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Abstract 

 

Within the fashion industry, competition is becoming greater and more fashion 

companies are investing in fast fashion as a competitive strategy. Consumers today 

have a stronger interest in fashion than ever before, giving companies through short 

lead times the ability to produce fashionable products at a low price to satisfy their 

demand. The increased competition makes it more important for fashion companies to 

interact with their different attributes to create a strong market position. The 

company's services have become one of the most talked about attributes. Fashion 

stores should commit to improving its service quality by providing a higher level in 

their customer service to increase customer loyalty and competitiveness. According to 

a mystery shopper survey by Nylund (2012) they found that many stores did not reach 

an approved and acceptable level of service. One of the stores that have highlighted a 

low level of their customer service was Gina Tricot.  

 

With the help from the mystery shopper survey, we have been asked by Gina Tricots 

headquarters in Borås to study what kind of customer service they want from the 

fashion store Gina Tricot. To explore what customers want, a quantitative study has 

been conducted in the form of a questionnaire survey. In order to measure a 

company’s service quality, a measuring instrument called SERVQUAL has been 

used. The survey was conducted outside four selected Gina Tricot stores in Borås and 

Gothenburg, where samples of 200 people were asked to participate in the survey. 

The computer program SPSS has been used to present our results. The survey shows 

in the analysis that it is important for customers to be attentive and that employees 

should show a high commitment to customers when they receive help from the staff. 

The result shows that employee product knowledge is important to the customer. 

From the results we see that customers think it is important with service in a fast 

fashion store. The survey has helped us to develop important basic parameters of 

customer relations for the fashion store Gina Tricot. 

 
 

Keywords: Service quality, Customer service, Fast fashion  
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Sammanfattning 

 

Inom modebranschen växer konkurrensen sig allt större och fler modeföretag satsar 

på fast fashion som konkurrensstrategi. Konsumenterna har idag ett starkare 

modeintresse än någonsin vilket gör att företagen genom korta ledtider kan ta fram 

moderiktiga produkter till ett lågt pris för att tillfredsställa konsumenternas efterfråga. 

Den ökade konkurrensen gör att det blir viktigare för modeföretagen att samspela med 

sina olika attribut för att skapa en stark position på marknaden. Företagets tjänster har 

blivit ett av de omdiskuterade attributen. Där modebutiker bör satsa på att förbättra 

sin servicekvalitet genom att ge en högre nivå i sitt kundbemötande för att öka 

kundlojaliteten och konkurrenskraften. Enligt en mystery shopper undersökning av 

Nylund (2012) visade det sig att många butiker inte uppfyllde en godkänd och 

acceptabel servicenivå. En av de butiker som uppmärksammades ha en låg nivå i sitt 

kundbemötande var Gina Tricot. 

 

Med bakgrund till mystery shopper undersökningen har vi fått i uppdrag av Gina 

Tricots huvudkontor i Borås att studera vad kunderna vill ha i ett kundbemötande för 

fast fashion butiken Gina Tricot. För att undersöka vad kunderna efterfrågar har en 

kvantitativ studie genomförts i form av en enkätundersökning. Mätinstrumentet 

SERVQUAL används för att mäta ett företags servicekvalitet och har varit ett 

hjälpmedel i vår studie. Undersökningen utfördes utanför fyra utvalda Gina Tricot 

butiker i Borås och Göteborg där ett urval på 200 personer tillfrågades att delta i 

undersökningen. Datorprogrammet SPSS har använts för att presentera vårt resultat. 

Undersökningen visar utifrån analysen att det är viktigt för kunden att bli 

uppmärksammad och att personalen ska visa ett högt engagemang när kunden får 

hjälp av personalen. Resultatet visar även att personalens produktkunskap är av 

betydelse för kunden. Utifrån resultatet ser vi att kunderna tycker det är viktigt med 

service i en fast fashion butik. Undersökningen har hjälpt oss att ta fram viktiga 

grundparametrar i kundbemötandet för fast fashion butiken Gina Tricot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Servicekvalitet, Kundbemötande, Snabbt mode  
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1. Introduktionskapitel 
 

Servicen blir en allt viktigare faktor inom dagens detaljhandel där konkurrensen växer 

sig allt hårdare. Nylund (2012) tar upp att detaljhandeln har utvecklats på ett sådant 

sätt som gör det viktigt för butikerna att satsa på sitt kundbemötande för att höja sin 

servicenivå. Kundbemötandet handlar om hur personalen agerar ut mot kund, vilket 

har en påverkan till konsumenternas val av butik. Nadiri (2011) berättar att det är 

många företag inom tjänstesektorn som arbetar för att upprätthålla en hög servicenivå 

för att skapa en stark konkurrensfördel på marknaden. En hög servicekvalitet har visat 

sig både skapa nöjda och lojala kunder, samt minskat företagets kostnader och 

genererat en ökad lönsamhet. Tjänstesektorn är idag en viktig del i många länders 

ekonomiska utveckling vilket gör att företagen hårdare bedöms efter hur deras 

servicekvalitet överförs. 

 

Idag är fast fashion en vanlig konkurrensstrategi som många företag använder sig av 

för att hänga med i modebranschens snabba förändringar. Fast fashion butiker 

konkurrerar på marknaden genom att snabbt ta fram moderiktiga varor till ett lågt pris 

nära och under säsong som attraherar en stark köpgrupp (Choi, Liu, Liu, Mak & To, 

2010). Bhardwaj och Fairhurst (2010) menar att varför fler satsar på fast fashion beror 

på konsumenternas förändrade livsstilar, som har behov av kläder vid olika tillfällen. 

Barnes och Lea-Greenwood (2010) tar upp att konsumenternas starka modeintresse är 

en bidragande faktor till att fler satsar på fast fashion och eftersom företagen vill ligga 

på topp ser de till att tillfredsställa konsumenternas efterfråga. Sum och Hui (2007) tar 

också upp att modebutiker inom fast fashion blivit allt populärare bland 

konsumenterna. Enligt deras undersökning visade det sig att det är viktigt för butiker 

inom modebranschen att satsa på en högre servicekvalitet än att arbeta med snabba 

prisändringar för att öka kundlojaliteten. Kunderna blir också allt mer kunnigare 

vilket gör att de ställer högre krav på företagen.  

 

Eftersom servicen visat sig vara en betydande konkurrensfaktor på marknaden, kan 

det vara viktigt för fast fashion butiker att börja fundera över vilken servicekvalitet de 

vill nå upp till. Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008) menar att det inte 

endast är viktigt för butiker inom det högre prissegmentet att satsa på en hög 

servicekvalitet utan att det också är av stor vikt för butiker som säljer produkter inom 

det lägre prissegmentet. Konkurrensen gör att kunderna enkelt kan gå över till 

företagets konkurrenter om det uppstår missnöje och det har visat sig att kunder har 

en tendens att övergå om det främst uppstår missnöje med tjänsternas kvalitet än vid 

produktkvaliteten (Sum & Hui, 2007). 

 

Då konkurrensen blir allt hårdare är det viktigt att fast fashion butiker satsar på att ge 

ett bra kundbemötande, men hur ser ett bra kundbemötande ut i en fast fashion butik? 

Vill kunderna ha samma typ av service som i en slow fashion butik? I fast fashion 
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butiker där snabba byten av moderiktiga produkter sker, uppmanas kunderna att köpa 

nu eller aldrig. Kundens beslutfattande måste ske snabbt och i en artikel skriven av 

Byun och Sternquist (2011) brukar konsumenterna besitta produkterna trots att de inte 

bestämt sig för om de ska behålla dem eller inte. Både den fysiska och sociala miljön 

har visat sig ha en stor påverkan på kundens känslor. I den sociala miljön där de 

anställda visar känslor i form av ett leende, ögonkontakt eller en hälsning genererar 

det positiva känslor till kunderna, som resulterar i att de blir mer villiga att göra ett 

köp (Lin & Liang, 2011). Då kundbemötandet både påverkar kundens val av butik 

men också deras köpbeteende, är det därför viktigt att ta reda på vad kunderna 

efterfrågar i en fast fashion butik.  

 

Eftersom servicen är en så pass stor och viktig del är det vanligt att undersökningar 

utförs i butik för att studera hur servicen överförs. Ett sätt att studera en butiks service 

är med hjälp av mystery shoppers, där undersökarna går in i butiken som vanliga 

kunder och granskar servicenivån. Enligt en mystery shopper undersökning, skriven 

av Nylund (2012) i branschtidningen Market i samarbete med Daymaker, såg de att 

det var många butiker som inte gav tillräckligt med bra service. Totalintrycket av 

besöket bedömdes på en 100 procentuell skala och det var många butiker som fick ett 

totalintryck under 50 procent. En av de undersökta butikskedjorna var Gina Tricot 

som hamnade på 40 procent på en 100 procentuell skala. De två mystery shoppers 

som besökte Gina Tricot, berättar att personalen inte gav någon uppmärksamhet när 

de kom in, var vid provrummen eller när de gick förbi personalen inne i butiken. 

Under besöket var det endast två butikssäljare vid tillfället. Enligt Nylund (2012) kan 

en låg servicenivå vara skadlig för verksamheten, vilket gör det viktigt för företagen 

att fundera över vilken som är deras lägsta accepterade nivå. Nylund (2012) tar upp 

att en 75 procentig servicenivå är en bra målsättning att eftersträva. 

 

Gina Tricot är en fast fashion butik för kvinnor som levererar snabbt mode till ett 

billigt pris 
1
. De moderiktiga produkterna till ett lågt pris finns tillgängliga i 175 

butiker i fem länder samt via deras online butik 
2
. Genom att befinna sig på attraktiva 

handelsplatser och satsa på en modern och aktiv kommunikation ut mot kund når 

Gina Tricot ut till deras breda målgrupp. I Gina Tricots butiker är det viktigt att den 

visuella butikskommunikationen är på topp och att varorna är väl påfyllda, för att de 

moderiktiga varorna ska framhävas på bästa sätt och finnas tillgängliga för kunden. 

Eftersom de satsar på fast fashion ligger inte deras fokus på att ge ett ingående 

kundbemötande, men de ska ändå hålla en godkänd servicenivå. I kontakt med 

Fredrik Appelqvist, retail manager på Gina Tricot, berättar han att en 75 procentig 

                                                        
1
 Gina Tricot. Om Gina Tricot. http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-

gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html. (2012-02-27) 

2
 Gina Tricot. Om Gina Tricot. http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-

gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html. (2012-02-27) 

http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
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nivå är väldigt hög att uppnå för en fast fashion butik, en 50 procentig nivå är mer 

realistisk och möjlig att uppfylla 
3
. För att Gina Tricot ska kunna höja sin servicenivå 

som visat sig vara ett viktigt konkurrensmedel för fast fashion butiker, är det av stor 

vikt att ta reda på vad deras kunder efterfrågar. Det gör det intressant att undersöka 

om Gina Tricots kunder tycker det är viktigt att bli uppmärksammade inne i butiken 

eller om de ser det som en mindre viktig del. I en fast fashion butik kanske kunderna 

inte förväntar sig att få ett lika ingående kundbemötande då produkterna säljs till ett 

lågt pris, men kanske finns det en efterfrågan av det? Om det skulle efterfrågas, finns 

det då möjligheter för en fast fashion butik som Gina Tricot att nå upp till en sådan 

hög nivå? Med bakgrund till mystery shopper undersökningen har vi fått i uppdrag att 

ta reda på vad Gina Tricots kunder tycker är viktigt i kundbemötandet för att de ska 

kunna höja butikens servicenivå. Det gör det därmed intressant att använda fast 

fashion butiken Gina Tricot som ett verkligt exempel i vår studie.  

 

 

1.3 Syfte 

 

I vår studie kommer vi att undersöka utifrån Gina Tricots kunder vad de tycker och 

upplever är viktigt i ett kundbemötande när de besöker fast fashion butiken Gina 

Tricot. Undersökningens syfte är att ta fram rekommendationer till en efterfrågad 

servicenivå i kundbemötandet specifikt för Gina Tricot, men som också andra fast 

fashion butiker kan ta del av.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Vad vill kunden ha för kundbemötande när de besöker en Gina Tricot butik? 

 

Hur upplevs kundbemötandet idag på Gina Tricot? 

 

Vilka grundparametrar anser kunden är de viktigaste? 

  

                                                        
3
 Fredrik Appelqvist, retail ansvarig, möte den 7 februari 2012 
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2. Studiens referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenterar vi först fast fashion som strategi och hur 

konsumenterna beter sig inom fast fashion butiker. Då Gina Tricot är en fast fashion 

butik som vi riktar vår studie mot är det relevant att presentera hur företag inom fast 

fashion arbetar. Eftersom vår studie riktar sig mot vad Gina Tricots kunder vill ha i ett 

kundbemötande, är det intressant att presentera hur kunder inom fast fashion butiker 

beter sig. Vi presenterar studier som har mätt och utvärderat tjänster med hjälp av 

olika verktyg, och det verktyg som har använts mest för att mäta service inom 

detaljhandeln är SERVQUAL. Därmed redogör vi hur SERVQUAL modellen är 

uppbyggd i slutet av teorin eftersom det är ett verktyg som vi har använt oss av för att 

undersöka kundbemötandet hos Gina Tricot. 

