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Sammanfattning 

Den aktuella studien syftade till att öka förståelsen för den betydande roll känslor har i 

servicemöten. En experimentell design användes där deltagare randomiserades till en av två 

scenariobeskrivningar, där en variabel var manipulerad. Två olika ansiktsuttryck, ett leende 

eller ett neutralt, användes som stimuli för att undersöka dess inverkan på kunderna. 

Resultaten visade att en leende servicearbetare påverkade kundernas känslor positivt, samt 

ökade både nöjdheten och reciprociteten jämfört med en servicearbetare med neutralt 

ansiktsuttryck. Dessutom utvärderade kunderna den leende servicearbetarens personliga 

egenskaper mer positivt jämfört med servicearbetaren med neutralt ansiktsuttryck. Resultaten 

bekräftar många föregående studiers resultat på området. Resultaten belyser även en viktig bit 

som tidigare forskning missat, nämligen utvärderingen av servicearbetarens 

personkaraktäristiska och dess inverkan i servicemötet. Därigenom markerar studien ett behov 

av utökad kunskap inom området. Slutsatsen är att ett leende påverkar kunder positivt ur 

många aspekter. En ökad förståelse och kunskap för området kan i ett längre perspektiv ge en 

praktisk nytta för många parter; för serviceföretagen, men även för servicearbetare och 

kunder. 

 

Nyckelord: servicemöten, affekter, personbedömning, kundnöjdhet, reciprocitet. 
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Abstract 

The present study aimed to extend the understanding of the important role that feelings have 

in service encounters. An experimental design was used where participants were randomly 

allocated to one of two text-based  scenarios. Two different facial expressions were used in an 

experiment to investigate their influence on customers. The results showed that a smiling 

service worker affected the customers’ feelings positive, and increased the customers’ 

satisfaction as well as their reciprocity, compared to a service worker with a neutral facial 

expression. Furthermore, the customers evaluated the smiling service workers personal 

qualities more positive compared to the service worker with a neutral facial expression. The 

results confirm many earlier studies results in the same research area. The results also 

highlight an important part that earlier research have missed, namely the personal evaluation 

of the service worker and its influence in the service encounter. Thereby, this study marks a 

need of extended knowledge in the area. The conclusion is that a smile affects customers 

positively in many aspects. An increased understanding and knowledge can give a practical 

use for many parts; for service companies but also for service workers and customers. 

 

Key words: service encounters, affects, personal evaluation, customer satisfaction, reciprocity. 
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Förord 

Olika aspekter som berör konsumentpsykologi har jag på ett eller annat sätt funderat över 

medvetet eller omedvetet tidigare i mitt liv. Mitt intresse för området ökade markant när jag 

själv började arbeta som försäljare för ett flertal år sedan. Idag har min arbetserfarenhet inom 

servicesektorn ökat, detsamma har intresset för hur jag som servicearbetare förmedlar 

budskap till kunderna. Att skapa lojalitet och tillfredsställelse hos kunder är inte något jag blir 

instruerad eller tvingad att försöka skapa för företagets skull. Att få nöjda och belåtna kunder, 

är ett personligt mål för mig, som ger mig glädje och gör mig nöjd i återgäld. Det är därför 

som intresset för att genomföra den här studien har växt fram. Den här studien har varit av 

stor glädje för mig att genomföra, där jag har vissa personer att tacka dess framgång för. Min 

handledare, Pernille K Andersson, vill jag tacka för allt stöd. Hon har varit ett bollplank av 

stor betydelse för mig, som har stöttat och hjälpt mig i situationer där mina tankar har varit 

låsta. Dessutom vill jag ge ett stort tack till alla studenter på Karlstad universitet. Av alla de 

studenter jag stötte på under datainsamlingen, var alla otroligt positiva, hjälpsamma och 

nyfikna till min studie, och ställde gladeligen upp som deltagare i studien. Utan er hade inte 

studien blivit till vad den blev, och det tackar jag er för. 

 

 

  



 

5 

 

Inledning 

Kvalité och kundnöjdhet har sedan lång tid tillbaka spelat en avgörande roll för 

överlevnad i den dagliga konkurrensen bland världens branscher (Luo & Homburg, 2007; Yap 

& Kew, 2007). Därmed föreligger det mycket forskning inom området för de två 

nyckelfaktorerna och strategier för att ernå dem. I marknadsföringslitteraturen, argumenteras 

det för en strategi som säger att försäljare måste skapa relationer med sina kunder, istället för 

att låta säljmötet bli en kortvarig transaktion (Gummesson, 1995). I Koermer, Goldstein och 

Petelles (1996) studie på en bensinstation, fokuserade de till stor del kring begreppet sociality, 

som enligt Pacanowsky och O'Donnell-Trujillo (1983) beskrivs som bemötanden som 

uppmuntrar en smidig och samarbetande miljö av intensiva interaktioner med andra. 

Resultaten från Koermer et al (1996) visade den fundamentala rollen som säljarens 

kommunikation har i kundrelationer. Syftet i en studie av Koermer, Zabava Ford och Brant 

(2000) var att bedöma säljares sociality och dess relation till kundnöjdhet och lojalitet. 

Koermer et al. (2000) blev därmed grundarna till den etablerade skalan Service Provider 

Sociality Scale (SPSS) som har som avsikt att fånga båda dimensioner av sociality; personlig 

kontakt och artiga uttryck. 

