. Dataanalysen baseras på de 240 enkätsvar som insamlats. I 

denna deskriptiva analys uppvisas fördelningen mellan män, kvinnor och icke-binär 

bland respondenterna. Bland de 240 respondenterna var 103 stycken män, 132 stycken 

kvinnor och de resterande 5 respondenterna identifierade sig som icke-binära. Vidare 

från en deskriptiv analys utläses att de äldsta respondenterna var födda år 1998, den 

yngsta föddes år 2001 och medelvärdet på födelseår av respondenterna var år 1999. 

 

 

Tabell 4:1 Deskriptiv analys i fördelning av könsidentitet.  

 

 

Tabell 4:2 Deskriptiv analys i fördelning av födelseår.  
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Tabell 4:3 Deskriptiv analys i medelvärdet av födelseår.  

 

4.2 Hypotestest  

 

Ett Pearsons korrelationstest utfördes vid test av data statistiskt, i testet användes de 

oberoende variablerna tillsammans med den beroende variabeln upplevd servicekvalitet 

(se tabell 4:4). 

 
 

Tabell 4:4 Pearsons korrelationstest på de oberoende variablerna och den beroende variabeln upplevd 

servicekvalitet.  

Vidare användes variablerna i en multipel linjär regressionsanalys, detta för att 

säkerställa att inte slumpen låg bakom det linjära sambandet som Pearsons 

korrelationstest påvisade. Det valda gränsvärdet i denna studie är 5 %, därmed kommer 

de hypoteser som visar en signifikans under 5 % med en positiv koefficient att 

accepteras och de över 5 % förkastas. 

 
 

Tabell 4:5 Multipel linjär regressionsanalys på de oberoende variablerna och den beroende variabeln med en 

signifikansnivå på 5 %.  
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4.3 Hypotes 1 a)  

 

H1 a): Det finns ett positivt samband mellan personlig interaktion och upplevd 

servicekvalitet. 

 

Denna hypotes testar sambandet mellan den personliga interaktionen, det personliga 

mötet mellan frontpersonal och kunden och den upplevda servicekvaliteten för 

generation Z. Från ett Pearsons korrelationstest med studiens beroende och oberoende 

variabel redovisas ett positivt samband med en korrelation på 0,523 (se tabell 4:4). 

Testet visar därmed att det kan existera ett linjärt samband mellan personlig interaktion 

och upplevd servicekvalitet. 

 

Därefter genomfördes multipel linjär regressionsanalys som visar att koefficienten för 

denna hypotes är positiv med ett värde på 0,157 (se tabell 4:5). Vidare visar tabell 4:5 

en signifikansnivå på 0,118. Detta resultat tyder på att det inte finns en signifikant 

skillnad. Då resultatet visar en signifikans över 5 procent (p=0,118>0,05) förkastar vi 

hypotesen. Därmed kan vi inte statistiskt påstå att det med en signifikansnivå på 95 % 

finns ett samband mellan den personliga interaktionen mellan kunden och personalen 

och den upplevda servicekvaliteten för generation Z. 

 

4.4 Hypotes 1 b) 

 

H1 b): Det finns ett positivt samband mellan personlig interaktion vid 

informationssökning och upplevd servicekvalitet 

 

Hypotesen testar sambandet mellan den personliga interaktionen vid 

informationssökning och den upplevda servicekvaliteten för generation Z. Från ett 

Pearsons korrelationstest med studiens beroende och oberoende variabel redovisas ett 

positivt samband med en korrelation på 0,559 (tabell 4:4). Testet visar därmed att det 

kan existera ett linjärt samband mellan personlig interaktion och upplevd 

servicekvalitet. Tabell 4:5 från den multipla linjära regressionsanalysen visar ett positivt 

värde på koefficienten 0,445 samt en signifikansnivå på 0,000. Då resultatet visar en 

signifikans under 5 procent (p=0,000<0,05) och värdet på koefficienten är positiv 

accepterar vi hypotesen. Därmed kan vi statistiskt påstå att det med en 95 % 
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signifikansnivå finns ett samband mellan informationssökning från personalen och den 

upplevda servicekvaliteten för generation Z. 