 

 

2.1 Fast fashion 

 

Modebranschen har blivit en global biljon industri som har en stor påverkan på 

dagens konsumenter, där mode symboliserar vårt samhälle, kultur och hur människor 

identifierar sig själva. Globaliseringen har gjort att modevarorna fått en allt kortare 

levnadstid på marknaden där de snabbt byts ut mot nya varor (Solomon & Rabolt, 

2007). Enligt Barnes och Lea-Greenwood (2010) anammar fler företag fast fashion 

strategin, som fokuserar på processerna i försörjningskedjan för att snabbt få fram 

moderiktiga produkter till butikerna som kunden efterfrågar. Fast fashion företag 

satsar till stor del på produkterna för att tillfredsställa kundernas behov och butikerna 

satsar till stor del på att skapa en stark shoppingupplevelse genom den visuella 

kommunikationen, för att skapa kundtillfredsställelse. Birtwistle, Clarke och Freathy 

(1998) tar upp att den ökade konkurrensen mellan modekedjorna gör att fler företag 

arbetar med flera attribut gällande att förbättra sina produkter, utveckla butikens 

layout och inredning samt fokusera på leveransen av tjänster. Det är viktigt att skapa 

ett samspel mellan de olika attributen. Genom att exempelvis stärka företagets 

leverans av tjänster höjs värdet på produkterna, vilket i sin tur genererar en högre 

position på marknaden. Det visar på att det är viktigt för fast fashion butiker att satsa 

på fler attribut än endast sina produkter och eftersom personalens bemötande är ett 

attribut som höjer produktens värde, är det intressant att undersöka hur fast fashion 

butiker ska överföra sina tjänster. 

 

 

2.1.1 Kundbeteende inom modekedjor  

 

Byun och Sternquist (2011) tar upp att fast fashion strategin leder till att kundernas 

beslutsfattande påskyndas. Det snabba modet som finns under en kort tid i butiken 

skapar osäkerhet om varornas tillgänglighet och uppmanar kunderna att fatta snabba 
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beslut. Det har lett till ett beteende inom fast fashion som kallas för hamstring, vilket 

innebär att kunderna lagrar eller håller på produkterna för sig själva när de handlar. 

När konsumenten lagrar har personen inte bestämt sig för om produkten ska köpas 

eller inte. Genom att konsumenten håller på produkten hindrar det andra konsumenter 

från att köpa produkten som har omedelbara behov. Konsumenterna som hamstrar 

känner bland annat ett sug för att äga produkten, en avsaknad eller osäkerhet att den 

inte ska finnas tillgänglig i andra butiker. När det finns ett begränsat utbud under en 

kort tid är konsumenterna mer uppmärksamma eftersom den önskade produkten 

snabbt kan försvinna. Det låga priset bidrar också till en ökad kundtrafik i butiken.  

De snabba besluten som måste fattas leder till att många gör impulsköp eller hamstrar 

varorna i butik.  

 

Lin och Liang (2011) visar på att butiksmiljön och den sociala mijön i butiker 

påverkar kundernas beteende. Genom att skapa en positiv miljö leder det till att 

kunderna spenderar mer tid i butiken och ser över sortimentet mer noggrannt. Det 

generar positiva känslor till kunderna och skapar tillfredsställelse, vilket i sin tur 

påverkar deras köpbeteende. I den sociala miljön handlar det om servicemötet mellan 

kund och säljare, där den anställdas egenskaper och positiva känslor har en positiv 

påverkan. Genom att den anställda ger ett leende, visar ögonkontakt, tacksamhet eller 

hälsar på kunden skapar det positva känslor. Leendet har visat sig skapa en positiv 

stämning vilket gör att kunden känner sig välkommen i butiken (Muir, 2008). Det gör 

att kunden gärna besöker butiken igen och är mer benägen att göra ett köp (Lin & 

Liang, 2011). I en tidigare studie har forskarna Lin och Lin (2010) visat på att de 

anställdas positiva känslor påverkar kundens känslor och tillfredställelse positivt. 

 
Konsumenternas beteende kan beskrivas som alla beslutfattande som kunderna tar vid 

olika sammanhang inom detaljhandeln (Bearden & Hardesty, 2009). Solomon och 

Rabolt (2007) beskriver att konsumenten genomgår tre stycken steg i 

konsumtionsprocessen där det första steget handlar om att kunden söker information 

om varan som sedan utvärderas. I det andra steget utför konsumenten sitt köp och i 

det tredje steget utvärderas produkten. I konsumtionsprocessen är det många 

utomstående personer och faktorer som påverkar konsumenternas val. Genom att 

överföra positva känslor till kunderna som Lin och Liang (2011) nämner leder det till 

nöjda kunder som inte har ett lika stort behov av att söka efter andra alternativ och 

information om produkten.  

 

 

2.1.2 Olika shoppingbeteenden 

 

Solomon och Rabolt (2007) tar upp att vissa människor shoppar trots att de 

nödvändigtvis inte har avsikt att köpa någonting alls, medan andra behöver en extra 

knuff för att besöka ett köpcentrum. Shopping kan både utföras som ett socialt och 

lustbetonat sätt, men också utifrån praktiska skäl för att inhämta nödvändiga 
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produkter. Dholakia, Kahn, Reeves, Rindfleisch, Stewart och Taylor (2010) tar upp 

att konsumenter bland annat shoppar för att öka sin självkänsla, möta andra personer 

men också för att slippa tristess. De framhäver också att konsumenterna shoppar för 

att de tycker om den glädje som uppstår från shopping upplevelsen. Enligt Barnes och 

Lea-Greenwood (2010) har allt fler konsumenter blivit intresserade av mode och 

deras utseende, vilket har resulterat i att fler konsumenter aktivt shoppar. Det starka 

modeintresset gör det viktigt för konsumenterna att hålla sig uppdaterade och för att 

passa in i det sociala sammanhanget. Solomon och Rabolt (2007) nämner att 

människors ekonomiska situation och sociala status påverkar vad de väljer för kläder 

och vilka produkter de känner behov av att köpa. Valet av kläder påverkar också den 

identitet kunden vill framhäva. Konsumenters generella attityd gentemot shopping 

kan segmenteras i termer kring deras shopping inriktning som Solomon och Rabolt 

(2007) tar upp och de fem shoppingtyperna som beskrivs är den ekonomiska 

konsumenten, den personliga konsumenten, den etiska konsumenten, den apatiska 

konsumenten och den rekreationella konsumenten. Den ekonomiska konsumenten är 

en målinriktad och rationell shoppare vars primära mål är att få ut det mesta av sina 

pengar Den personliga konsumenten är en shoppare som knyter starka band med 

säljpersonalen och som handlar i butiker där de vet vad jag heter och vem jag är. Den 

etiska konsumenten är en shoppare som supportar den lokala klädbutiken istället för 

de stora kedjorna. Den apatiska konsumenten är en person som tycker shopping är en 

obehaglig men nödvändig syssla. Den rekreationella konsumenten är person som 

tycker shopping i allmänhet är en rolig och social aktivitet, ett sätt att spendera dötid. 

Bland de konsumenter som är intresserade av mode och aktivt shoppar ser vi att det 

finns olika shoppingtyper som Solomon och Rabolt (2007) tar upp. Eftersom det finns 

shoppingtyper med olika behov är attributen olika viktiga för varje enskild individ. 

Den ekonomiska shopparen prioriterar förmodligen priset på produkterna mer än den 

personliga servicen, medan den personliga konsumenten lägger större vikt vid det 

personliga bemötandet hos personalen än priset. Det är därför viktigt att fast fashion 

företag identifierar vad deras kunder är för typ av shoppare och vad de efterfrågar i 

kundbemötandet. Genom att förstå kundernas beteende i butik och vad de efterfrågar 

kan det hjälpa fast fashion företag att utveckla sin service. 

 

 

2.2 Vikten av att skapa kundtillfredsställelse i butik 

 

I dagens samhälle ser vi att konsumenterna blir allt mer kunniga och ställer högre 

krav på företagen gällande deras servicenivå (Nadiri, 2011). Sum och Hui (2007) talar 

också om att kundernas krav och förväntingar av god service blir allt högre och 

genom att uppnå en god servicekvalitet står företagen sig starkare i konkurrensen. 

Detaljhandeln har utvecklats på ett sådant sätt som gör det viktigt att butikerna bör 

satsa på en högre servicenivå för att inte förlora sina kunder (Nylund, 2012).  Företag 

inom detaljhandeln har insett att det är viktigt att förstå kunderna för att öka 
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kundtillfredsställelsen (Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & Stewart, 

2009). Då konkurrensen blivit större har det lett till att kunderna fått fler 

valmöjligheter, vilket gör det viktigt för företag att skapa en god kundtillfredsställelse 

(Darian, Tucci & Wiman, 2001).  

 

Birtwistle et al (1998) tar upp att kundernas attityder till en butik påverkas av deras 

egen uppfattning om butiken, tidigare köpupplevelser och deras förväntningar. Om 

kundernas förväntningar uppfylls eller överträffas får de en positiv inställning till 

butiken, vilket kan skapa lojala kunder till företaget. Sum och Hui (2007) tar upp att 

om butiker inte uppfyller de krav och förväntningar som kunderna har på 

servicekvaliteten kan det leda till missnöjda kunder som övergår till konkurrenterna, 

vilket i sin tur bidrar till minskade vinster. Nadiri (2011) anser också att det är viktigt 

att skapa en servicenivå som överstiger kundernas förväntningar och han förespråkar 

vikten av att undersöka kundernas toleranszon, gällande den förväntade servicenivån 

med den upplevda servicenivån för att förbättra servicekvaliteten. Eftersom servicen 

är en betydande del för att skapa kundtillfredsställelse är det därför viktigt att 

företagen undersöker vad deras kunder efterfrågar för service i deras butik.  

 

 

2.2.1 Att mäta och utvärdera tjänster 

 

Darians et al (2001) undersökte servicekvaliten med hjälp av en conjoint analys i en 

hemelektronik butik, där de först utförde en pilotstudie med 20 stycken deltagare. I 

den andra undersökningen utfördes telefonintervjuer med 30 stycken deltagare och i 

den sista undersökningen gjordes en enkät med 51 stycken deltagare. Undersökningen 

visade att säljarnas respekt för kunderna var den viktigaste parametern, som innebär 

att säljarna ska vara negativa och prata nedlåtande till kunderna. Den andra 

parametern som var näst viktigast var säljarnas kunskap om produkterna, för att de 

ska kunna hjälpa kunderna att göra sina val av all information som de tagit del av. På 

tredje plats kom säljarnas lyhördhet där de bör lyssna noga för att ta fram lämpliga 

produkter som uppfyller kundernas behov. På fjärde plats kom säljarnas vänlighet 

som är viktig för att kunderna ska känna sig bekväma och vilja inleda ett samtal och 

ställa frågor. Den parameter som hade minst betydelse var säljarnas tillgänglighet. 

Vilket till stor del beror på att ett längre beslutsfattande krävs vid köp av 

elektronikprodukter och att en del kunder helst tittar runt innan en säljare kommer 

fram. Forskarna såg att en direkt hälsning kan uppfattas som påträngande hos en del 

kunder. Därför menar de på att det är viktigt att säljarna lär sig att bedöma vad 

kunderna vill genom de icke-verbala signalerna. 

 

Verma (2003) utförde en undersökning som inte var specifikt inriktat mot ett 

serviceområde, där SERVQUAL användes som hjälpmedel. En innehållsanalys av 97 

stycken deltagares berättelser studerades. Det visade att beteendemässiga aspekter 

inom service är bidragande faktorer till kundernas glädje. De viktigaste aspekterna var 



 12 

hur kunden blev behandlad i ett servicemöte, den anställdes hövlighet, artighet, 

respekt, omtanke och vänlighet. Andra viktiga aspekter var också hur personalen 

svarar på kundförfrågningar och deras vilja att hjälpa till. Det som var av minst vikt 

var servicepersonalens ansträngning till att förstå kundernas behov, men kunderna 

blev glada om de visade åtminstone empati för deras problem. Undersökningen fann 

fyra nya aspekter som gjorde kunderna glada, vilka var personalisering, att göra något 

utöver när plikten kallar, kundanpassning och snabb kundorienterad återhämtning. De 

dimensioner som inte bidrog till nöjdhet var kommunikation, trovärdighet, påtaglighet 

och tillförlitlighet. Det som orsakade missnöjdhet var om företaget inte levererar det 

de lovat och när kundernas grundläggande förväntningar kring servicen helt enkelt 

inte uppfylls av företaget. Missnöjdhet tolkades som ett oförskämt beteende genom att 

personalen är respektlös, otrevlig och kränkande eller om de har en känslokall och 

ignorant attityd mot kunderna. Kunderna anser att personalen är till för att hjälpa och 

ska därmed visa intresse för sina besökande kunder.  