Genom olika studiers resultat (Kang, Okamoto, & Donovan, 2004; Olsen, 2002; 

Söderlund & Öhman, 2005) har kundnöjdhet och kvalité länkats samman med kundbeteenden 

som lojalitet och word-of mouth (WOM), som förenklat innebär att nöjda kunder sprider det 

goda ordet vidare till andra (Schiffman & Kanuk, 2000). Babin, Lee, Kim och Griffin (2005) 

visade genom sin studie att kvalitet och kundnöjdhet har en positiv korrelation med kunders 

reciproka beteende, som yttrar sig i viljan att återvända till platsen och kunders 

rekommendationer till vänner. Yap och Kew (2007) undersökte servicekvalité, nöjdhet samt 

reciprocitet i restaurangmiljöer. Även deras resultat indikerade att kundernas upplevelse av 

kvalité och nöjdhet hade en direkt positiv inverkan på deras reciprocitet att återvända till 

restaurangen. Tsai och Huangs (2002) valda studiemiljö var skobutiker och deras resultat 

visade att säljarens förmedling av affektion påverkade kunders reciproka beteende. 

Därigenom bekräftade Tsai och Huang (2002) tidigare forskning som indikerat att en säljares 

affektiva budskap, däribland ett leende, kan påverka kundens reaktion i form av kundnöjdhet 

och positiv kvalitetsbedömning. 

Russell och Pratt (1980) kom tidigt ut med att människors attributer i omgivningar är 

uppdelad i en kognitiv samt en affektiv mening. Ett viktigt steg i att definiera begrepp som 

affekter, känslor och humör, togs av Russell och Barrett (1999) då de introducerade två 

relaterade nyckelkoncept för att förstå affektiva processer; prototypiska emotionella episoder 
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och core affect. Den förstnämnda, är en förväntad eller erfaren kedja av händelser, som består 

bland annat av psykologiska, affektiva och kognitiva förändringar (Lazarus, 1991). Core 

affect är ett neuropsykiskt tillstånd med många varierande processer, enligt Västfjäll, Friman, 

Gärling och Kleiner (2002). Dessa processer är de som skapar specifika reaktioner och 

associationer av en enskild känsla av att helt enkelt känna sig trött eller pigg, glad eller ledsen 

(Västfjäll et al., 2002). Russell (2009) tillägger att prototypiska emotionella episoder sägs 

börja, och efter en kort tid sluta. Core affects är däremot ett tillstånd som alltid är närvarande, 

till och med i neutrala tillstånd. Russell (2009) förklarar att ytterligare en skillnad mellan 

koncepten är att prototypiska emotionella tillstånd är riktade mot något, medan core affect 

inte nödvändigtvis är det. Tidigt föreslogs det att core affect kan beskrivas genom ett par 

underliggande dimensioner (Schlosberg, 1952, 1954). Senare forskning använde 

tvådimensionella modeller, där core affect är organiserat i en cirkulär struktur. Fyra modeller 

av det här slaget finns föreslagna av Russell (1980), (se även Feldman Barrett & Russell, 

1998, för en reviderad version), Watson och Tellegen (1985), Larsen och Diener (1992) och 

Thayer (1987). Yik, Russell och Barrett (1999) fann i sin studie en omfattande och empirisk 

överlappning mellan dessa modeller. För att sammanfatta resultaten från Yik et al, verkar 

dimensionerna valens och aktivering tillräckliga för att beskriva strukturen hos core affects. 

Valens är en dimension av mänsklig erfarenhet, som reflekterar graden av affekt som ger 

information om ett nuvarande välmående (Russell & Feldman Barrett, 1999). Aktivering, är 

en dimension med subjektiv erfarenhet av mobilisering och energi (Russell & Feldman 

Barrett, 1999). Dimensionen är även hänförd som aktivitet, energi, spänning och upphetsning 

(Thayer, 1989). Västfjäll et al (2002) menar att grundsyftet för deras studie förklarades av att 

de dåvarande existerande mätskalorna av affekt inte fångade de enskilda dimensionerna av 

valens och aktivering. Därför genomförde Västfjäll et al (2002) sammanlagt tre studier med 

ett resultat som visade att bedömningsskalor med adjektiv var tillförlitliga mått av valens- och 

aktiveringsdimensionerna. Därigenom grundades en ny svensk mätskala av affekt, som kom 

att kallas för the Swedish Core Affect Scale (Västfjäll et al., 2002). 

Ett exempel på en affektiv process är situationer som involverar beslutsfattande, där 

spelar känslor en avgörande roll (Lucey & Dowling, 2005). Ett annat faktum är att en stor del 

av de känslor människor får erfara, uppkommer i interaktioner med andra människor (Clark & 

Taraban, 1991; Shaver, Schwartz, Kirson, & O'Connor, 1987). Båda beskrivna situationer är 

det som sker vid ett servicemöte mellan kund och servicearbetare. Trots det, har forskning 

inom området hittills fokuserat till större del på känsloväckande objekt än servicearbetaren 

(Lee & Dubinsky, 2003). Genom bidrag från serviceforskningen, framkommer det att 
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beteendet hos en servicearbetare i servicemötet är av avgörande roll för att få nöjda kunder 

Bitner, Booms, & Mohr, 1994; Bitner, Booms, & Tetreault, 1990; Hartline & Jones, 1996; 

Smith, Bolton, & Wagner, 1999; Winsted, 2000). Vid ett möte med en servicearbetare, 

utstrålar personen olika ledtrådar i form av exempelvis ansiktsuttryck och kroppspråk om 

vilket känslotillstånd den befinner sig i (Sutton & Rafaeli, 1988). Människor är generellt 

väldigt skickliga att bearbeta känslor som uttrycks via ansiktet, därför är det en speciellt viktig 

ledtråd till en persons känslotillstånd (Niedenthal, 1990). Uppfattningen hos många 

serviceföretag är att ett leende hos en säljare har en positiv inverkan på kundens intryck. 