 

4.5 Hypotes 2 a) 

 

H2 a): Det finns ett positivt samband mellan en hög grad av kundmedverkan i form av 

självservice och upplevd servicekvalitet. 

 

Hypotes 2 a) testar sambandet mellan en hög grad av kundmedverkan i form av 

självservice och den upplevda servicekvaliteten för generation Z. Tabell 4:4 visar 

Pearsons korrelationstest mellan den oberoende variabeln hög grad av kundmedverkan 

och den beroende variabeln upplevd servicekvalitet. I tabell 4:4 redovisas ett positivt 

samband med en korrelation på 0,202. Testet visar därmed att det kan finnas ett linjärt 

samband mellan en hög grad av kundmedverkan i form av självservice och upplevd 

servicekvalitet. Variablerna användes därefter i en multipel linjär regressionsanalys 

(tabell 4:5) där tabellen visar ett positivt värde på koefficienten 0,227 samt en 

signifikans på 0,013. Då resultatet visar ett positivt värde på koefficienten och en 

signifikans under 5 procent (p=0,013<0,05) accepterar vi därmed hypotesen. Därmed 

kan vi statistiskt påstå att det med 95 % signifikansnivå finns ett samband mellan en hög 

grad av kundmedverkan i form av självservice och den upplevda servicekvaliteten för 

generation Z. 

 

4.6 Hypotes 2 b)  

 

H2 b): Det finns ett positivt samband mellan att kunden självständigt hämtar 

information via teknologiska lösningar och upplevd servicekvalitet.   

 

Denna hypotes testar sambandet mellan att kunden självständigt inhämtar information 

via teknologiska lösningar och den upplevda servicekvaliteten för generation Z. Från ett 

Pearsons korrelationstest med studiens beroende och oberoende variabel redovisas ett 

positivt samband med en korrelation på 0,194. Det kan därmed existera ett linjärt 

samband mellan att kunden självständigt hämtar information via teknologiska lösningar 

och upplevd servicekvalitet. 
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Tabell 4:5 från den multipla linjära regressionsanalysen visar ett negativt värde på 

koefficienten -0,018 samt en signifikansnivå på 0,846. Då resultatet visar ett negativt 

värde på koefficienten samt en signifikans över 5 procent (p=0,846>0,05) förkastar vi 

hypotesen. Därmed kan vi inte statistiskt påstå med en signifikansnivå på 95 % att det 

finns ett samband mellan att kunden självständigt hämtar information via teknologiska 

lösningar och den upplevda servicekvaliteten för generation Z. 

 

4.7 Sammanfattat resultat av hypoteser 

 

 

Figur 4:1 Sammanfattat resultat av hypoteser (egen modell). 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet i samband med den 

teoretiska referensramen. 

 

 

5.1 Hypotes 1a: Personlig interaktion 

 

Interaktionen mellan kunden och frontpersonalen är en avgörande faktor för 

serviceupplevelsen (Grönroos 2008) och det första intrycket omnämns som en viktig del 

i kundens utvärdering av servicemötets kvalitet (Mattson & Haring Marten 1998; 

Söderlund 2012). Ett leende, ögonkontakt, en hälsning och allmänt visat intresse för 

kunden är beteenden hos frontpersonalen som Wilson et al. (2008) framhåller som 

betydande för kunden i servicemötet. Vår studie visade dock att det inte fanns ett 

positivt samband mellan personlig interaktion och upplevd servicekvalitet för den valda 

generationen. Detta kan förklaras med följande teorier; i servicemötet påverkar 

personliga faktorer hur servicemötet kommer utspelas (Zeithaml et al. 1996) och en av 

utmaningarna för personalen är att avgöra vilken nivå kunden vill ha betjäning 

(Bateman & Valentine 2015). Kundens uppfattning om en positiv upplevelse kan 

motverkas om kunden uppfattar personalen som påträngande (Alhoutin et al. 2015). De 