 

I Sum och Huis (2007) undersökning av servicekvaliteten inom modekedjor, utgick 

de från mätinstrumentet SERVQUAL vid utformning av enkät där 232 respondenter 

deltog. Undersökningen visade att dimensionen empati hade störst betydelse för 

servicekvaliteten hos säljarn. Den dimension som hade näst störst betydelse var 

lyhördhet, följt av tillförlitlighet och på fjärde plats kom säkerhet. Påtaglighet var den 

dimension som hade minst betydelse. Wong och Sohal (2002) utförde en 

undersökning inom detaljhandeln där de fick in 1261 enkäter, som hade utformats 

med hjälp av SERVQUAL. De kom fram till att empati var den största bidragsgivaren 

till att skapa långsiktiga och nära relationer med kunden. Vid ett servicemöte är det 

därför viktigt att säljaren ger omsorg och individuell uppmärksamhet till kunden för 

att skapa ett större förtroende. Säljarna bör sätta kundens specifika behov i fokus och 

se till kundens intresse för att leverera hög servicekvalitet. Både Sum och Huis (2007) 

och Wong och Sohals (2002) studie visar på att dimensionen empati varit den 

viktigaste dimensionen inom detaljhandeln. Sum och Hui (2007) formulerade om sina 

frågor för att passa specifikt för modekedjor inom detaljhandeln som inte ger ett lika 

ingående kundbemötande, medan Wong och Sohal (2002) istället undersökte vad som 

var viktigt i den mer ingående säljrelationen inom detaljhandeln. 

 

 

2.2.2 Varför vi valt SERVQUAL som mätinstrument 

 

Utifrån de gjorda undersökningarna som Sum och Hui (2007), Wong och Sohal 

(2002) och Verma (2003) gjorde har samtliga forskare tagit hjälp av SERVQUAL i 

deras undersökning. Både Sum och Hui (2007) och Nadiri (2011) tar upp att 

SERVQUAL är ett av de mest kända mätinstrumenten för att mäta servicekvaliteten 

inom detaljhandeln. Bland undersökningarna som använde SERVQUAL var en 

kvantitativ insamlingsmetod med hjälp av enkäter vanlig. Undersökningarna visar att 

SERVQUAL är ett användbart mätinstrument för att mäta vad en stor mängd kunder 
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anser om servicekvaliteten inom detaljhandeln. Genom att använda sig av 

SERVQUAL finns det fastställda dimensioner och tillhörande frågor som prövats i 

undersökningar. Det gör att en forskare inte behöver göra en förstudie med hjälp av en 

kvalitativ insamlingsmetod för att ta fram viktiga aspekter till att sedan undersöka i en 

kvantitativ insamlingsmetod, som Darian et al (2001) fick göra i sin undersökning. Av 

att använda SERVQUAL kan tidsbesparing ske då momenten i 

undersökningsprocessen kan förkortas. I SERVQUAL kan ändringar göras för att 

passa specifikt för det område som undersökningen riktar sig mot. Sum och Hui 

(2007) valde att omdefiniera de fem dimensionerna inom SERVQUAL för att 

instrumentet skulle passa in specifikt för att mäta servicekvaliteten inom modekedjor. 

Det gör SERVQUAL till ett användbart verktyg att utgå ifrån för att mäta servicen 

inom fast fashion butiker. Därmed presenteras mätinstrumentet mer ingående under 

nästa punkt 2.2.3. 

 

 

2.2.3 SERVQUAL 

 
Enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2009) är SERVQUAL ett mätinstrument som 

används för att mäta och beskriva ett företags servicekvalitet som är en viktig faktor 

gällande en kunds uppfattning om en produkt eller service. Forskning tyder på att 

kunder bedömer kvalitet utifrån flera faktorer som är betydelsefulla för det specifika 

sammanhanget och inte upplever kvalitet på ett endimensionellt sätt. Genom 

forskning har fem olika dimensioner identifierats inom SERVQUAL för och beskriva 

servicekvalitet. De fem dimensionerna tillförlitlighet, lyhördhet, säkerhet, empati, och 

påtaglighet visas i Figur 2.1. Tillsammans innehåller de 21 stycken frågor som mäter 

en kunds uppfattningar och förväntningar av ett företags servicekvalitet, som finns i 

sin helhet i bilaga 1 SERVQUAL. 

 

Servicekvalitet innefattar de fem dimensionerna som tillsammans kan skapa en högre 

servicenivå. Genom att skapa en hög servicekvalitet i kombination med 

produktkvalitet och pris kan det leda till en högre kundtillfredsställelse. 

Kundtillfredsställelse påverkas också av de situationella och personliga faktorerna. 

Figur 2.1 som kan ses på nästa sida visar relationen mellan servicekvalitet och 

kundtillfredsställelse samt de övriga faktorerna som påverkar. Om ett företag uppnår 

en hög kundtillfredsställelse leder till lojala kunder. 
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Figur 2.1: Kunders uppfattning av servicekvalitet och kundtillfredsställelse, (Zeithaml et al, 2009, s.103)  

 

 

2.2.4 Beskrivning av de fem dimensionerna inom SERVQUAL 

 

Tillförlitlighet som Zeithaml et al (2009) tar upp handlar om förmågan att utföra den 

lovade servicen på ett noggrant och pålitligt sätt. Av de fem dimensionerna har 

tillförlitlighet konsekvent visat sig vara den absolut viktigaste faktorn kring 

uppfattningar om servicekvalitet bland kunder i USA. Tillförlitlighet betyder i stora 

drag att ett företag lever upp till sina löften om tjänster, pris, leverans och 

problemlösningar. Kunder vill handla från företag som håller sina löften, speciellt 

löften gällande grundläggande egenskaper och attribut kring service. 

 

Lyhördhet enligt Zeithaml et al (2009) omfattar förmågan att kunna ge snabb service 

och viljan av att hjälpa kunden. Inom dimensionen framhävs det också att 

uppmärksamhet och snabbhet vid hantering av kundens problem, klagomål, frågor 

och önskemål är av stor vikt.  Olika aspekter inom lyhördhet är bland annat hur länge 

kunden behöver vänta för att få hjälp, uppmärksamhet gällande problem och svar på 

frågor. För att utmärka sig behöver företag se över sin process från kundens synvinkel 

snarare än från företagets synvinkel med avseende för leverans av tjänster samt 

hantering av förfrågningar.  
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Zeithaml et al (2009) beskriver säkerhet som de anställdas kunskap, hur 

tillmötesgående de är och deras skicklighet att inge förtroende. Dimensionen har stor 

betydelse för tjänster som kunder uppfattar har en hög risk eller där de känner sig 

osäkra, till exempel medicinsk och juridisk rådgivning samt bank och försäkring. 

Förtroende och tillit verkställs i den egna organisationen, därefter kan det uttryckas 

via personer som knyter samman kunden till företaget. I serviceföretag kan det vara 

en anställds förmåga att kommunicera trovärdighet och få kunden att känna tillit hos 

företaget. 

 

Empati som Zeithaml et al (2009) beskriver är betydelsen av att visa omsorg och ge 

individuell uppmärksamhet till kunder. Kärnan i empati är att via personlig eller 

anpassad service kunna förmedla att kunden är unik och speciell, samt att personalen 

visar förståelse för deras behov. I grund och botten vill personen känna sig viktig och 

förstådd av företagets tjänster ut mot kund. De anställda ska ge uppmärksamhet, 

lyssna, kunna vara flexibla och anpassa sig till varje situation.  

 

Zeithaml et al (2009) beskriver påtaglighet som utseendet på butiker, inredning, 

personal samt skriftligt material. Det är så kallade fysiska representationer eller bilder 

som används för att utvärdera kvaliteten hos den befintliga tjänsten. Speciellt nya 

kunder använder sig av den här dimensionen då de påträffar något nytt. Serviceföretag 

som i sina strategier behöver framhäva påtaglighet är bland annat butiker, 

restauranger och hotell. De använder sig bland annat av påtaglighet för att ge 

kontinuitet till kunden, förbättra sin image och uppvisa kvalitet. Viktiga aspekter är 

att personalen ska ha ett bra uppträdande och vara lämpligt klädda. 

 

 

2.2.5 SERVQUAL – Anpassad specifikt för modekedjor 

 

I den forskning som Sum och Hui (2007) utförde ändrade de definitionerna för de fem 

dimensionerna i SERVQUAL för att det skulle passa in inom detaljhandelns 

modekedjor inriktat mot personalens kundbemötande. Tillförlitlighet ändrades till 

säljarnas förmåga att ge service i rätt tid och deras trovärdighet. Lyhördhet innefattade 

säljarnas engagemang och hur tjänstvilliga de var att ge snabb service, men också hur 

de hanterade kundernas klagomål som visade på deras tillit och förtroende till 

kunderna. Säkerhet tar upp hur säljarna skapade förtroende genom deras kunskap och 

vänlighet. Empati handlade om hur omtänksamma säljarna var och om de gav 

individuell uppmärksamhet till kunden samt hur de hanterade enskilda kunders 

återkomst till butiken. Påtaglighet innefattade säljarnas demografiska variabler så som 

ålder och kön, men också deras attraktionskraft gällande deras utseende och kläder. 

De valde sedan att undersöka 12 stycken omformulerade frågor ifrån SERVQUAL 

modellen, som visas i Tabell 2.1 på nästa sida. 
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Tabell 2.1. SERVQUAL inom modekedjor, (Sum & Hui, 2007, s. 103) 

 

 

2.2.6 Hur har vi använt oss av SERVQUAL? 

 
I vår studie har mätinstrumentet SERVQUAL legat till grund för att hjälpa oss att 

utforma vår enkät, samt tolka och analysera det empiriska materialet. Vid utformandet 

av vår enkät har vi utgått från både Zeithaml et al (2009) definition av SERVQUAL 

som kan ses under punkt 2.2.4 samt formulering av frågorna i bilaga 1 SERVQUAL. 

Vi har också utgått från Sum och Huis (2007) definition och formulering av frågor 

som är mer specifikt anpassad för modekedjor som kan ses under punkt 2.2.5. 

Eftersom SERVQUAL används för att undersöka servicekvaliteten i en bredare 

kontext, har vi utformat egna undersökningsfrågor med hjälp utifrån både Zeithaml et 

al (2009) och Sum och Huis (2007) undersökningar. På så sätt har vi kunnat rikta vår 

undersökning specifikt mot vad kunderna vill ha för kundbemötande i en fast fashion 

butik. Den dimension vi har valt att utesluta är påtaglighet, eftersom den undersöker 

det materiella i butikerna, bland annat butikens uppbyggnad och personalens klädsel. 

De andra fyra dimensionerna tillförlitlighet, lyhördhet, säkerhet och empati har vi valt 

att undersöka eftersom de tar upp relevanta aspekter inom kundbemötandet. Enligt 

Zeithaml et al (2009) brukar SERVQUAL undersökningen fråga kunden om 

uppfattningar och förväntningar, det vill säga hur de upplever att servicen är och vad 

de har för förväntningar av servicen. Istället för att ta reda på förväntningar har vi 

Påtaglighet  Försäljare ska vara välklädda och visas snyggt 

Tillförlitlighet 

 

Försäljare ska visa uppriktigt intresse för att hjälpa 

kunderna att lösa deras problem.  

Försäljarna bör vara till hjälp och visa vilja om jag 

vill prova kläder. 

Försäljare bör ge korrekt information till mig. 

Lyhördhet  

 

Försäljare bör kunna hantera mina klagomål 

omedelbart. 

Försäljare ska hjälpa mig och lyssna på mig, men 

inte be mig att köpa mer. 

Säkerhet 

 

Försäljare ska vara artiga och le.  

Försäljare bör vara trovärdiga.  

Försäljare ska ha kunskap för att svara på mina 

frågor.  

Jag måste känna mig trygg i samspelet med 

försäljarna. 

Empati 

 

Jag vill inte hållas frågad eller pressad att köpa 

varor efter att jag sagt att jag inte är intresserad.  

Försäljare bör alltid vara beredd att hantera min 

återkomst och utbyten. 
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tagit reda på vad kunden vill ha i ett kundbemötande, eftersom vi anser att 

förväntningarna inte ger svar på vad kunderna efterfrågar och vill ha. 
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3. Metod  
 

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga för att svara på våra forskningsfrågor 

och syfte. Våra forskningsfrågor är direkt relaterade till vad kunderna anser är viktigt 

i kundbemötandet för specifikt Gina Tricot. Därmed har insamling av empiri skett ut 

mot Gina Tricots kunder genom en kvantitativ insamlingsmetod. 

 

 

3.1 Val av ansats 

 

Den ansats vi använt oss av i undersökningen är tvärsnittsansatsen, då vi utfört en 

kvantitativ undersökning. Enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2011) 

används tvärsnittansatsen vid breda undersökningar som inte går in på djupet kring 

frågorna och de studeras vid en bestämd tidpunkt. Tvärsnittsansatsen gör det enklare 

att undersöka en stor mängd eftersom den använder sig av strukturerade och tekniska 

undersökningssätt.  