Därför instruerar många företag sina anställda till att le i servicemöten (Bryman, 2004). I 

studier som fångat människors tro om offentliga uttryck av positiva känslor, står ett leende 

väldigt högt rankat (Shaver et al., 1987). Ett förslag till varför en leende servicearbetare 

förutsäger kundnöjdhet är emotional contagion. Begreppet innebär en omedveten process där 

humörtillstånd överförs genom en härmning av det en ser (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 

1994). Forskning som har gjorts på den här faktorn har visat att exponering av en person med 

positivt eller negativt uttryck kan få ett förändrat känslotillstånd hos observatören till svar 

(McHugo, Lanzetta, Sullivan, Masters, & Englis, 1985). En bekräftelse kom genom en studie 

av Pugh (2001), som visade att emotional contagion uppstår i ett servicemöte. Samma resultat 

visades av Barger och Grandey (2006), där en leende säljare korrelerade med leende kunder. 

Söderlund och Rosengren (2008) utökade forskningsfältet genom att jämföra olika 

ansiktsuttryck samt könets inverkan på kundnöjdhet. Söderlund och Rosengren fann att den 

leende försäljaren inducerade mer kundtillfredsställelse än försäljaren med ett neutralt 

ansiktsuttryck, oavsett kön. Jämfört med övriga forskningsbidrag, inkluderade Söderlund och 

Rosengren även en övergripande utvärdering av servicearbetaren. 

Pugh (2001) föreslår genom sina resultat att användandet av känslor är ett mäktigt 

verktyg för företag. Det beror dels på att kunder förväntar sig det som en del av servicen. 

Visade känslor kan också alternera kundens humör och attityd gentemot företaget (Pugh, 

2001). Söderlund och Rosengren (2008) gav ytterligare ett bidrag i att bevisa att känslor 

spelar en viktig roll i utvärderingar. Samtliga genomgångna studier ovan, markerar ett behov 

av utökning i kunskap och förståelse för den viktiga rollen som känslor har i servicemöten. 

Att utöka förståelsen för de komponenter som bygger upp en god relation mellan 

servicearbetare och kunder är av stor betydelse för vårt allt mer växande 

konsumtionssamhälle. Då fältet är brett och består av många olika dimensioner, syftade den 

aktuella studien att fokusera på två olika ansiktsuttryck och dess signaler om känslotillstånd i 

möten mellan människor. Med inspiration av Söderlund och Rosengren (2008), genomfördes 
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en studie som jämförde intrycken av en leende servicearbetare jämfört med en servicearbetare 

med ett neutralt ansiktsuttryck. Dessutom sökte studien att få en övergripande utvärdering av 

servicearbetaren. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka två olika ansiktsuttrycks inverkan på 

kundtillfredsställelse. 

 

Hypoteser  

De hypoteser som ställdes upp före studien påbörjades var följande: 

 

H1: När en servicearbetare ler i servicemötet, påverkar hon kundernas känslor positivt jämfört 

med en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck. 

H2: En leende servicearbetare påverkar kundens utvärdering av personen positivt jämfört med 

en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck. 

H3: En leende servicearbetare ökar nöjdheten hos deltagaren jämfört med en servicearbetare 

med ett neutralt ansiktsuttryck. 

H4: Ett leende ökar reciprociteten hos kunderna till att återvända samt att rekommendera 

butiken till sina vänner. 

 

Metod 

Deltagare 

Urvalet gjordes genom att studenter erbjöds att delta i experimentet personligen runt 

om på universitetsområdet. Studien genomfördes med totalt 94 deltagare, som alla värvades 

enligt vad Hayes (2000) förklarar som ett tillgänglighetsurval. Grupp 1 utgjordes av de 

deltagare som fick läsa en scenariobeskrivning med en leende säljare medan grupp 2 fick en 

säljare med ett neutralt ansiktsuttryck. Grupp 1 bestod av 19 män och 27 kvinnor mellan 19-

35 år, med en genomsnittlig ålder på 23,5 år (SD=3,8). Grupp 2 bestod av 18 män och 30 

kvinnor som var mellan 19-46 år, med en genomsnittlig ålder på 24 år (SD=5,4). 
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Design 

Studien utgick från befintliga teorier och hade därmed en deduktiv ansats. En 

experimentell design användes med enkäter som datainsamlingsmetod för en oberoende 

mätning. Genom enkäten mättes de beroende variablerna affekter, personbedömning, nöjdhet 

samt reciprocitet. Den oberoende variabeln var bilder med ansiktsuttryck. Två olika scenarion 

användes i enkäterna, innehållande text och en 10 x 15,5 cm svartvit bild av en kvinnlig 

säljare med ett leende eller ett neutralt ansiktsuttryck. Texten var detsamma i alla enkäter, 

skillnaden var skiftandet av bild samt beskrivningen av vilket ansiktsuttryck säljaren hade. 