tillfrågade kan ha haft en dålig upplevelse med frontpersonalen vid senaste 

butiksbesöket innan deltagandet i enkätundersökningen, alternativt att generation Z inte 

alls vill ha en personlig interaktion med frontpersonalen. En tidigare studie genomförd 

på generation Z visade även att majoriteten av de tillfrågade valde att ge upp den fysiska 

sociala interaktionen till fördel för internet (Palley 2012). Lee och Yang (2013) menade 

att äldre kunder handlar för att få den personliga interaktionen, vår studie hävdar att det 

inte finns ett positivt samband mellan upplevd servicekvalitet och personlig interaktion 

hos generation Z. Istället skapar denna generation hellre relationer via digitala verktyg 

(Palley 2012).  
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5.2 Hypotes 1b: Information från personal 

 

Med hänsyn till att vår första hypotes blev förkastad fann vi det intressant att vår nästa 

hypotes accepterade ett positivt samband mellan personlig interaktion vid 

informationssökning och upplevd servicekvalitet. Om vi tolkar dessa hypoteser i 

relation till varandra innebär detta att även om generation Z inte förknippar personlig 

interaktion med servicekvalitet, uppskattar de den personliga interaktionen när det 

kommer till informationssökning av produkter. Kunderna skapar ett positivt intryck av 

organisationen genom kompetent och kunnig personal (Grandey et al. 2005). Karlsson 

och Skålén (2015) förklarar att det är i servicemötet som personalen skapar kunskap om 

kundens krav, förväntningar och behov för att använda detta i ett värdeskapande möte. I 

servicemötet är kunderna beroende av frontpersonalen på grund av deras kunskap om 

produkterna (Bush et al. 2015).  

 

Teknologiska lösningar minskar kundens behov av personlig service, då dessa erbjuder 

kunden att på egen hand inhämta önskvärd information (Kang et al. 2015). Vidare 

påpekar Wilson et al. (2008) nyttan i att kunden ska se en personlig fördel i att använda 

ny teknologi, annars misslyckas SST. Författarna menar även att det är ett misslyckande 

när kunden saknar möjligheten eller information om hur verktygen ska användas. De 

teknologiska lösningarna bör ses som en integrerad del av butiken (Piotrowicz & 

Cuthbertson 2014). Det positiva sambandet mellan personlig interaktion och 

informationssökning menar vi därför kan vara utfallet av en misslyckad implementation 

av SST. Vi menar att om företagen erbjudit bättre SST finns möjligheten att utfallet 

blivit en annat.  

 

5.3 Hypotes 2a: Kundmedverkan 

 

Teorin kring kundmedverkan menade att ju högre kundmedverkan, desto högre 

uppfattning om servicekvalitet (Wilson et al. 2008). Detta styrker vår studie då en hög 

grad av kundmedverkan, i form av självservice, gav en positiv påverkan på generation 

Z:s upplevelse av servicekvalitet. Detta är intressant då generation Z karaktäriseras som 

självständiga (Pallini & Verhaeghe 2015), vidare är självständighet en av de 

anledningarna till varför SST uppskattas av kunderna (Cassidy et al. 2015). Wilson et 

al. (2008) menar att de kunder som tar ansvar i serviceprocessen producerar en högre 
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nivå av servicekvalitet. Vidare påstår teorin att individerna i denna generation ställer 

krav på självförverkligande (Hultén 2014) och en hög grad av kundmedverkan bidrar till 

att kunden tillför kvalitet och tillfredsställelse genom att aktivt vara en medaktör 

(Wilson et al. 2008). Då kunden självständigt identifierar sina behov och tillfredsställer 

dessa leder det till en högre nivå av servicekvalitet (Wilson et al. 2008). Cassidy et al. 

(2015) framhåller även att känslan av kontroll är kopplad till kundnöjdhet. Generation Z 

är teknologiskt kunniga då de använt digitala medel sedan tidig ålder och teknologisk 

kunnighet är betydelsefullt vid implementation av SST (Kvidahl 2015; Wilson et al. 