 

 

3.2 Urvalstrategi 

 

Vi har använt oss av ett icke – sannolikhetsurval med en påstana urvalsmetod som 

både är en snabb och enkel metod. Valet av urvalsmetod ligger till grund för att vi 

valde att stå utanför Gina Tricots butiker och fråga de kunder som går in och ut från 

butikerna, om de kan tänka sig att delta i undersökningen. De kunder som besöker 

butiken har förmodligen en uppfattning om hur kundbemötandet är på Gina Tricot. En 

kund för oss är en person som besöker butiken och har en uppfattning om varumärket, 

oavsett om den handlar eller ej. En risk med urvalsmetoden är att forskarna endast 

frågar en viss typ av människor. Bryman (2008) tar upp att det är en stor sannolikhet 

att undersökaren väljer att fråga deltagare som denne tror sig vara villiga att ställa upp 

i undersökningen och har en positiv inställning. Vi har därmed försökt vara 

uppmärksamma på att inte bara gå fram till personer som liknar oss själva eller tror 

kommer kunna ge ett bra svar. Vid utförandet av den påstana enkäten hade inte alla i 

målpopulationen lika stor chans att komma med, eftersom vi valde att utföra 

undersökningen vid bestämda tidpunkter och dagar med ett förutbestämt antal 

deltagare som skulle tillfrågas.  

 

 

3.3 Datainsamlingsteknik 

 

Valet av påstana enkäter grundar sig till att det ger en hög svarsfrekvens, är 

tidssparande och har en låg kontaktkostnad vilket Christensen et al (2011) beskriver. 
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Därför var påstana enkäter ett lämpligt val då vi hade en begränsad tidsperiod att 

genomföra undersökningen, där även mycket förberedelse och efterarbete har krävts 

för att utforma och analysera vår enkätundersökning. Vid påstana enkäter har vi 

minskat risken att påverka respondentens svar eftersom de själva fått fylla i enkäten. 

De har därmed inte påverkats av vårt tonläge som finns en risk om vi hade valt 

påstana intervjuer. Vi anser att påstana enkäter minimerar risken för oärliga svar 

eftersom respondenten blir mer anonym i en enkätundersökning jämfört med påstana 

intervjuer. Vid utförandet av de påstana enkäterna har vi varit närvarande vilket kan 

ha haft en viss påverkande effekt. Därför var vi noga med att presentera oss själva 

som studerande från Högskolan i Borås och förklara syftet med undersökningen för 

att kunden skulle känna sig bekväm att delta och svara ärligt på frågorna. Vi var även 

neutrala i undersökningen för att inte påverka respondenternas svar. 

 

För att få en jämn fördelning och ett brett underlag valde vi att utföra 200 stycken 

enkätundersökningar i städerna Borås och Göteborg. Valet av städerna Borås och 

Göteborg grundar sig till att vi studerar och bor i Borås och på grund av tidsaspekten 

har vi inte haft tid och möjlighet att bege oss till andra städer. Vi valde att besöka två 

butiker i Borås och två butiker i Göteborg, där två butiker befann sig i köpcentrum 

och två butiker på en gågata i centrum. I Borås valde vi att stå utanför butiken i 

centrum vid Österlånggatan och vid butiken i köpcentrumet Knalleland. I Göteborg 

stod vi utanför butiken i centrum vid Kungsgatan och vid butiken i köpcentrumet 

Nordstan. Vi har valt en butik i köpcentrum och en på gågata för att nå ut till olika 

typer av besökande kunder hos Gina Tricot. De 200 enkäterna har delats upp, 100 i 

Borås och 100 i Göteborg varav 50 enkäter vid varje butik. Vi utförde 

undersökningarna både på eftermiddagen och förmiddagen vid butikerna för att få en 

jämn spridning av kunder i undersökningen. Undersökningarna utfördes under 

löneperioden för att i bästa mån nå upp till det önskade antalet deltagare. 

 

 

3.3.1 Utformning av enkät 

 

Under punkt 2.2.6 i teorikapitlet beskrivs att vi tagit reda på vad kunderna vill ha i ett 

kundbemötande med hjälp av mätinstrumentet SERVQUAL. Vi har ställt frågorna i 

vår enkätundersökning på ett sådant sätt att respondenterna ska bedöma hur de 

upplever att kundbemötandet är hos Gina Tricot och hur de vill att det ska vara. Vi 

anser att vi har uppnått ett trovärdigt resultat då respondenterna fått relatera till hur de 

upplever att kundbemötandet är idag, när de sedan har bedömt vad de vill ha i 

kundbemötandet. Om vi endast hade frågat kunderna vad de vill ha i ett 

kundbemötande kanske ett snedvridet resultat hade uppstått eftersom det vi människor 

säger oss vilja ha kan skilja sig från verkligheten. Därför fick kunderna relatera till en 

verklig händelse innan de bedömde vad de ville ha. Enkäten kan ses i sin helhet i 

bilaga 2 enkät.  
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3.3.2 Enkätfrågornas uppdelning inom tillförlitlighet, lyhördhet, säkerhet och 

empati 

 

Frågorna 5 och 6 i vår undersökning täcker in under dimensionen tillförlitlighet. Vi 

tolkar tillförlitlighet i vår undersökning efter hur engagerad och intresserad 

personalen är att hjälpa kunderna att finna en lösning på problemet. Vi har dock inte 

täckt in hela dimensionen tillförlitlighet då vi tagit avstånd från att studera hur 

företaget lever upp till sina löften kring deras tjänster, priser och leveranser som 

Zeithaml et al (2009) tar upp. Eftersom de faktorer innefattar ett bredare perspektiv 

inom service som vi anser inte är av relevans att undersöka i kundbemötandet för en 

fast fashion butik. Vi har också utgått ifrån Sum och Huis (2007) omformulerade 

frågor gällande dimensionen tillförlitlighet eftersom de fokuserar mer på säljarnas 

intresse och vilja att hjälpa kunderna som passar vår undersökning för Gina Tricot. 

 

De frågor som ingår under lyhördhet är frågorna 4, 9 och 10. I dimensionen lyhördhet 

har vi fokuserat på hur villiga personalen är att hjälpa kunderna i butik ute på golvet 

och vid provrummen. Vi har inte tagit hänsyn till hur lång tid det tar innan kunden får 

hjälp, hur personalen hanterar klagomål och hur snabbt de hjälper kunden, vilket 

Zeithaml et al (2009) tar upp under lyhördhet. Varför vi inte har undersökt 

tidsaspekten är för att vi fokuserar mer på bemötandet och engagemanget hos 

personalen att vilja hjälpa kunden. Vi tar inte upp klagomål i vår undersökning 

eftersom vi inte anser att det är av relevans att gå in på specifika händelser eller 

situationer för att besvara vårt syfte.  

 

Frågorna 3, 11, 12, 13 ingår i dimensionen säkerhet. Vi har valt att utgå ifrån 

Zeithaml et al (2009) hur de definierar säkerhet som handlar om de anställdas 

kunskap, tillmötesgående och deras skicklighet att inge förtroende. Vi har inte tagit 

hänsyn till transaktioner vid betalning eftersom vi anser att det inte har med 

personalens bemötande att göra. 

 

I vår enkät ingår frågorna 1, 2 och 7 under dimensionen empati. Inom begreppet 

empati tar Zeithaml et al (2009) upp frågor som vi anser är till stor del lämpliga för 

butiker som satsar på ett mer ingående kundbemötande. Därmed har vi valt att studera 

om personalen ger en hälsning till kunden i butik och om kunden vill ha 

uppmärksamhet av personalen. Zeithaml et al (2009) tar upp att kärnan i empati är att 

ge personlig eller anpassad service, därmed ville vi ta reda på vad kunden föredrar för 

typ av service gällande om personalen ska vara avvaktande eller ta initiativ. 

 

 

3.3.3 Struktur av enkät 

 

Vi har under utformningen bestämt hur enkäten ska analyseras och enligt Christensen 

et al (2011) är det viktigt att enkäten utformas så att den går att analysera. Vi 
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bestämde i förväg hur svarsalternativen skulle tolkas och vi diskuterade vilka frågor 

som skulle korsas med varandra för att inte ta med någon irrelevant fråga. Vi har varit 

uppmärksamma på att inte ställa frågor som varit ledande, innehållit dubbla frågor, 

negationer eller komplicerade ord för att inte förvirra respondenten. 

 

Vår enkät börjar med en kort introduktion som beskriver syftet med undersökningen 

och en kort presentation om Gina Tricot som undersökningen riktar sig mot. Vi anser 

att det är viktigt med en kort beskrivning för att respondenten ska förstå vad den 

väljer att delta i för undersökning. Det är viktigt att de förstår att undersökningen är 

riktad mot specifikt Gina Tricot som är en fast fashion butik inom det lägre 

prissegmentet och inte en butik inom det högre prissegmentet, när de ska besvara 

frågorna. Därför har vi valt att också nämna Gina Tricot inom varje fråga rörande 

kundbemötandet i butiken. 

 

Enkäten innehåller 17 frågor varav 13 frågor innefattar de fyra dimensionerna i 

SERVQUAL. Frågorna har slutna svarsalternativ som de får välja mellan för att 

enkäten ska vara smidig att fylla i. Kunderna som vi frågat att delta i undersökningen 

har varit på språng, vilket har gjort det väldigt viktigt att enkäten varit snabb och 

enkel att fylla i. Frågorna 5, 6, 10 och 12 har en likertskala från 1 till 7 där kunderna 

får bedöma hur viktig de anser att parametern är för Gina Tricot. Genom att använda 

en skala från 1 till 7 får vi ett större intervall som ger oss ett bredare perspektiv på hur 

kunderna bedömer frågorna. Frågorna 14 till 17 skapar en uppfattning om kunden 

gällande hur mycket de gillar att shoppa, hur ofta de besöker Gina Tricot och vilka 

butiker de främst handlar ifrån. Vi har även valt att fråga om respondenternas ålder 

för att sedan kunna dela in i åldersintervall. Vi har valt att placera frågorna 14 till 17 

mot slutet eftersom vi anser att det kan kännas tryggare för kunden att fylla i de här 

uppgifterna när de har svarat på undersökningsfrågorna.  

 

 

3.3.4 Tolkning av empiri 

 
Det finns olika analystekniker för att tolka data och en viktig aspekt gällande 

insamling av data är att fatta tidiga beslut, samt hålla fast vid de under 

forskningsprocessen. Enligt Bryman (2008) är det av stor vikt att tidigt i processen 

veta vilka tekniker som ska användas vid utformning av enkät och hur du ska tolka 

data. Det beror på att de beslut du bestämt dig för att använda, påverkar vad för 

analyser du kan göra längre fram. Vi har således i vår undersökning valt att redovisa 

vår empiri med hjälp av datorprogrammet SPSS, som har hjälpt oss att tolka vår data 

på ett mätbart sätt. De kvantitativa frågorna med svarsalternativen har kodats i förväg 

för att sedan kunna överföras i SPSS. I vår undersökning har vi haft respondenter som 

valt att inte delta, har missat att svara på någon fråga eller gett fler svar än det som 

krävts, vilket vi har hanterat och kodat som bortfall i undersökningen. 
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Följande text nedan beskriver hur vi analyserat datan och hur vi har tolkat våra frågor. 

Vi beskriver tolkningen av frågorna uppdelade efter de fyra dimensionerna inom 

SERVQUAL som vi valt att utgå ifrån. 

 

Tillförlitlighet: De frågor som berör dimensionen tillförlitlighet är frågorna 5 och 6. 

Fråga 5 handlar om hur pass engagerad respondenten upplever att Gina Tricots 

personal är för att uppfylla deras behov. Likertskalans svarsalternativ tolkas på 

följande sätt; 1 ett mycket lågt engagemang, 2 ett lågt engagemang, 3 en aning lågt 

engagemang, 4 varken eller, 5 en aning högt engagemang, 6 ett högt engagemang och 

7 ett mycket högt engagemang. Fråga 6 handlar om hur viktigt det är att personalen 

tar sig tid och är engagerade för dig som kund. Likertskalans svarsalternativ tolkas på 

följande sätt; 1 inte det minsta viktigt, 2 oviktigt, 3 mindre viktigt, 4 varken eller, 5 en 

aning viktigt, 6 viktigt och 7 mycket viktigt. Det är en stor skillnad mellan avstånden 

från 1-7, där vi anser att 3-5 hamnar i en gråzon där respondenten inte riktigt tar en 

tydlig ställning. En likertskala från 1-7 gör att respondenten inte känner sig allt för 

begränsad i sitt omdöme vilket Bryman (2008) beskriver. Det gör att vi har fått en 

bredare synvinkel på vad kunderna verkligen tycker. Fråga 5 och 6 gav oss svar på 

om engagemang är något som respondenterna tycker är viktigt i en Gina Tricot butik. 

Vi har tolkat engagemang som personalens intresse och vilja att hjälpa kunderna.  

 

Lyhördhet: De frågor som berör lyhördhet är fråga 4, 9 och 10. Fråga 4 handlar om 

respondenten någon gång fått hjälp av personalen vad gäller service att hitta storlekar 

eller ge smakråd. Fråga 9 ger svar på om respondenten brukar få hjälp vid 

provrummen om de behöver det och är inledande till fråga 10. Fråga 10 tar upp hur 

viktigt det är för respondenten att ha tillgång till hjälp vid provrummen hos Gina 

Tricot. Likertskalan har lika tolkning som i fråga 6.  