Dessa fungerade som stimuli, och manipulerades för att se dess påverkan på de beroende 

variablerna. Att använda scenarion ger möjligheten att manipulera kontexter och variabler 

som inte kan studeras lika lätt i en verklig miljö (Söderlund & Rosengren, 2008). Dessutom 

har metoden ekologisk validitet inom serviceforskningen (Bateson & Hui, 1992). Deltagarna 

randomiserades till de två stimuli genom att enkäterna låg varannan om varandra i den 

ordning de delades ut.  

 

Instrument  

Satisfaction with Travel Scale (STS) är en självskattningsskala som utvecklades av 

Olsson, Friman, Pareigis och Edvardsson (2012) och mäter core affect. Skalan grundar sig på 

skalan SCAS, som utvecklades av Västfjäll et al. (2002). Skillnaden är att Olsson et al. (2012) 

har förutom en affektiv dimension även lagt till en kognitiv dimension. STS består av totalt 

nio motsatsord som deltagaren skall bedöma sina känslor av utifrån en 9-gradig skala som går 

från -4 till 4. En positiv gradering står för en positiv känslomässig erfarenhet och högre 

kvalitet, medan en negativ gradering står för motsatsen. Tre ordpar relaterar till en kognitiv 

dimension och tre ordpar till vardera av dimensionerna positiv avslappning (positive 

deactivation) och positiv aktivering (positive activation). Den kognitiva dimensionen 

exkluderades från vidare analys i den föreliggande studien då det var enbart av intresse att 

analysera de affektiva måtten. Dimensionen positiv aktivering gav ett Cronbach’s alpha värde 

på 0.90 och dimensionen positiv avslappning gav värdet 0.86. 

En skala med totalt 11 frågor användes från Andersson (2012), som har utvecklat och 

använt skalan med inspiration från Williams et al. (2002) och skalan Service Provider 

Sociability Scale (SPSS) från Koermer et al. (2000). Dessa frågor används för deltagarens 

utvärdering av säljarens personkaraktäristiska drag. Några av de personlighetsdrag som 

utvärderas är ”Kompetent”, ”Trovärdig” och ”Pålitlig”. Samtliga personlighetsdrag besvaras 
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på en 10-gradig skala, där 1 står för Instämmer ej och 10 stod för Instämmer. Värdet 0 står för 

Vet ej. Det här testet gav ett Cronbach’s alpha värde på 0,98.  

En skala med totalt fyra påståenden användes från Andersson (2012), som har 

utvecklat och använt skalan. De två första påståendena tillhör ett nöjdhetsmått och de sista två 

ett reciprocitetsmått. Nöjdhetsmåtten är införda från en skala av Oliver och Swan (1989), och 

reciprocitetsmåtten införda från en skala av Zeithaml, Berry och Parasuraman (1996). Dessa 

påståenden ger mått på hur troligt det är att deltagaren skulle återvända till butiken samt 

rekommendera den till sina vänner. Tidigare forskning har visat kopplingar mellan nöjdhet 

och WOM (Babin et al., 2005), samt mellan nöjdhet och att återvända (Yap & Kew, 2007). 

Påståendena besvaras på en 10-gradig skala, där 1 står för Instämmer ej och 10 står för 

Instämmer. Värdet 0 står för Vet ej. Båda måtten är en konsekvens av bemötandet, och därför 

genomfördes ett reliabilitetstest på dem tillsammans. De gav ett Cronbach’s alpha värde på 

0.84. 

 

Genomförande  

Datainsamlingen genomfördes under en eftermiddag på Karlstad universitet. Enkäten 

distribuerades till studenter slumpvis runt om på olika platser på universitetsområdet. 

Studenterna söktes upp på platser där det tydligt framgick att de inte var upptagna med 

skolarbete eller var mitt under en lektion eller föreläsning. Insamlingen pågick under 

sammanlagt tre timmar. Tidsintervallet var inte förutbestämt utan insamlingen pågick till 

önskat antal personer hade deltagit, 94 stycken totalt. Studenterna tillfrågades om de hade tre 

minuter att avvara för att besvara en enkät om deras upplevelse av ett servicemöte. De som 

tackade ja till att delta i studien, tilldelades en enkät som föregicks av ett informationsbrev 

med all viktig information som deltagaren behöver delges. När deltagarna hade läst igenom 

brevet, fick de först av allt besvara en fråga om samtycke att delta i studien. Sedan 

efterfrågades bakgrundsdata om kön och ålder. Deltagarna fick därefter titta på bilden, 

stimulit, som antingen bestod av en leende servicearbetare eller en servicearbetare med ett 

neutralt ansiktsuttryck. Under bilden stod ett kort scenario beskrivet som handlade om ett 

servicemöte. Utefter beskrivningen fick deltagaren sedan göra en bedömning av det beskrivna 

mötet genom ett frågebatteri. Första delen tillhörde instrumentet STS, andra delen utgjordes 

av utvärderingen av personkaraktäristiska, och den sista delen tillhörde nöjdhets- och 

reciprocitetsmåtten (se hela enkäten med informationsbrev och de två stimulin i bilaga 1). 

Efter tilldelningen av enkäten, lämnades deltagaren ifred under ett par minuter för att besvara 

enkäten. Samtliga deltagare uppmanades efteråt att behålla informationsbrevet, ifall de önskar 
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att ta del av resultatet från studien eller ta kontakt med utföraren efteråt för frågor och 

funderingar. 