2008). Ju större kundmedverkan i flertalet delar av värdekedjan desto större är 

potentialen till en långvarig kundnöjdhet (Mascharenhas et al. 2004; Ponder et al. 2006). 

 

5.4 Hypotes 2b: Information från SST 

 

Generation Z:s informations-och kommunikationsutbyte antas ha fokus i teknologin 

(Hultén 2014), de letar och finner svaren på sina frågor i den digitala världen (Fister 

2015). Vårt resultat visar att generation Z inte sökte svaret på sina frågor med hjälp av 

teknologin, istället frågade de personalen.  

 

SST är menade att bidra kunden med snabbare service och enklare användning (Cassidy 

et al. 2015). Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att motivera och informera kunden 

om hur och vad de tjänar på att vara medproducenter till tjänsten. Kunden måste förstå 

sin roll för att självhjälpen ska fungera och vara effektiv (Bitner et al. 2002; Wilson et 

al. 2008). Den vanligaste form av självserviceteknologi klädbutiker implementerat är 

mobila applikationer. Mobila applikationer syftar till att underlätta informationssökning 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Studiens enkätundersökning undersökte upplevelsen 

av informationssökande i form av en applikation eller hemsida, huruvida de kunde finna 

den information de sökte efter och om de upplevde att det gick snabbare att leta 

information på egen hand. En anledning till varför utfallet inte visade en signifikans kan 

bero på Kaushik och Rahman (2015) påstående om den stora betydelsen av att erbjuda 

kunden rätt verktyg för att lösa sina problem. Fråga 15 undersökte hur lätthanterlig 

butikens hemsida eller applikation var, dock valde ett fåtal respondenter att kommentera 

vid sidan av enkäten antingen att butiken saknade applikation eller att den inte var 

lätthanterlig. Därmed anser vi att avsaknad eller felaktigt utformade applikationer kan 

ligga till grund för detta utfall. Cassidy et al. (2015) menar att när företag tillhandahåller 
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kunderna verktyg som möjliggör dem att producera snabbare service på egen hand än 

med hjälp av personalen skapar det en känsla av god servicekvalitet. Detta skulle kunna 

förklara anledningen till varför denna hypotes förkastades. 

 

Det finns flertalet fördelar med att implementera användarvänliga applikationer eller 

liknande informationskällor då dessa assisterar kunderna samt minskar deras behov av 

att besöka konkurrenter (Kang et al. 2015). Då kunden upplever att de teknologiska 

lösningarna hjälper dem att lösa problem, bör de implementeras (Piotrowicz & 

Cuthbertson 2014). Självhjälpen är endast effektiv om konsumenten har de kunskaper 

och färdigheter som krävs av dem för att hantera tekniken (Turner & Shockley 2014). 

Därmed kan en anledning till varför generation Z sökte information från personalen vara 

att de är beroende av personalens kunskap för att få information och kunskap om 

produkterna, då informationen inte var lättillgängligt via SST.  

 

 

 
 

Figur 5:1 Undersökningsmodell resultat (egen modell).  
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6. SLUTSATS  

 

I detta avslutande kapitel presenteras inledningsvis arbetets syfte och forskningsfråga 

som efterföljs av en sammanfattning av studiens resultat för att tydliggöra studiens 

slutsats. Slutligen presenterar författarna sina förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Syftet med denna studie var att analysera och förklara hur generation Z upplever 

servicekvalitet gällande personlig interaktion samt självserviceteknologi. 

Undersökningen grundades på följande forskningsfråga:  

 

➢ Vilken påverkan har personlig interaktion och självserviceteknologi för 

upplevelsen av servicekvaliteten för generation Z?  

 

Med hjälp av vår empiriska studie kan vi förklara och analysera hur personlig 

interaktion och självserviceteknologi påverkar generation Z:s upplevda servicekvalitet. 