 

Säkerhet: De frågor som berör dimensionen säkerhet är fråga 3, 11, 12, och 13. Fråga 

3 ger oss svar på om ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är betydelsefullt. Ett 

trevligt bemötande tolkar vi som hur vänliga och artiga personalen är vid kontakt med 

kund i butik. De som svarat ingen uppfattning om det, tolkar vi som respondenter vars 

kontakt med personalen varit väldigt liten. Fråga 11 handlar om personalens kunskap 

om produkterna. Det förutsätter att respondenten någon gång har frågat personalen 

om hjälp och ställt frågor. De respondenter som inte har någon åsikt tolkar vi som att 

de inte har haft något behov av att ställa frågor till personalen gällande deras 

produkter. Fråga 12 tar reda på om kunderna tycker att personalens kunskap är viktig 

vid köp av Gina Tricots produkter där likertskalan har lika tolkning som i fråga 6 och 

10. Fråga 13 handlar om personalens förtroende i kundbemötandet. Respondenter som 

svarat ingen åsikt tolkar vi lika som i fråga 3. För oss är kunskap en del i att inge ett 

förtroende men vi anser att personalens vänlighet och omtanke också ingår i att skapa 

ett förtroende. 

 

Empati: De frågor som berör dimensionen empati är frågorna 1, 2 och 7. Fråga 1 och 

2 handlar om kunderna får en hälsning och om de vill ha det i butik. I fråga 1 tolkas 
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svarsalternativet vet inte som att kunderna besöker Gina Tricots butiker mer sällan 

och inte lägger märke till om de fått en hälsning eller ej av personalen. En hälsning 

tolkar vi där personalen verbalt uppmärksammar kunden genom ett hej. I fråga 7 får 

vi fram om respondenten vill ha en personal som tar initiativ och frågar kunden om 

hon behöver hjälp eller om de ska vara avvaktande och låta kunden ta kontakt vid 

behov. 

 

Fråga 8, 14, 15, 16 och 17 tillhör ingen av de fyra angivna dimensionerna inom 

SERVQUAL. Det är frågor som vi haft med i undersökningen för att korsa med 

dimensionsfrågorna, för att upptäcka och jämföra relationer. 

 

I fråga 8 tar vi reda på om respondenten brukar prova kläder i Gina Tricots butiker. 

Här vill vi särskilja på de som provar kläder i provrummen, för att se om de brukar få 

hjälp vid behov i provrummen. Vid fråga 14 tar vi reda på hur ofta kunderna besöker 

Gina Tricots butiker och har därigenom fått en uppfattning om det är en kund som 

besöker Gina Tricot regelbundet. Fråga 15 handlar om att ta reda på i vilken grad 

kunden tycker om att shoppa. Vi har på så sätt kunnat se om det skiljer sig gällande 

om kunden brukar prova kläder och vill ha tillgång till hjälp. 

 

Fråga 16 handlar om vilka butiker respondenterna främst handlar i och här ville vi 

särskilja kunderna utifrån deras val av butiker. Vi valde att använda oss av 20 stycken 

exemplifierade butiker inom lågpris-, mellanpris-, och högprissegmentet, samt inom 

det exklusiva segmentet. Utifrån följande exempel fick kunderna kryssa för två 

stycken butiker som de främst handlar i. Nedan visas en indelning av butikerna som 

kunderna fick välja mellan inom de olika segmenten: 
 

Lågprissegementet: Cubus, H&M, Vero Moda, KappAhl, Gina Tricot, Bik Bok, 

Monki, Lindex. 
 

Mellanprissegmentet: Mango, Topshop, Zara, Esprit. 
 

Högprissegmentet: Acne, Whyred, Tiger, Odd molly, Nudie, Desigual. 
 

Exklusivt: Gucci, Prada. 
 

Utifrån kundernas val av de två främsta butikerna har vi därefter valt att dela in dem i 

grupper för att särskilja inom vilka två segment de främst handlar inom. Följande 

indelning har gjorts: 
 

Lågpris + Lågpris, Lågpris + Mellanpris, Lågpris + Högpris, Lågpris + Exklusivt 
 

Mellanpris + Mellanpris, Mellanpris + Högpris, Mellanpris + Exklusivt 
 

Högpris + Högpris, Högpris + Exklusivt  
 

Exklusivt + Exklusivt. 
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Vi valde också att urskilja de respondenter som hade valt Gina Tricot som 

svarsalternativ eftersom vår studie riktar sig mot fast fashion butiken Gina Tricot. För 

att särskilja Gina Tricot delade vi in på följande sätt: 
 

Gina + Lågpris, Gina + Mellanpris, Gina + Högpris, Gina + Exklusivt.  

 

Fråga 17 frågar efter respondenternas ålder. De fick själva fylla i sin egen ålder och 

utefter det har vi delat in respondenterna i olika åldersgrupper för att få en bra 

överblick över vilket åldersspann vi hade flest deltagare inom. Eftersom det var 

många unga deltagare i undersökningen valde vi att dela upp intervall inom fem 

grupper, upp till 17 år, 18-23 år, 24-29 år, 30-35 år samt 36 år och uppåt. Vi valde de 

här åldersintervallen eftersom vi anser att mellan de här intervallen befinner sig 

människan inom olika livssituationer gällande studier, karriär, jobb och familjeliv. 

Det vill säga att mellan 18-23 år är det mer troligt att en person är studerande och en 

person som är mellan 30-35 år befinner sig inom jobb och familjelivet. 

 

 

3.4 Ram- och bortfallsfel 

 

Den övertäckning som kan ha skett är om vi fått med deltagare som inte har någon 

kännedom om Gina Tricots kundbemötande, utan endast är där för att fördriva tiden. 

Christensen et al (2011) nämner att undertäckning kan ske om undersökningen inte 

uppnår en spridning av deltagarnas ålder. Därför valde vi att utföra undersökningen 

under både förmiddagen och eftermiddagen vid olika dagar under löneperioden. Vi 

fick dock en ojämn spridning av åldern eftersom de yngre deltagarna var betydligt fler 

och var mer villiga att delta i undersökningen, medan de äldre gärna avstod. Vilket 

har gett oss en ojämn åldersspridning. I vår undersökning fick vi ett bortfall på 40 

stycken respondenter som inte ville delta i undersökningen av de 200 tillfrågade. De 

respondenter som kryssat för fler alternativ eller som inte svarat på en fråga, har vi 

valt att räkna som bortfall.  

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

 

Enligt Christensen et al (2011) handlar reliabilitet om mätningens pålitlighet och att 

stå emot slumpmässiga fel. För att undersökningen ska vara reliabel gäller det att 

undersökaren uppnår samma resultat med samma mätmetod vid olika tillfällen 

(Christensen et al, 2011). För att uppnå hög reliabilitet i vår kvantitativa undersökning 

har vi valt ut kunder som går in och ut ifrån butiken att delta i undersökningen för att 

få en jämn spridning. Som vi tar upp under 3.4 Ram- och bortfallsfel fick vi en 

majoritet av yngre deltagare. Vi anser att om vi hade utfört undersökningen vid ett 

annat tillfälle hade vi uppnått ett snarlikt resultat. Eftersom vi utförde vår 

undersökning under både förmiddagen och eftermiddagen täckte vi in olika typer av 
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kunder och det visade sig vara fler yngre i butik än äldre. Därmed anser vi att vi hade 

uppnått ett snarlikt resultat vad gäller respondenternas ålder, om vi hade utfört 

undersökningen under andra dagar än löneperioden. Om vi hade utfört 

undersökningen i andra städer vid Gina Tricots butiker tror vi dock att resultatet hade 

blivit annorlunda eftersom besökande kunder kan skilja sig mer i ålder och livsstil i 

olika städer.  

 

Vi har arbetat med att utforma en strukturerad enkät för att minimera risken att 

respondenterna svarar fel. Vi valde också att pröva enkäten innan vi utförde 

undersökningen bland våra bekanta, vilket gav oss möjligheter att förbättra enkäten 

ytterligare. Vid undersökningen gick det snabbt och smidigt för respondenterna att 

fylla i enkäten och de förstod hur frågorna skulle fyllas i. Vilket resulterade i väldigt 

få bortfallsfrågor i respondenternas enkäter. Vi anser att när respondenterna fyllde i 

enkäten fanns en risk att de har tänkt på hur de blev bemötta hos Gina Tricot vid 

undersökningstillfället och därmed inte gjort en generalisering över hur de uppfattar 

att det brukar vara. Genom att använda en enkät istället för intervjuer har vi som 

undersökare haft en mindre påverkan på respondenternas svar som vi diskuterar under 

3.3 Datainsamlingsteknik.  

 

Validitet handlar om att undersökaren ska uppnå samma resultat oavsett vilken 

mätmetod som används (Christensen et al, 2011). Våra ändringar som vi gjort i 

SERVQUAL modellen påverkar validiteten eftersom vi inte kommer uppnå samma 

resultat om vi väljer att byta ut vår enkät mot SERVQUAL. Genom de medvetna 

ändringarna anser vi att vi har uppnått ett mer rättvist och trovärdigt resultat för att 

kunna bedöma vad som är viktigt i kundbemötandet för en fast fashion butik specifikt 

för Gina Tricot.  
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4. Resultat 
 

I resultatkapitlet kopplas den teoretiska referensramen samman med studiens 

insamlade empiri. Strukturen för resultatet är uppbyggd efter de fyra dimensionerna i 

mätinstrumentet SERVQUAL som vi har utgått ifrån vid utformning av vår enkät. 

Genom att analysera varje dimension för sig har det hjälpt oss att ta fram vad som är 

viktigt i kundbemötandet för Gina Tricots kunder. 

 

En mer detaljerad tabell av de framtagna siffrorna kan ses i bilaga 3 Tabeller över 

univariat analys. 

 

4.1 Beskrivning av respondenterna 

 

Åldersgrupp Flest respondenter som deltagit i 

undersökningen befinner sig i 

åldersgruppen 18-23. 

Besök på Gina Tricot Flest antalet deltagare besöker Gina 

Tricots butiker 1-3 gånger per månad. 

Shoppingtyp Majoriteten handlar sina kläder i fast 

fashion butiker och gillar shopping i hög 

till mycket hög grad. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Vid svar Ja, hur engagerade upplevde du att Gina Tricots personal var för att uppfylla ditt 

behov? 
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I Vermas (2003) studie var personalens vilja att hjälpa kunderna en av de viktigaste 

aspekterna som gör kunderna glada i servicemötet. De aspekter som hamnade bland 

de absolut viktigaste var också hur personalen bemöter kunderna. Vilket innebär att 

säljarna ska visa respekt och vara vänliga mot kunderna. De faktorer som påverkade 

kunderna till missnöjdhet var om personalen bland annat betedde sig ignorant och 

känslokallt mot kunderna. I vår empiriska undersökning i Figur 4.1 ser vi att 

majoriteten 33,4 % tycker att Gina Tricots personal ger en aning högt till mycket högt 

engagemang när de får hjälp med exempelvis att hitta rätt storlek, kombinera plagg 

eller när de behöver smakråd. Det visar att kunderna tycker att personalen visar 

intresse och vilja att hjälpa dem.  

 

I en fast fashion butik tar Barnes och Lea-Greenwood (2010) upp att fokus ligger på 

att skapa en stark shoppingupplevelse genom den visuella kommunikationen, för att 

tillfredsställa kunderna. I Figur 4.1 ser vi att 24,7 % svarat att Gina Tricots personal 

har varken eller till mycket lågt engagemang. Fokus på att hålla butiksmiljön i 

toppskick kan vara en anledning till att en del respondenter uppfattar det som brist på 

engagemang från personalens sida. Den höga kundtrafiken i fast fashion butiker som 

Byun och Sternquist (2011) tar upp kan vi också se ha en koppling till varför en del 

kunder upplever brist på visat intresse. Vid hög kundgenomströmning kanske inte alla 

kunder hinner bli uppmärksammade och vid hög kundtrafik krävs det mer arbete för 

att hålla ordning i butiken. Både butiksmiljön och den sociala miljön har en positiv 

påverkan på konsumenternas beteende enligt Lin och Liang (2011). Vilket visar på att 

det är viktigt för fast fashion butiker som Gina Tricot att upprätthålla en social miljö 

där kunden känner sig välkommen i butiken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Hur viktigt är det att Gina Tricots personal tar sig tid och är engagerade för dig som kund? 
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I Figur 4.2 frågade vi respondenterna hur viktigt det är att Gina Tricots personal tar 

sig tid och är engagerade för kunderna. En hög majoritet på 75 % av antalet svarade 

tycker att engagemang från personalens sida är en aning viktigt till mycket viktigt. 

Därmed vill en klar majoritet av respondenterna att personalen ska vara engagerade 

och visa intresse vid kontakt. I fast fashion butiker fattas det snabba beslut då 

tillgängligheten på produkterna har en begränsad tid enligt Byun och Sternquist 

(2011). Det kan resultera i att kunderna vill att personalen ska visa engagemang vid 

behov av hjälp för att de ska kunna ta ett snabbt beslut. Om kunderna inte får den 

hjälp som efterfrågas, finns en risk att inga beslut sker vilket kan leda till att kunderna 

hamstrar varorna. Vid hamstring håller konsumenten på produkten och inget 

beslutsfattande har ännu skett, vilket hindrar andra konsumenter från att köpa 

produkten som har behov av den (Byun & Sternquist, 2011). Resultat i Tabell 4.1 

visar att oavsett inom vilken ålder kunderna befinner sig i tycker de att personalens 

engagemang är viktigt till mycket viktigt. Lin och Liang (2011) visar på att genom att 

skapa en positiv social miljö där personalen är tillgänglig och visar intresse för 

kunden, kommer kunden att återkomma till butiken igen och vara mer villig att göra 

ett köp. 