 

Databearbetning 

Efter att datainsamlingen avslutades numrerades samtliga enkäter och omkodades för 

att därefter läggas in i statistikprogrammet IBM Statistical Package of Social Science (IBM 

SPSS). Först av allt skapades två diskreta värden som representerade saknade värden i 

enkäterna. Värdet 999 lades till för att kunna notera ej besvarade frågor från deltagarna. Det 

andra värdet som skapades var 0, som representerade svarsalternativet ”Vet ej” i de frågor 

som berörde personbedömning samt nöjdhet och reciprocitet. Vid bearbetningen av allt 

material togs först deskriptiv statistik fram på all rådata. För att beskriva urvalet i de två 

deltagande grupperna togs medelåldern och standardavvikelsen fram samt könsfördelningen. 

Insamlad data analyserades därefter med hjälp av t-test för oberoende mätningar. En 

oberoende mätning innebär att studien har en mellanindividsdesign, där jämförelser görs 

mellan grupper med olika individer (Borg & Westerlund, 2012). Innan genomförandet av 

analyserna vändes en av frågorna tillhörande reciprocitetsmåttet, för att få samma betydelse 

som i de övriga frågorna. För att möjliggöra hypotesprövning skapades ett flertal index i IBM 

SPSS. Från skalan STS skapades två index, positiv aktivering och positiv avslappning, från de 

ordpar som tillhörde vardera dimension. Samtliga personlighetsdrag i skalan från Andersson 

(2012) skapade indexet personbedömning. De sista två indexen skapades från påståendena 

tillhörande nöjdhets- och reciprocitetsmåtten, som fick samma namn till index. 

 

Bortfall 

Vid tillfället då insamlingen av data pågick, gjordes det löpande tills önskat antal 

deltagare hade uppnåtts. Det var ett par studenter, uppskattningsvis fem personer, som tackade 

nej till att delta i experimentet. Alla hade samma orsak till avböjandet; de hade en 

föreläsningstid att passa. Därigenom utgjorde dessa personer det externa bortfallet i studien. 

Det interna bortfallet uppgick till totalt två deltagare. En deltagare ansåg sig inte kunna 

besvara frågorna med så lite fakta att basera sin bedömning på från scenariobeskrivningen. 

Den andre deltagaren hade saknade värden på mer än halva enkäten. Därför exkluderades 

dessa två från studien. Sammanlagt tre interna bortfall förekom vid indexet Nöjdhet. 
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Reliabilitet och validitet 

En grundläggande faktor i studien var att bilderna i enkäten skulle uppfattas på rätt 

sätt. Det vill säga att ansiktsuttryckena uppfattas lika oavsett vem som besvarar enkäten. 

Därför har validerade bilder använts för att säkra studiens stimuli (Langner et al., 2010). För 

att stärka reliabiliteten samt få hög validitet i studien användes etablerade och beprövade 

skalor i enkäten. Samtliga tester är operationaliserade och översatta till svenska, vilket Hayes 

(2000) menar behövs för att erhålla en hög begreppsvaliditet. En annan viktig aspekt vid 

enkätutformningen som har tagits hänsyn till, benämner Hayes (2000) som questionnaire 

fallacy. Kort sagt innebär det att forskaren gör egna antaganden och begränsar därmed 

deltagarnas svarsval (Hayes, 2000). Under datainsamlingen gavs tydlig information och 

instruktioner till varje deltagare, både personligen och genom informationsbrevet. Genom att 

enkäten distribuerades personligen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor rörande 

enkätens innehåll eller andra saker direkt till utföraren. För att besvara de hypoteser som 

ställts upp för den aktuella studien krävdes sammanlagt fem t-tester, vilket medför ett problem 

om massignifikans. För att hantera det här problemet sänktes alfanivån för samtliga test enligt 

en Bonferronikorrektion. Borg och Westerlund (2012) menar att genom en sådan korrigering 

blir risken för typ I fel inte större än 5 %, precis som i normala fall. Korrektionen gav en ny 

signifikansnivå på 0,01, genom att alfanivån delades med antal signifikansprövningar. 

 

Etiska aspekter av studien 

För att uppnå en god etisk nivå på studien, visades stor respekt till de fyra 

huvudkraven på forskning, beskrivna av Vetenskapsrådet (1990). Ett etiskt protokoll 

uppfördes före datainsamlingens påbörjan, för att visa hänsyn till de etiska aspekterna under 

studiens gång (se bilaga 2). Informationsbrevet försåg deltagarna med all väsentlig 

information som de behövde veta om studien, sitt deltagande och de villkor deltagandet 

innebar. Enkäten innehöll även en fråga om deltagarens samtycke, som föregick 

frågebatteriet. För att tillgodose konfidentialiteten bland deltagarna, efterfrågades väldigt få 

bakgrundsuppgifter. Enkäten frågade endast om kön och ålder, vilket minskar spårbarheten av 

deltagarna.  