Svaret på forskningsfrågan kan konstateras från den genomförda multipla 

regressionsanalysen. Den multipla regressionsanalysen genomfördes för att antingen 

förkasta eller acceptera hypoteserna, vilka utformades för att besvara forskningsfrågan.  

 

 

Figur 6:1 Sammanfattat resultat av hypoteser (egen modell).  

 

Studien bekräftade att generation Z är självständiga och att de gärna agerar medaktör. 

Samtidigt visade resultatet att de vänder sig till personalen för att ta del av deras 

kunskap. Enligt tidigare forskning bör den personliga interaktionen mellan kund och 

personal samt informationssökning via SST påverka kundens upplevda servicekvalitet. 
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Vår studie visar dock att personlig interaktion endast påverkar den upplevda 

servicekvaliteten vid informationssökning. Studien visade även att den upplevda 

servicekvaliteten hos generation Z påverkas av deras agerande som medaktör, dock inte 

med hjälp av de SST som dagens klädbutiker erbjuder idag. Vår slutsats är därför att 

detta resultat eventuellt beror på bristfälliga SST. Detta baserar vi på att hypotes 1 a 

blev förkastad, personlig interaktion och upplevd servicekvalitet hade inte ett positivt 

samband. Om personlig interaktion inte är viktigt för generationen varför uppsöker de 

då personalen vid informationssökning? Syftet med applikationer är att underlätta för 

kunden vid informationssökning, vår studie indikerar därmed att klädbutikernas 

informationsrelaterade SST är otillräcklig. Som tidigare nämnt framhålls vikten av att 

tidigt undersöka hur teknologiskt kunnig målgruppen är innan implementation av SST 

ska genomföras. Det råder inga tvivel om att generation Z är teknologiskt kunniga och 

en anpassning till en mer digitaliserad butiksmiljö bör därför inte vara en omöjlighet.  

 

För att kunderna ska uppleva en hög nivå av servicekvalitet med hjälp av de 

teknologiska lösningarna bör företagen erbjuda kunderna en innovativ 

shoppingupplevelse. Då servicemötet idag blir alltmer teknologibaserad och ersätter 

mänskligt tänkande och beteende finns möjligheten att istället skapa relationer med 

kunderna via teknologiska lösningar. Syftet med studien var bland annat att undersöka 

vilken påverkan personlig interaktion har för den upplevda servicekvaliteten. Då 

personlig interaktion inte är lika med upplevd servicekvalitet anser vi att det finns en 

marknad för den obemannade klädbutiken i framtiden. Detta menar vi är en praktisk 

implikation för företagen, om kunden är teknologiskt redo och efterfrågar bättre verktyg 

för att kunna medverka i sin egen servicekvalitet, finns indikationer om att en 

omfördelning av resurser inom företaget kan vara aktuellt. Förändringen som kommer 

att inträffa inom de närmaste två åren har en förmåga att överskattas enligt Gates (1995) 

och förändringen som kommer att inträffa under de kommande tio åren underskattas. Vi 

menar därmed att det inte är en fråga om det kommer att ske utan när och detta styrs i 

allra högsta grad av passiviteten hos företagen. Kunskapen om sin målgrupp och 

förmågan att implementera rätt självserviceteknologier avgör när.  
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6.1 Förslag till vidare forskning  

 

Vidare forskning om generation Z och dess teknologiska acceptans inför obemannade 

butiker anser vi är av intresse, då vår studie visar att personlig interaktion inte är viktigt 

för denna generation. Forskning kring generation Z:s teknologiska acceptans visar om 

de är teknologiskt redo, vilket är av intresse för företag innan implementation av denna 

typ av teknologi.  

 

Då det tidigare inte varit möjligt att studera generation Z anser vi att en liknande studie i 

en annan bransch vore av intresse. Ett alternativ kan vara generation Z:s upplevda 

servicekvalitet inom hälsovården. Detta för att finna tillvägagångssätt till effektivisering 

av hälsovården.  