 

Tabell 4.1. Hur viktigt är det att Gina Tricots personal tar sig tid och är engagerade för dig som kund? * 

åldersgrupp  

 

 

åldersgrupp 

Total 

Upp 

till 17 18-22 24-29 30-35 

36 och 

uppåt 

Hur viktigt är 

det att Gina 

Tricots 

personal tar 

sig tid och är 

engagerade 

för dig som 

kund? 

oviktigt Count 1 1 2 0 0 4 

% within  2,7% 1,5% 10,5% ,0% ,0% 2,6% 

mindre viktigt Count 2 5 1 0 1 9 

% within  5,4% 7,4% 5,3% ,0% 4,0% 5,8% 

varken eller Count 5 13 2 0 5 25 

% within  13,5% 19,1% 10,5% ,0% 20,0% 16,2% 

en aning viktigt Count 6 17 5 1 1 30 

% within  16,2% 25,0% 26,3% 20,0% 4,0% 19,5% 

viktigt Count 8 13 6 2 7 36 

% within  21,6% 19,1% 31,6% 40,0% 28,0% 23,4% 

mycket viktigt Count 15 19 3 2 11 50 

% within  40,5% 27,9% 15,8% 40,0% 44,0% 32,5% 

Total Count 37 68 19 5 25 154 

% within  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 
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Figur 4.3. Har du någon gång fått hjälp av Gina Tricots personal exempelvis gällande att hitta storlekar, 

hjälp med att kombinera plagg eller om du behövt smakråd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Brukar du få hjälp om du behöver det i provrummen hos Gina Tricot? 

 

Figur 4.3 visar att 58 % av antalet svarade har fått hjälp av Gina Tricots personal. 

Gina Tricot är en butik som lägger vikt vid att hålla butiken i toppskick och ha 

varorna väl påfyllda, vilket gör att kunderna enkelt kan hitta rätt storlek på egen hand. 

Vilket kan vara en anledning till att 42 % av antalet svarade, inte fått hjälp av Gina 

Tricots personal. I Figur 4.4 svarar en majoritet av respondenterna att de inte får hjälp 

vid behov i provrummen. Det visar på att kunderna tycker att det brister på 

personalens lyhördhet vid provrummen. Utifrån forskning av Bearden och Hardesty 

(2009) är det viktigt att personalen är lyhörda för konsumenternas beteende och behov 

för att leda till ett effektivt beslutsfattande. Det är också viktigt att kunden inte 

behöver vänta länge på att få hjälp, vilket Zeithaml et al (2009) nämner.  
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Figur 4.5. Är det viktigt för dig att ha tillgång till hjälp vid provrummen i Gina Tricots butiker? 

 

Enligt Sum och Hui (2007) anses lyhördhet vara en av de viktigaste dimensionerna 

för att uppnå hög servicekvalitet inom modekedjor och de talar även om att kundernas 

förväntningar kring service blir allt högre. Resultatet i Figur 4.5 visar en jämn 

fördelning där cirka 50 % av de som svarat på frågan tycker det är en aning viktigt till 

mycket viktigt att få hjälp vid provrummen. Den andra hälften på cirka 50 % tycker 

att det är varken eller till inte det minsta viktigt att ha tillgång till hjälp. Därmed ser vi 

att det finns en blandning av kunder och deras behov vad gäller att få hjälp vid 

provrummen. Varför inte alla respondenter ser personalens lyhördhet som viktig kan 

ha att göra med att Gina Tricot är en fast fashion butik som säljer moderiktiga kläder 

till ett lågt pris. Kunderna har kanske därmed inte lika höga förväntningar kring 

personalens lyhördhet som inom det högre prissegmentet. Eftersom beslutsfattandet 

sker snabbt inom fast fashion som Byun och Sternquist (2011) tar upp, ser kanske inte 

alla kunder det viktigt att ha en tillgänglig personal vid provrummen. 

 

I Tabell 4.2 ser vi att det finns olika shoppingtyper som provar kläder innan köp. 

Vilket gör det viktigt att vara medveten om att det finns kunder som vill ha mer hjälp 

än andra. Enligt Darian et al (2001) är det viktigt att personalen är lyhörda på 

kundernas signaler för att inte vara alltför påflugna. Eftersom det finns kunder som 

både vill ha och inte vill ha hjälp vid provrummen gör det därmed viktigt för 

kunderna att personalen är lyhörda på kundernas verbala och ickeverbala signaler. 
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Figur 4.6. Upplever du att ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är betydelsefullt? 

 

Vi undersökte om ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är viktigt för kunderna. 

Resultatet i Figur 4.6 visar en majoritet på 76,5 % av antalet svarade som tycker att ett 

trevligt bemötande är betydelsefullt. I Vermas (2003) undersökning kan vi se att de 

viktigaste aspekterna som gjorde kunderna glada var bland annat personalens 

vänlighet, artighet och att de visar respekt för kunden. Ett positivt bemötande är 

viktigt att ge enligt Lin och Lin (2010) eftersom personalens positiva attityd påverkar 

kundens känslor. Enligt Muir (2008) har leendet visat sig vara viktig i serviceyrket för 

att kunden ska känna sig trevligt bemött. Ett trevligt bemötande anser vi är en 

förutsättning för att ge en positiv bild av företaget. Vi ser utifrån resultatet att 

kunderna tycker att ett trevligt bemötande är viktigt för en fast fashion butik som Gina 

Tricot. 

  

 

 

 

 

Tabell 4.2. Brukar du ta med dig kläder och prova i Gina Tricots butiker? * Tycker du om att shoppa? 

 

 

Tycker du om att shoppa? 

Total 

i mycket hög 

grad 

i ganska hög 

grad 

i ganska låg 

grad 

Brukar du 

prova 

kläder i 

Gina 

Tricots 

butiker? 

Nej Count 21 17 2 40 

% within  25,9% 26,2% 15,4% 25,2% 

Ja Count 60 48 11 119 

% within  74,1% 73,8% 84,6% 74,8% 

Total Count 81 65 13 159 

% within  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figur 4.7. Har Gina Tricots personal kunskap om att svara på dina frågor angående deras produkter? 

 

I den empiriska undersökningen i Figur 4.7 visar 47,2 % av de som svarat på frågan, 

att kunderna inte har någon uppfattning om personalens kunskap, medan 44,1 % av 

antalet svarade tycker att Gina Tricots personal har kunskap om produkterna. Darians 

et al (2001) undersökning visade att personalens kunskap om produkterna var den 

näst viktigaste parametern för att hjälpa kunderna i beslutsfattandet. Deras 

undersökning utfördes i en hemelektronikbutik där ett större behov av säljares 

produktkunskap är av stor vikt vid dyrare och mer avancerade produkter som finns 

inom elektronikbranschen. Eftersom Gina Tricot är en fast fashion butik som erbjuder 

det senaste modet till lågt pris, så tror vi inte att kunderna känner ett lika stort behov 

av att ställa frågor angående produkterna som de gör i en hemelektronikbutik. Därmed 

finner vi en koppling till varför ett stort antal respondenter har svarat ingen åsikt 

gällande personalens kunskap hos Gina Tricot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.8. Tycker du att personalens kunskap på Gina Tricot är viktig när du ska köpa deras produkter?  
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Enligt Zeithaml et al (2009) innefattar dimensionen säkerhet också personalens 

kunskap och att inge förtroende. Därmed undersökte vi om kunderna tycker att 

personalen har kunskap att svara på deras frågor i Figur 4.7. Resultatet visar att flest 

respondenter inte hade någon åsikt om personalens kunskap. När vi frågade 

respondenterna hur betydelsefull personalens kunskap är i Figur 4.8, svarar en 

majoritet på 75,2 % att personalens kunskap är en aning viktig till mycket viktig. Det 

visar att Gina Tricots kunder vill känna sig säkra om att personalen har kunskap att 

svara på deras frågor. Endast 24,8 % av de som svarat tycker att det är varken eller till 

inte det minsta viktigt med personalens kunskap. I jämförelse med vår undersökning 

och Sum och Huis (2007) undersökning kring dimensionen säkerhet ser vi att 

resultatet skiljer sig mellan olika modebutiker, vilket gör det viktigt att undersöka 

servicekvaliteten i respektive butik som Sum och Hui (2007) nämner är av stor vikt. 

Inom fast fashion butiken Gina Tricot ser vi att kunskap har betydelse för kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9. Skapar Gina Tricots personal ett förtroende i kundbemötandet? 

 

Resultatet från Figur 4.9 visar att 43, 8 % av antalet svarade tycker att Gina Tricot 

personal inger ett förtroende, medan 41,3 % har svarat ingen åsikt. Vilket visar på en 

jämn fördelning. Varför en sådan stor andel svarat ingen åsikt tror vi kan ha att göra 

med att kunderna inte har haft någon större kontakt med personalen. Utifrån vår 

bivariata analys i Tabell 4.3, fick vi fram att de respondenter som tycker att Gina 

Tricots personal har kunskap att svara på frågor angående produkterna, tycker även att 

personalen inger ett förtroende i kundbemötandet. Solomon och Rabolt (2007) tar upp 

att kunskap inger ett förtroende och utifrån vårt resultat ser vi att kunskap och 

förtroende har en koppling. Wong och Sohal (2002) menar att kunskap inte endast 

inger förtroende utan att säljarnas omtanke och individuella uppmärksamhet för 

kunden också är viktigt för att skapa förtroende. Det gör det viktigt att utveckla 

kundbemötandet för att höja förtroendet.  
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Figur 4.10. Hälsar personalen på dig när du kommer in i en Gina Tricot butik? 

 

Utifrån den empiriska undersökning i Figur 4.10 ser vi att majoriteten av deltagarna 

inte får en hälsning när de besöker en Gina Tricot butik, vilket innebär att en stor del 

kunder inte blir uppmärksammade i butik. Byun och Sternquist (2011) tar upp att det 

brukar vara en hög kundtrafik i fast fashion butiker. När det är hög kundtrafik krävs 

Tabell 4.3. Skapar Gina Tricots personal ett förtroende i kundbemötandet? * Har Gina Tricots personal 

kunskap om att svara på dina frågor angående deras produkter? 

 

 

Har Gina Tricots personal 

kunskap om att svara på dina 

frågor angående deras 

produkter? 

Total nej ja 

ingen 

åsikt 

Skapar Gina 

Tricots personal ett 

förtroende i 

kundbemötandet? 

nej Count 5 7 12 24 

% within  35,7% 9,9% 16,0% 15,0% 

ja Count 4 46 20 70 

% within  28,6% 64,8% 26,7% 43,8% 

ingen åsikt Count 5 18 43 66 

% within  35,7% 25,4% 57,3% 41,3% 

Total Count 14 71 75 160 

% within  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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det förmodligen mer arbete för att hålla butiken i toppskick, vilket kan vara en 

anledning till att majoriteten av kunder inte blir uppmärksammade. I Tabell 4.4 ser vi 

att oavsett svarsalternativ i Figur 4.10 vill majoriteten av respondenterna ha en 

hälsning när de är inne i fast fashion butiken Gina Tricot. Lin och Liangs (2011) 

studie visar att en hälsning är viktig eftersom det skapar positiva känslor till kunden. 

Darians et al (2001) tar upp att en direkt hälsning kan uppfattas som påträngande, 

vilket gör det viktigt för personalen att i bästa mån försöka bedöma om kunden vill bli 

uppmärksammad.  

 

 

I Tabell 4.5 undersöker vi hur ofta kunderna besöker Gina Tricots butiker och om de 

får en hälsning eller inte. Resultatet visar att majoriteten besöker Gina Tricots butiker 

1-3 gånger per månad. Vi ser att oavsett om kunderna får en hälsning eller inte så 

besöker majoriteten Gina Tricot regelbundet. Varför kunderna väljer att återkomma 

till Gina Tricot trots att de inte får en hälsning, kan bero på att Gina Tricot säljer 

moderiktiga varor till ett lågt pris. Det låga priset är en stark dragningskraft och Byun 

och Sternquist (2011) tar upp att det låga priset skapar en ökad kundktrafik. Eftersom 

det är många som inte får en hälsning och vill ha det så kan det överträffa kundernas 

förväntningar om de blir uppmärksammade. Sum och Hui (2007) tar upp att om 

kundernas förväntningar överträffas kan det leda till en mer positiv inställning till 

företaget. Individuell uppmärksamhet ses därmed vara ett viktigt första steg för att 

kunden ska känna sig sedd och välkommen i butiken. 

 

  

Tabell 4.4. Hälsar personalen på dig när du kommer in i en Gina Tricot butik? * Vill du att 

personalen ska hälsa på dig när du besöker en Gina Tricot butik?  