 

Resultat 

Med sammanlagt fem genomförda t-tester erhölls enbart signifikanta resultat. För att 

besvara hypotes 1 ”När en servicearbetare ler i servicemötet, påverkar hon kundernas 

känslor positivt jämfört med en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck.” genomfördes 
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två oberoende t-test, ett på positiv aktivering och ett på positiv avslappning. Det första t-testet 

visade på en skillnad mellan grupperna, t(79,26)= 10,01, p<0,001, där grupp 1 (M=1,74, 

SD=1,44) visade på högre grad av positiv aktivering än grupp 2 (M= -0,83, SD=0,99). Likaså 

visade det andra t-testet på en skillnad mellan grupperna, t(92)=8,56, p<0,001. Grupp 1 

(M=2,36, SD=1,09) var i högre grad mer positivt avslappnade jämfört med deltagarna i grupp 

2 (M=0,27, SD=1,27). Ett oberoende t-test på indexet personbedömning genomfördes för att 

besvara hypotes 2 ”En leende servicearbetare påverkar kundens utvärdering av personen 

positivt jämfört med en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck.”. Resultatet visade en 

signifikant skillnad, t(92)=14,06, p<0,001, där grupp 1 (M=7,9, SD=1,9) gjorde en mer 

positiv bedömning av personen på bilden än grupp 2 (M=3,08, SD=1,45). Måttet på nöjdhet, 

som utgjorde hypotes 3 ”En leende servicearbetare ökar nöjdheten hos deltagaren jämfört 

med en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck.” uppvisade också en signifikant 

skillnad mellan grupperna, t(89)=10,25, p<0,001. Grupp 1 (M=7,69, SD=2,06) visade på en 

högre grad av nöjdhet jämfört med grupp 2 (M=3,27, SD=2,05). En signifikant skillnad 

erhölls även mellan grupperna gällande reciprocitet, t(92)=5,27, p<0,001. Grupp 1 (M=7,02, 

SD=2,70) var i högre grad benägna att rekommendera samt återvända till butiken än grupp 2 

(M=4,33, SD=2,22). Därmed besvarades även hypotes 4 ”Ett leende ökar reciprociteten hos 

kunderna till att återvända samt att rekommendera butiken till sina vänner.”. En alfanivå på 1 

% användes vid samtliga signifikansprövningar efter Bonferronikorrigering. 

 

Diskussion 

Den aktuella studien hade som syfte att jämföra vad en leende servicearbetare 

förmedlar för känslor jämfört med en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck, och hur 

det påverkar kundtillfredsställelsen. Samtliga uppsatta hypoteser i studien besvarades och fick 

stöd. Resultaten visade att en leende servicearbetare påverkar kundernas känslor positivt och 

även deras utvärdering av personen positivt jämfört med en servicearbetare med ett neutralt 

ansiktsuttryck. Dessutom ökar en leende servicearbetare nöjdheten hos kunderna jämfört med 

en servicearbetare med ett neutralt ansiktsuttryck. Leendet påverkar även kundernas vilja att 

återvända och att sprida ordet vidare.  

Den aktuella studien har markerat en viktig faktor för serviceföretag att ta hänsyn till 

vid utvecklande av strategier att ernå kvalité och kundnöjdhet. Den faktorn är säljarens 

kommunikation i kundrelationer, precis som Koermer et al. (1996) indikerade. Framför allt 

visar den aktuella studiens resultat att servicearbetarens affektiva förmedling är en viktig 

faktor att ta hänsyn till, som tidigare har uppmärksammats av Tsai och Huang (2002). Genom 



 

14 

 

en mer övergripande utvärdering av servicearbetaren, utgör studien en likhet med andra 

studier som har visat att en leende person är betraktad som mer positiv gällande vissa 

personkaraktäristiska, jämfört med en person som ler mer sällan, (ex Clark & Taraban, 1991). 

Via personlighetsbedömningen, framgick det att en leende person betraktas som mer positiv 

gällande samtliga personegenskaper i testet, såsom kompetent, äkta och vänlig. Av alla 

delarna i frågebatteriet, förelåg det störst skillnad mellan huruvida deltagarna i grupp 1 och 

grupp 2 bedömde servicearbetarens personkaraktäristiska. Det här resultatet markerar den 

viktiga innebörden av Söderlund och Rosengrens (2008) anförande om betydelsen av en 

övergripande utvärdering från kunderna av servicearbetarna. En stor skillnad förelåg även i 

hur deltagarna rapporterade grad av nöjdhet, kvalitetsbedömning och villigheten att 

rekommendera samt återvända till platsen. Även dessa resultat bekräftar tidigare studiers 

resultat (Kang et al., 2004; Olsen, 2002; Söderlund & Öhman, 2005) som har länkat samman 

dessa faktorer. Det ger i sin tur en bekräftelse till serviceindustrin om att dessa kundbeteenden 

är av stor mening att beakta exempelvis vid utformning av varumärken samt 

servicebeteenden.  Däremot är det viktigt att poängtera att den aktuella studien gav mått på en 

slags självbedömd reciprocitet. Det är inte det faktiska beteendet, utfallet, som togs mått på, 

utan en självskattning från deltagarna hur de tror att de skulle ha agerat i situationen. 

Resultaten demonstrerar tydligt påverkan av affektiva processer. När servicearbetaren 

förmedlar ett affektivt budskap, väcker det en viss känsla hos kunden, genom emotional 

contagion. Den här känslan skapar i sin tur specifika reaktioner och associationer, vilket 

påverkar vad säljarens förmedling resulterar i för respons från kunden. Skalan från STS som 

användes i den föreliggande studien, gav en tydlig överskådning av hur deltagarnas responser 

påverkades av servicearbetarens affektiva förmedling genom ett ansiktsuttryck. Genom STS 

demonstrerades effekten av emotional contagion tydligt och vad dess konsekvenser kan bli, 

gällande personbedömning, nöjdhet och reciprocitet. 