 

Framtida och aktuell användning av självservice teknologier kan skilja sig åt mellan 

kulturer, kön och generationer. Därav kan vidare forskning studera eventuella skillnader 

vid preferenser mellan kön, då detta är av intresse beroende på om män eller kvinnor är 

den aktuella målgruppen. Vi anser att det även är intressant att undersöka skillnader 

mellan kulturer, då en annan kultur kan ge ett annat utfall. Beroende på vilken 

åldersgrupp företag vill nå, är det av intresse att undersöka skillnader mellan 

generationer.  
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I 
 

BILAGA 1 - Operationalisering 

 

Fråga Källa Begrepp 

Personlig interaktion RSQS-modellen  

1. Jag upplevde att personalen hälsade på mig när 
jag kom in i butiken 

Hernant & Boström (2010); Malmberg 
(2012); Mattson & Haring Marten (1998); 
Sundurama & Webster (2000); Zeithaml et 
al. (2013) 
 

 
 

Personlig interaktion 

2. Jag upplevde att personalen var vänlig Dabholkar et al. (1996); Gerson (1998); 
Malmberg (2012); Schmidt Thurow et al. 
(2008) 

 
Personlig interaktion 

 

3. Jag upplevde att personalen var kunnig Alhoutin et al. (2015); Grandey et al. 
(2005); Malmberg (2012); Schmidt Thurow 
et al. (2008) 

 
Information från personalen 

 

4. Jag upplevde att personalen log och tog 
ögonkontakt med mig 
 

Gerson 1998; Malmberg 2012;  Schmidt 
Thurow et al. 2008; Söderlund 2012 

 
Personlig interaktion 

 

5. Jag upplevde att personalen var intresserad av 
att starta en konversation med mig 

Dabholkar et al. (1996); Hernant & 
Boström (2010); Wilson et al. (2008) 

 
Personlig interaktion 

 

6. Jag upplevde det som att personalen var 
lättillgänglig för mig när jag behövde hjälp 

Dabholkar et al. (1996) Personlig interaktion 
Information från personalen 

7. Jag upplevde det som att personalen gav mig 
snabb service 

Dabholkar et al. (1996) Personlig interaktion 
Information från personalen 

8. Jag upplevde en trygghet när personalen fanns 
tillgänglig 

Dabholkar et al. (1996)  
Information från personalen 

9. Jag upplevde att personalen kunde svara på 
mina frågor 

Bush et al. (2015); Dabholkar et al. (1996); 
Grandey et al. (2005);Grönroos (2008) 

 
Information från personalen 

 

10. Jag upplevde att personalen delade med sig 
av information kring produkten jag var 
intresserad av 

Bush et al. (2015); Schmidt Thurow et al. 
(2008) 

 
Information från personalen 

 

Självserviceteknologi Attribute-based model  

11. Jag letade hellre information själv än frågade 
personalen 

Dabholkar (1996) Kunden som medaktör 
Information från SST 

12. Jag upplevde att besöket gick snabbare när 
jag hämtade information själv 

Curran & Meuter (2005); Dabholkar 
(1996); Wilson et al. (2008) 

Kunden som medaktör 
Information från SST 

13. Jag upplevde att jag själv kunde finna den 
information jag letade efter 

Dabholkar (1996); Kang et al. (2015); 
Wilson et al. (2008) 

 
Information från SST 

14. Jag upplevde att mobiltelefonen underlättade 
för mig medan jag handlade 

Curran & Meuter (2005); Dabholkar 
(1996); Kang et al. (2015) 

 
Kunden som medaktör 

15. Jag upplevde att det var enkelt att använda 
sig av butikens app/hemsida för att hitta 
information 

Dabholkar (1996); Kallweit et al. (2014); 
Kang et al. (2015); Turner & Shockley 
(2014) 

 
Kunden som medaktör 

16. Jag upplevde en trygghet i att själv kunna 
påverka min köpprocess genom att självständigt 
inhämta information 

Cassidy et al. (2015); Curran & Meuter 
(2005); Dabholkar (1996); Wilson et al. 
(2008) 