 

 

Vill du att personalen ska hälsa på 

dig när du besöker en Gina Tricot 

butik? 

Total Nej ja 

Har ingen 

betydelse 

Hälsar 

personalen på dig 

när du kommer in 

i en Gina Tricot 

butik? 

Nej Count 5 56 30 91 

% within  62,5% 53,3% 63,8% 56,9% 

Ja Count 3 39 9 51 

% within  37,5% 37,1% 19,1% 31,9% 

Vet inte Count 0 10 8 18 

% within  ,0% 9,5% 17,0% 11,3% 

Total Count 8 105 47 160 

% within  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figur 4.11. Tycker du om att shoppa? 

 

I Tabell 4.6 kan vi se en relativ jämn fördelning gällande om fast fashion kunderna 

vill ha en aktiv eller avvaktande personal. Resultatet visar att det finns en blandning 

av kunder och deras behov. Det gör det mer viktigt att Gina Tricots personal tolkar 

kundernas verbala och icke-verbala signaler för att kunna ge en bra service, vilket 

Byun och Sternqvist (2011) även nämner är viktigt. I Figur 4.11 ser vi att majoriteten 

av Gina Tricots kunder gillar att shoppa i mycket hög grad. Varför vi fick in ett urval 

där majoriteten gillar shopping i mycket hög grad kan ha att göra med att vi utförde 

påstana enkäter. Då många som gillar shopping kanske är mer benägna att ställa upp i 

undersökningen. Enligt Barnes och Lea-Greenwood (2010) har fler konsumenter fått 

ett högre intresse av mode som bidragit till att allt fler shoppar. Ett starkt 

modeintresse gör det viktigt för konsumenten att hålla sig uppdaterad, men också för   

Tabell 4.5. Hälsar personalen på dig när du kommer in i en Gina Tricot butik? * Hur ofta besöker du 

Gina Tricot butiker? 

  

 

Hur ofta besöker du Gina Tricot butiker? 

Total 

mer än 2 

gånger i 

veckan 

1-2 

gånger per 

vecka 

1-3 

gånger per 

månad 

mindre än 

1 gång per 

månad 

Hälsar personalen 

på dig när du 

kommer in i en 

Gina Tricot butik? 

Nej Count 9 22 49 10 90 

% within  64,3% 57,9% 58,3% 45,5% 57,0% 

Ja Count 4 12 28 7 51 

% within  28,6% 31,6% 33,3% 31,8% 32,3% 

Vet inte Count 1 4 7 5 17 

% within  7,1% 10,5% 8,3% 22,7% 10,8% 

Total Count 14 38 84 22 158 

% within  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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att passa in i det sociala sammanhanget. Enligt Solomon och Rabolt (2007) påverkar 

valet av produkter och vilken service vi vill ha i butik efter vad vi är för typ av 

människor och vilken livsstil vi har. Det kan vi se vara en anledning till varför svaren 

är så pass jämna gällande om kunderna vill ha en personal som är avvaktande eller tar 

initiativ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 4.6. Ringa in max 2 av följande butiker där du främst köper dina kläder. * Vill du att Gina Tricots personal: 

  

 

Vill du att Gina Tricots 

personal: 

Total 

Tar initiativ 

och frågar om 

jag behöver 

hjälp 

Är avvaktande 

och låter mig ta 

kontakt vid 

behov 

Ringa in max 

2 av följande 

butiker där du 

främst köper 

dina kläder. 

Gina Tricot+Lågpris Count 32 43 75 

% within  45,1% 48,9% 47,2% 

Mellanpris+Högpris Count 1 2 3 

% within  1,4% 2,3% 1,9% 

Gina Tricot+Mellanpris Count 2 4 6 

% within  2,8% 4,5% 3,8% 

Gina Tricot+Högpris Count 0 1 1 

% within  ,0% 1,1% ,6% 

Gina Tricot+Exklusivt Count 1 0 1 

% within  1,4% ,0% ,6% 

Lågpris+Lågpris Count 15 21 36 

% within  21,1% 23,9% 22,6% 

Lågpris+Mellanpris Count 18 14 32 

% within  25,4% 15,9% 20,1% 

Lågpris+Högpris Count 2 2 4 

% within  2,8% 2,3% 2,5% 

Mellanpris+Mellanpris Count 0 1 1 

% within  ,0% 1,1% ,6% 

Total Count 71 88 159 

% within  100,0% 100,0% 100,0% 
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6. Slutsats 
 
Studiens syfte var att undersöka vad kunderna efterfrågar i kundbemötandet på Gina 

Tricot och hur dem upplever att det är idag för att få fram de viktigaste 

grundparametrarna. Vi ser att en övervägande majoritet av Gina Tricots kunder vill ha 

en hälsning när de är inne i butiken, men undersökningen visar att majoriteten inte blir 

uppmärksammade. Vi ser dock att kunderna väljer att besöka Gina Tricot oavsett om 

de blir uppmärksammade, vilket beror på att moderiktiga varor till ett lågt pris har en 

stark dragning. Det leder till en hög kundtrafik som gör det svårt att uppmärksamma 

alla kunder som besöker butiken. En hälsning ser vi därmed inte har en avgörande 

betydelse om kunden väljer att besöka Gina Tricot, men utifrån resultatet ser vi att en 

hälsning skapar positiva känslor och som gör att kunden känner sig välkommen. I 

samband med att kunden får en hälsning är det viktigt att personalen känner av 

kundens signaler om de vill ha hjälp eller om de vill titta ifred, eftersom resultatet 

visar en jämn fördelning gällande om kunderna vill ha en aktiv eller avvaktande 

personal. Vilken service kunderna föredrar påverkas av vad de är för typ av 

människor och efter deras behov. Det gör det viktigt för kunden att personalen är 

uppmärksam och tolkar kundens kroppsspråk.  

 

Utifrån vårt resultat ser vi att kunderna oavsett ålder efterfrågar ett högt engagemang i 

kundbemötandet hos personalen när de får hjälp. Det innefattar att kunderna vill ha 

personal som visar entusiasm och en vilja att hjälpa dem. Vi ser utifrån analysen att 

majoriteten av respondenterna tycker att Gina Tricots personal visar engagemang när 

de får hjälp. När personalen visar vilja och intresse underlättar det för kunderna att 

fatta snabba beslut, vilket minimerar kundernas osäkerhet för att köpa produkterna. 

Genom att kunden känner att personalen visar engagemang kommer de vara mer 

benägna till att göra ett köp och återkomma till butiken. Trots den höga kundtrafiken i 

fast fashion butiker och fokus på butiksmiljön, ser vi att majoriteten av 

respondenterna upplever engagemang hos personalen. Det visar på att engagemang 

efterfrågas och uppfylls hos de undersökta Gina Tricot butikerna. 

 

Vi ser att en majoritet av respondenterna fått hjälp av personalen, men vid 

provrummen svarar en majoritet att de inte fått hjälp vid behov. En tillgänglig och 

lyhörd personal kan hjälpa kunden vid beslutsfattandet och ta fram produkter som 

uppfyller kundernas behov. Gällande vad kunderna efterfrågar ser vi dock att det är en 

jämn fördelning mellan de som föredrar och inte föredrar en lyhörd personal vid 

provrummen. Eftersom det sker snabba beslut inom fast fashion finns det kunder som 

har behov av att få hjälp medan andra kunder klarar sig på egen hand i 

beslutsfattandet. Därmed ser vi att det finns en blandning av kunder i Gina Tricots 

butiker, vilket gör det viktigt med en personal som är lyhörd på kundernas verbala och 

ickeverbala signaler. Det gör det möjligt att nå de kunder som har behov av att få 

hjälp i Gina Tricots butiker. Utifrån resultatet ser vi att en lyhörd personal kan 
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effektivisera beslutsfattandet. Om personalen är uppmärksam på kundernas signaler 

kan kunderna snabbt få hjälp vid behov som minskar risken till uteblivna köp.  

 

Vi ser att ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är av stor betydelse. Vilket innebär 

att kunderna vill att personalen ska vara vänliga och artiga i bemötandet. Det är 

viktigt för kunderna att personalen förmedlar en positiv attityd med ett leende på 

läpparna för att visa att de är tillmötesgående. Det skapar en positiv stämning som 

kunderna kommer att känna av och uppskatta. Utifrån resultatet ser vi att ett trevligt 

bemötande skapar positiva känslor hos kunderna som ger en positiv bild av företaget, 

därmed ser vi det vara en viktig grundparameter att uppfylla. 

 

I resultatet ser vi att kunderna inte har ett lika stort behov av att ställa frågor till 

personalen angående produkterna eftersom majoriteten inte har någon åsikt om 

personalens kunskap. Det visar sig ändå att kunderna tycker det är mycket viktigt med 

kunskap hos personalen i fast fashion butiken Gina Tricot. Därmed visar sig kunskap 

vara en viktig grundparameter, eftersom det kan göra att kunderna känner sig säkrare i 

beslutsfattandet. Vi kan se utifrån analysen att majoriteten anser att Gina Tricots 

personal inger ett förtroende i kundbemötandet och att det är kopplat till personalens 

kunskap, men teorin visar på att kunskap inte är det enda som skapar förtroende. 

Genom att både ha kunskap och ge ett trevligt bemötande där omtanke och 

uppmärksamhet ges kommer det att höja förtroendet. 
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7. Vad innebär slutsatserna för Gina Tricot? 
 

Vi ser utifrån slutsatserna att kunderna efterfrågar service i fast fashion butiken Gina 

Tricot. Kunderna vill att personalen ska ha en mycket god produktkunskap, samt visa 

intresse och engagemang i kundbemötandet. Personalen har en viktig position då de är 

ansiktet utåt och representerar företaget. Vi kan inte uttala oss om bakomliggande 

orsaker gällande hur Gina Tricot lever upp till grundparametrarna, eftersom vi inte 

undersökt bakomliggande orsaker. Det kan exempelvis bero på butikens utformning, 

kundernas eller personalens attityder. Vi ser det därför viktigt att skapa en högre 

förståelse och ta reda på vart det kan brista i kommunikationen för att kunna bemöta 

och stödja de framtagna grundparametrarna. Genom att leva upp till de angivna 

grundparametrarna kan Gina Tricot uppnå en högre servicekvalitet, vilket skapar en 

högre kundtillfredsställelse med återkommande kunder till butiken. 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

 
Fortsatta studier av intresse är att undersöka hur företaget Gina Tricot ska bemöta de 

framtagna grundparametrarna genom att undersöka vart det kan brista i 

kommunikationen. Det handlar om att skapa en förståelse för hur företaget ska leva 

upp till det kunderna efterfrågar. Om det visar sig att det brister i personalens sätt att 

överföra tjänsterna kan det vara av intresse att studera hur de framtagna 

grundparametrarna ska implementeras och följas på lång sikt. Det kan därmed vara 

intressant att undersöka vad som får personalen att känna sig motiverade på sin 

arbetsplats. 
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Bilaga 1. SERVQUAL 
 

Perceptions Statements in the Reliability Dimension 

 

1. When XYZ Company promises to do something by a certain time, it does so. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. When you have a problem, XYZ Company shows a sincere interest in solving it. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3. XYZ Company performs the service right the first time. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. XYZ Company provides its services at the time it promises to do so. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5. XYZ Company insists on error-free records. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Statements in the Responsiveness Dimension 

 

1. XYZ Company keeps customers informed about when services will be performed. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. Employees in XYZ Company give you prompt service. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3. Employees in XYZ Company are always willing to help you. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. Employees in XYZ Company are never too busy to respond to your request. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Statements in the Assurance Dimension 

 

1. The behavior of employees in XYZ Company instills confidence in you. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. You feel safe in your transactions with XYZ Company.  

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 45 

 

 

3. Employees in XYZ Company are consistently courteous with you. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. Employees in XYZ Company have the knowledge to answer your questions. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Statements in the Empathy Dimension 

 

1. XYZ Company gives you individual attention. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. XYZ Company has employees who give you personal attention.  

 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. XYZ Company has your best interests at heart. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. Employees of XYZ Company understand your specific needs. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. XYZ Company has operating hours that are convenient to all its customers. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Statements in the Tangibles Dimension 
 

1. XYZ Company has modern-looking equipment. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. XYZ Company’s physical facilities are visually appealing. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3. XYZ Company’s employees appear neat. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. Materials associated with the service (such as pamphlets or statements) are visually 

appealing at XYZ Company  

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Expectations: Several formats for measuring customer expectations using 

versions of SERVQUAL. 

 

There are number of different ways that expectations can be asked in surveys. We 

present four of these types below: (1) matching expectations statements, (2) referent 

expectations formats, (3) statements that combine both expectations and perceptions, 

and (4) statements that cover different types of expectations. 
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Matching expectations statements (paired with the previous perception 

statements) 

 

When customers have a problem, excellent firms will show a sincere interest in 

solving it. 

 

Strongly       Strongly 

Disagree      agree 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Referent expectations formats 

 

1. Considering a “world-class” company to be a “7”, how would you rate XYZ 

Company’s performance on the following service features? 