Samtliga resultat som erhölls i den aktuella studien, utgör ännu ett bidrag till 

serviceforskningen som konstaterar att beteendet hos en servicearbetare är av avgörande roll 

för att få nöjda kunder (Bitner et al., 1994; Bitner et al., 1990; Hartline & Jones, 1996; Smith 

et al., 1999; Winsted, 2000). Precis som Pugh (2001) anfört, föreslår även den föreliggande 

studien att användandet av känslor är ett mäktigt verktyg för företag. Som resultaten visade, 

kan servicearbetarens affektiva budskap alternera kundens humör och attityd gentemot 

företaget. Resultaten bekräftade även Söderlund och Rosengrens (2008) anförande om 

känslornas viktiga roll i utvärderingar. 
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Det finns en generell uppfattning hos många serviceföretag på marknaden att ett 

leende skapar positiva intryck och instruerar därför sin personal att le (Bryman, 2004). Den 

här uppfattningen har även fått stöd i forskningssammanhang, då flera studier har visat att ett 

leende är väldigt högt rankat som ett offentligt uttryck av positiva känslor (Shaver et al., 

1987). Annan forskning som har gjorts på samband mellan leenden och kundtillfredsställelse 

har dock uppmärksammat betydelsen av äktheten i ansiktsuttrycket. Pugh (2001) hänförde ett 

resonemang kring att det är svårt för en person att dölja sina sanna känslouttryck under en 

längre tid. Hans resonemang har starka grunder i forskningen från Ekman (1985) som visat att 

människors äkta känslor skiner igenom när de försöker att dölja dem. Grandey, Fisk, Mattila, 

Jansen och Sideman (2005) visade i sin studie på reaktionerna av äkta kontra oäkta leenden. 

Grandey et al. (2005) genomförde sin studie både ute på fältet och i en kontrollerad 

laboratoriemiljö. Resultaten visade att deltagarna fick en mindre positiv uppfattning av en 

servicearbetare med ett oäkta leende jämfört med ett äkta leende. Samma resultat erhölls 

oavsett forskningsmiljö (Grandey et al., 2005). Det här är ännu en faktor som är viktig för 

serviceindustrin att ta hänsyn till. Speciellt då uppfattningen hos många företag är att ett 

leende, äkta eller inte, har en positiv inverkan på kundens upplevelse, enligt Bryman (2004). 

Om serviceföretag instruerar sina anställda att le, kan det påklistrade leendet få negativa 

konsekvenser. Förutom den givna konsekvensen av en negativ respons från kunderna, kan 

beteendet få negativa följder för servicearbetarna. Om de går runt hela arbetsdagen med ett 

falskt känslotillstånd, trycker de undan sitt sanna känslotillstånd. I ett längre perspektiv kan 

det få allvarliga följder gällande den anställdes psykiska hälsa. 

För att ta hänsyn till de forskningsresultat som erhållits om äkta och oäkta leenden, 

användes validerade bilder i den aktuella studien. Validerade bilder är ett sätt att garantera att 

ansiktsuttryck uppfattas lika oavsett vem som besvarar enkäten. Det bidrar därmed till att 

resultatet blir mer tillförlitligt. Det finns en problematik för att studera servicemöten i verkliga 

miljöer. Den problematiken ligger i att interaktioner kan uppfattas olika beroende på när de 

upplevs och av vem (Bateson & Hui, 1992). Därför stärktes designen av att textbaserade 

scenarion med bilder användes. Ytterligare en styrka förelåg i att scenariobeskrivningarna var 

allmänt hållna. Det var ett scenario som vem som helst kunde relatera till och krävde därmed 

ingen tidigare erfarenhet från deltagarna. För att stärka den ekologiska validiteten skulle det 

behöva genomföras en annan studie ute i fältet, för att med säkerhet kunna uttala sig om 

leendets påverkan i servicemöten. 

Rekryteringen av deltagare genomfördes på ett universitet, där personer tillfrågades 

rent slumpmässigt. Det gjordes visserligen ingen kontroll om de tillfrågade var studenter eller 
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ej, men sannolikheten talar för att de flesta var det. Därigenom var ålderfördelningen bland 

deltagarna förväntad; knappt 80 % var 25 år eller yngre, och endast omkring 5 % var över 30 

år. Fördelningen visar att majoriteten av deltagarna tillhörde samma åldersgrupp och även 

samma generation. Med stöd i forskningen kring ansiktsuttryck, har det visats att 

ansiktsuttrycken är universella. Det innebär att om en person ler uppfattas man vara glad 

oavsett kulturell tillhörighet, ålder eller vilken generation någon tillhör. Precis som Shaver et 

al. (1987) indikerat, står ett leende som väldigt högt rankat som offentliga uttryck av positiva 

känslor. 

En begränsning i studiens design är de stimulin som valdes, nämligen foton på en 

kvinnlig servicearbetare. Söderlund och Rosengrens (2008) studie visade att könet inte hade 

någon inverkan på tillfredsställelsen hos kunderna. Av Söderlund och Rosengrens resultat är 

det dock viktigt lyfta fram deras notering om bristen på utvecklade teorier inom området om 

könsinverkan. Därför är det svårt att uttala sig om omfattningen av den här begränsningen. 

Om fler studier av samma slag fortsätter att visa på att ett leende generar positiva resultat, kan 

resultatet så småningom börja komma att generaliseras. Innan det sker finns det en ytterst 

viktig aspekt för utövarna att ha vetskap om innan resultaten börjar bli en allmän sanning 

inom serviceindustrin. Det handlar om en faktor hos kunden som kan vara svår att påverka, 

nämligen deras humör vid servicemötet. Kurtz och Clow (1998) hänförde att kunder som är 

på ett bättre humör, har en högre toleransnivå för variationer i servicemötet. Chebat, 

Filiatrault, Gélinas-Chebat och Vaninsky (1995) fann att ett bättre humör ökade deltagarnas 

upplevelse av servicearbetarnas vänlighet. Isen och Shalker (1982) fann att personer som 

försattes i ett bättre humör gav mer positiv respons till stimulin som var tämligen neutrala. 