 
Information från SST 

17. Jag upplevde att jag kunde lösa mina egna 
problem utan hjälp från personalen 

Cassidy et al. (2015); Dabholkar (1996);  
Kallweit et al. (2014); Wilson et al. (2008) 

 
Kunden som medaktör 
Information från SST 

18. Jag upplever det som underhållande att 
använda mig av mobila hjälpmedel när jag 
handlar 

Cassidy et al. (2015); Dabholkar (1996)  
Kunden som medaktör 

Upplevd servicekvalitet   

19. Jag upplevde att besöket uppfyllde mina 
behov 

Sivadas & Baker-Prewitt (2000) Upplevd servicekvalitet 

20. Jag upplevde att besöket var tillfredsställande Barrows & Powers (2015); Grönroos 
(1984) 

 
Upplevd servicekvalitet 

21. Jag upplevde att min shoppingupplevelse var 
av hög standard 

Barrows & Powers (2015); Grönroos 
(1984); Wilson et al. (2008); Zeithaml et al. 
(1996) 

 
Upplevd servicekvalitet 



  
 

II 

BILAGA 2 – Enkätundersökning 

 

I vår studie vill vi undersöka hur du som kund upplever köpprocessen vid ett besök i en 

klädbutikskedja som exempelvis H & M, New Yorker, Cubus eller Gina Tricot. Med 

köpprocessen menar vi hur du som kund söker information, utvärderar alternativ samt 

avslutar köpet. Din medverkan är anonym och kommer endast användas i 

forskningssyfte. 

 

Tänk tillbaka på den senaste gången du använde dig av din mobiltelefon i 

samband med ditt besök i en klädbutik. 
 

Vänligen ringa in en siffra mellan 1-5, där 1 står för Instämmer inte alls, 3 för 

Instämmer delvis och 5 står för Instämmer helt. 

 

Lycka till! 
 

Jag identifierar mig som: 

 

Man                                 Kvinna                             Icke-binär 

 

Jag föddes år:_________________ 

 

Personlig interaktion 
 

1. Jag upplevde att personalen hälsade på mig när jag kom in i butiken 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

2. Jag upplevde att personalen var vänlig 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

3. Jag upplevde att personalen var kunnig 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 



  
 

III 

4. Jag upplevde att personalen log och tog ögonkontakt med mig under mitt 

besök 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

5. Jag upplevde att personalen var intresserad av att starta en konversation 

med mig 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

6. Jag upplevde det som att personalen var lättillgänglig för mig när jag 

behövde hjälp 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                        Instämmer helt 

 

7. Jag upplevde det som att personalen gav mig snabb service 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

8. Jag upplevde en trygghet när personalen fanns tillgänglig 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

 



  
 

IV 

9. Jag upplevde att personalen kunde svara på mina frågor 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

10. Jag upplevde att personalen delade med sig av information kring 

produkten jag var intresserad av 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

Självservice 

11. Under mitt besök letade jag hellre information själv än frågade personalen 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

12. Jag upplevde att besöket gick snabbare när jag hämtade information själv 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt 

 

13. Jag upplevde att jag själv kunde finna den information jag letade efter 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

14.  Jag upplevde att mobiltelefonen underlättade för mig medan jag handlade 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 



  
 

V 

 

15. Jag upplevde att det var enkelt att använda sig av butikens app/hemsida för 

att hitta information 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

16. Jag upplevde en trygghet i att själv kunna påverka min köpprocess genom 

att självständigt inhämta information 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

17. Jag upplevde att jag kunde lösa mina egna problem utan hjälp från 

personalen 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

18. Jag upplever det som underhållande att använda mig av mobila hjälpmedel 

när jag handlar 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

Upplevelsen 

 

19. Jag upplevde att besöket uppfyllde mina behov 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

 

 



  
 

VI 

20. Jag upplevde att besöket var tillfredsställande 

 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

21. Jag upplevde att min shoppingupplevelse var av hög standard 

 

 

1                 2                 3                 4                 5 

 

 

Instämmer inte alls                                                                            Instämmer helt 

 

 

Tack för din medverkan! 
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