 

Sincere, interested employees 

 

Low       High 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Service delivered right the first time 

 

Low       High 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. Compared with the level of service you expect from an excellent company, how 

would you rate XYZ Company’s performance on the following 

 

Sincere, interested employees 

 

Low       High 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Service delivered right the first time 

 

Low       High 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Combined expectations / Perceptions statements 

 

For each of the following statements, circle the number that indicates how XYZ 

Company’s service compares with the level you expect. 

 

1. Prompt service 

 

Lower than my desired service        The same as my desired  Higher than my     

     desired service level            service level                      service level 

 

 

   1              2             3               4               5              6               7            8              9

  

 

2. Courteous employees 

 

Lower than my desired service        The same as my desired  Higher than my      

       desired service level            service level                       service level 

 

 

   1               2             3               4               5              6               7            8            9 

 

 

 

Expectations distinguishing between desired service and adequate service 

 

For each of the following statements, circle the number that indicates how XYZ 

Company’s performance compares with your minimum service level and with your 

desired service level. 

 

Compared with my minimum service level XYZ’s service performance is: 

 

When it comes to…                   Lower               Same               Higher  

 

1. Prompt service                     1       2      3       4       5      6       7      8      9 

 

2. Employees who are                                1       2      3       4       5      6       7      8      9 

   consistently courteous 

 
Compared with my desired service level XYZ’s service performance is: 

 

When it comes to…                   Lower               Same               Higher  

 

1. Prompt service                1       2      3       4       5      6       7      8      9 

 

2. Employees who are   

consistently courteous       1       2      3       4       5      6       7      8      9 

(Zeithamel et al, 2009, s. 152-154)  
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Bilaga 2. Enkät 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad du som kund tycker är viktigt i 

kundbemötandet hos Gina Tricot. Gina Tricot är en fast fashion butik som satsar på 

snabbt mode till billigt pris. Ange endast ett svarsalternativ vid varje fråga, om inte 

annat anges. 

1. Hälsar personalen på dig när du kommer in i en Gina Tricot butik?  

 Ja    Nej    Vet inte  

 

2. Vill du att personalen ska hälsa på dig när du besöker en Gina Tricot butik?  

 Ja    Nej    Har ingen betydelse  

 

3.  Upplever du att ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är betydelsefullt? 

Ja     Nej     Ingen uppfattning om det 

 

4. Har du någon gång fått hjälp av Gina Tricots personal exempelvis gällande att 

hitta storlekar, hjälp med att kombinera plagg eller om du behövt smakråd?  

Ja   gå till fråga 5      Nej  gå till fråga 6   

 

5 . Vid svar Ja, hur engagerade upplevde du att Gina Tricots personal var för att 

uppfylla ditt behov?  

 

1               2           3              4         5                 6          7  

                 

 

6. Hur viktigt är det att Gina Tricots personal tar sig tid och är engagerade för 

dig som kund? 

 

1               2           3              4         5                 6          7 

  

mycket lågt 

engagemang 

mycket högt 

engagemang 

inte det  

minsta viktigt 

mycket viktigt 
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7. Vill du att Gina Tricots personal: 

A. tar initiativ och frågar om jag behöver hjälp B. är avvaktande och låter mig ta 

kontakt vid behov 

8. Brukar du prova kläder i Gina Tricots butiker? 

Ja  gå till fråga 9     Nej  gå till fråga 10 

 

9. Brukar du få hjälp om du behöver det i provrummen hos Gina Tricot?  

Ja       Nej  

10. Är det viktigt för dig att ha tillgång till hjälp vid provrummen i Gina Tricots 

butiker? 

1               2           3              4         5                 6          7 

 

 

11. Har Gina Tricots personal kunskap om att svara på dina frågor angående 

deras produkter? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

12. Tycker du att personalens kunskap på Gina tricot är viktig när du ska köpa 

deras produkter? 

1               2           3              4         5                 6          7 

  

 

13. Skapar Gina Tricots personal ett förtroende i kundbemötandet? 

Ja    Nej    Ingen åsikt 

 

14. Hur ofta besöker du Gina Tricot butiker?  Fyll i ett alternativ.  

Mer än två gånger i veckan  1 – 2 gånger per vecka  

1 – 3 gånger per månad  Mindre än en gång per månad  

inte det  

minsta viktigt 
mycket 

viktigt 

inte det  

minsta viktigt 

 

mycket 

viktigt 
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15. Tycker du om att shoppa? (Med shopping menar vi att du tycker det är ett nöje 

att besöka butiker, prova och handla kläder) 

I mycket hög grad   I ganska hög grad   I ganska låg grad    Inte alls 

 

16. Ringa in max 2 av följande butiker där du främst köper dina kläder. 

Cubus          H&M       Vero Moda Mango  Acne        Kappahl                

Zara Prada   Whyred       Gina Tricot       Tiger       Odd Molly 

Gucci           Esprit         Nudie                  BikBok Monki         Lindex                  

Desigual      Top Shop 

Annat:_______________________  

 

17. Hur gammal är du?_________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Tabeller över univariat analys 
 

För att enklare utläsa resultaten, ges en kort förklaring på vad följande termer av 

relevans i tabellen betyder. 

Frequency: står för antal respondenter 

Percent: är den totala procenten med bortfall inräknat 

Valid percent: är den totala procenten av samtliga respondenter som svarat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabell 1. Hälsar personalen på dig när du kommer in i en Gina Tricot butik? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 91 45,5 56,9 56,9 

Ja 51 25,5 31,9 88,8 

Vet inte 18 9,0 11,3 100,0 

Total 160 80,0 100,0  

 Bortfall   40 20,0   

    Total 200 100,0   

     

 

Tabell 2. Vill du att personalen ska hälsa på dig när du besöker en Gina 

Tricot butik? 
 

 Frequency 

 

Percent 

 

Valid 

Percent 

 

Cumulative 

Percent 

 

    Valid Nej 8 4,0 4,9 4,9 

Ja 106 53,0 65,4 70,4 

Har ingen 

betydelse 

48 24,0 29,6 100,0 

Total 162 81,0 100,0  

   Bortfall  38 19,0   

    Total                       200 100,0   
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Tabell 3. Upplever du att ett trevligt bemötande hos Gina Tricot är 

betydelsefullt? 
 

 Frequency 

 

Percent 

 

Valid 

Percent 

 

Cumulative 

Percent 

 

     Valid Nej 12 6,0 7,4 7,4 

Ja 124 62,0 76,5 84,0 

Ingen 

uppfattning 

26 13,0 16,0 100,0 

Total 162 81,0 100,0  

     Bortfall  38 19,0   

     Total                      200 100,0   

 

 

Tabell 4. Har du någon gång fått hjälp av Gina Tricots personal exempelvis 

gällande att hitta storlekar, hjälp med att kombinera plagg eller om du behövt 

smakråd? 
 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 68 34,0 42,0 42,0 

Ja 94 47,0 58,0 100,0 

Total 162 81,0 100,0  

Bortfall  38 19,0   

    Total 200 100,0   



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 5. Vid svar Ja, hur engagerade upplevde du att Gina Tricots personal 

var för at uppfylla ditt behov? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid mycket lågt 

engagemang 

1 ,5 ,6 ,6 

en aning lågt 

engagemang 

11 5,5 6,8 7,4 

varken eller 28 14,0 17,3 24,7 

en aning högt 

engagemang 

33 16,5 20,4 45,1 

högt engagemang 17 8,5 10,5 55,6 

mycket högt 

engagemang 

4 2,0 2,5 58,0 

De som svarat nej 

på föregående 

fråga (fråga 5) 

68 34,0 42,0 100,0 

Total 162 81,0 100,0  

Bort-

fall 

 38 19,0 
  

Total 200 100,0   

 

Tabell 6. Hur viktigt är det att Gina Tricots personal tar sig tid och är 

engagerade för dig som kund? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid oviktigt 4 2,0 2,5 2,5 

mindre viktigt 9 4,5 5,7 8,3 

varken eller 25 12,5 15,9 24,2 

en aning 

viktigt 

32 16,0 20,4 44,6 

viktigt 37 18,5 23,6 68,2 

mycket 

viktigt 

50 25,0 31,8 100,0 

Total 157 78,5 100,0  

Bortfall  43 21,5   

  Total 200 100,0   
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Tabell 7. Vill du att Gina Tricots personal: 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tar initiativ och frågar om 

jag behöver hjälp 

72 36,0 44,7 44,7 

Är avvaktande och låter 

mig ta kontakt vid behov 

89 44,5 55,3 100,0 

Total 161 80,5 100,0  

Bortfall  39 19,5   

Total 200 100,0   

Tabell 8. Brukar du prova kläder i Gina Tricots butiker? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid Nej 40 20,0 24,8 24,8 

Ja 121 60,5 75,2 100,0 

Total 161 80,5 100,0  

 Bortfall  39 19,5   

 Total 200 100,0   

Tabell 9. Brukar du få hjälp om du behöver det i provrummen hos Gina Tricot? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid Nej 73 36,5 45,1 45,1 

Ja 48 24,0 29,6 74,7 

De som svarat nej på 

föregående fråga 

41 20,5 25,3 100,0 

Total 162 81,0 100,0  

 Bortfall  38 19,0   

 Total 200 100,0   
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Tabell 10. Är det viktigt för dig att ha tillgång till hjälp vid provrummen i Gina Tricots 

butiker? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid inte det minsta 

viktigt 

11 5,5 6,8 6,8 

oviktigt 13 6,5 8,1 14,9 

mindre viktigt 21 10,5 13,0 28,0 

varken eller 34 17,0 21,1 49,1 

en aning viktigt 36 18,0 22,4 71,4 

viktigt 23 11,5 14,3 85,7 

mycket viktigt 23 11,5 14,3 100,0 

Total 161 80,5 100,0  

  Bortfall  39 19,5   

  Total 200 100,0   

Tabell 11. Har Gina Tricots personal kunskap om att svara på dina frågor 

angående deras produkter? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid nej 14 7,0 8,7 8,7 

ja 71 35,5 44,1 52,8 

ingen åsikt 76 38,0 47,2 100,0 

Total 161 80,5 100,0  

  Bortfall  39 19,5   

  Total 200 100,0   
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Tabell 12. Tycker du att personalens kunskap på Gina Tricot är viktig när du 

ska köpa deras produkter? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

   Valid inte det minsta 

viktigt 

3 1,5 1,9 1,9 

oviktigt 2 1,0 1,2 3,1 

mindre viktigt 15 7,5 9,3 12,4 

varken eller 20 10,0 12,4 24,8 

en aning viktigt 35 17,5 21,7 46,6 

viktigt 31 15,5 19,3 65,8 

mycket viktigt 55 27,5 34,2 100,0 

Total 161 80,5 100,0  

   Bortfall  39 19,5   

  Total 200 100,0   

Tabell 13. Skapar Gina Tricots personal ett förtroende i kundbemötandet? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid nej 24 12,0 15,0 15,0 

ja 70 35,0 43,8 58,8 

ingen åsikt 66 33,0 41,3 100,0 

Total 160 80,0 100,0  

  Bortfall  40 20,0   

  Total 200 100,0   
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Tabell 14. Hur ofta besöker du Gina Tricot butiker? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid mer än 2 gånger i 

veckan 

14 7,0 8,8 8,8 

1-2 gånger per 

vecka 

39 19,5 24,4 33,1 

1-3 gånger per 

månad 

85 42,5 53,1 86,3 

mindre än 1 gång 

per månad 

22 11,0 13,8 100,0 

Total 160 80,0 100,0  

     

 Bortfall 

 40 20,0 
  

 Total 200 100,0   

Tabell 15. Tycker du om att shoppa? 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid i mycket hög grad 81 40,5 50,6 50,6 

i ganska hög grad 65 32,5 40,6 91,3 

i ganska låg grad 14 7,0 8,8 100,0 

Inte alls 

Total 

 

160 

 

80,0 

 

100,0 
 

  Bortfall  40 20,0   

  Total 200 100,0   
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Tabell 16. Ringa in max 2 av följande butiker där du främst köper dina kläder. 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid Gina Tricot+Lågpris 76 38,0 47,5 47,5 

Mellanpris+Högpris 3 1,5 1,9 49,4 

Gina Tricot+Mellanpris 6 3,0 3,8 53,1 

Gina Tricot+Högpris 1 ,5 ,6 53,8 

Gina Tricot+Exklusivt 1 ,5 ,6 54,4 

Lågpris+Lågpris 36 18,0 22,5 76,9 

Lågpris+Mellanpris 32 16,0 20,0 96,9 

Lågpris+Högpris 4 2,0 2,5 99,4 

Mellanpris+Mellanpris 1 ,5 ,6 100,0 

Total 160 80,0 100,0  

  Bortfall  40 20,0   

  Total 200 100,0   

Tabell 17. Åldersgrupp 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Valid Upp till 17 41 20,5 25,8 25,8 

18-23 69 34,5 43,4 69,2 

24-29 19 9,5 11,9 81,1 

30-35 5 2,5 3,1 84,3 

36 och uppåt 25 12,5 15,7 100,0 

Total 159 79,5 100,0  

  Bortfall  41 20,5   

  Total 200 100,0   

 

Hur gammal är du? 

 Valid 159 

Bortfall 41 

Medelvärde 24,48 

Median 21,00 



 60 

 

 

 

 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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