Den aktuella studien har gett ytterligare stöd för tidigare forskning som visat 

motsvarande samband mellan känslouttryck och utvärderingar. Dessutom har studien fångat 

upp Söderlund och Rosengrens (2008) notering om vad andra studier missat. Därigenom 

utgörs en markering om att förståelsen samt kunskapen inom området behöver utökas. Den 

aktuella studiens resultat har utgjort ett bidrag med teoretisk betydelse, då det bekräftar 

tidigare forskning. Det gör att området fortsätter att uppmärksammas vilket i ett framtida 

perspektiv kan generera en viktig praktisk betydelse för utövare inom serviceindustrin. För att 

kunna ernå den praktiska nyttan, krävs dock mer forskning på området. Framtida forskning 

inom området bör göras med syfte att försöka få en mer omfattande bild av olika 

ansiktsuttrycks påverkan. Ett förslag är om känslors inverkan på beslutsfattande varierar 

beroende på vilket beslut som skall tas. Det innebär att få en förståelse för vilken service 

kunden förväntar sig i olika konsumtionssituationer. Det vore en värdefull kunskap för 
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serviceföretag att också ta hänsyn till. Har det större eller mindre betydelse beroende på om 

konsumenterna ska köpa en liter mjölk jämfört med att köpa hus? Ett annat förslag är att 

undersöka vilka möjligheter och begränsningar den här påverkan har. Det här förslaget hör 

delvis ihop med det första förslaget, men täcker även många andra perspektiv. Till vilken 

gräns har ett leende den positiva påverkan som visats genom den aktuella studien såsom i 

tidigare studier? Därigenom kan säkrare slutsatser tas, om ansiktsuttrycks påverkan på andra 

faktorer. I det här fallet kan det bidra till en mer övergripande förklaring av känslors effekt 

och påverkan på människors beslutsfattande. 

 För serviceindustrin kan det ge en stor praktisk nytta i att öka förståelsen för de 

faktorer som påverkar samt bygger upp en god relation mellan servicearbetare och kunder. 

Den nyttan kan utgöra ett viktigt verktyg för företag att överleva i ett allt mer växande och 

konkurrerande konsumtionssamhälle. Den kan också ge företagen förståelse i att ett 

framtvingat leende inte ger någon vinst varken för företaget, personalen eller för kunderna. 

Därmed kan det bli rekommenderat för företag inom serviceindustrin att utveckla goda 

miljöer för sina anställda. Genom en mer välmående personal, kan de anställda visa mer 

glädje både gentemot andra arbetskamrater likväl som ut mot kunderna genom ett äkta leende. 

En välmående personal ger företagen mindre sjukskrivningar, det ger personalen ökad trivsel 

på arbetsplatsen och kunderna mår bra av att möta en glad personal. En annan nytta för 

kunderna, ligger i att de skapar fler goda relationer med andra människor samt får en 

trevligare och behagligare konsumtionsmiljö. Sammanfattningsvis kan en ökad förståelse för 

dessa samband ge serviceföretag kunskap i hur de skall hantera leendeverktyget på bästa vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Referenser 

Andersson, P. K. (2012). Changing the servicescape: The influence of music and self-

disclosure on approach-avoidance behavior. Psychology. (Karlstad University 

studies, nr 2012:58) Licentiat uppsats, Karlstad: Karlstads universitet. 

Babin, B. J., Lee, Y.-K., Kim, E.-J., & Griffin, M. (2005). Modeling consumer satisfaction 

and word-of-mouth: Restaurant patronage in Korea. Journal of Services Marketing, 

19(3), 133-139.  

Barger, P. B., & Grandey, A. A. (2006). Service with a Smile and Encounter Satisfaction: 

Emotional Contagion and Appraisal Mechanisms. Academy of Management Journal, 

49(6), 1229-1238.  

Bateson, J. E., & Hui, M. K. (1992). The ecological validity of photographic slides and 

videotapes in simulating the service setting. Journal of Consumer Research, 19(2), 

271-281.  

Bitner, M. J., Booms, B. H., & Mohr, L. A. (1994). Critical service encounters: The 

employee's viewpoint. Journal of Marketing, 58(4), 95-106.  

Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. S. (1990). The service encounter: Diagnosing 

favorable and unfavorable incidents. Journal of Marketing, 54(1), 71-84.  

Borg, E., & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (3 ed.). Malmö: Liber. 

Bryman, A. (2004). The Disneyization of society. London: SAGE. 

Chebat, J.-C., Filiatrault, P., Gélinas-Chebat, C., & Vaninsky, A. (1995). Impact of waiting 

attribution and consumer's mood on perceived quality. Journal of Business Research, 

34(3), 191-196.  

Clark, M. S., & Taraban, C. (1991). Reactions to and willingness to express emotion in 

communal and exchange relationships. Journal of Experimental Social Psychology, 

27(4), 324-336.  

Ekman, P. (1985). Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage. 

New York: Norton. 

Grandey, A. A., Fisk, G. M., Mattila, A. S., Jansen, K. J., & Sideman, L. A. (2005). Is 

"service with a smile" enough? Authenticity of positive displays during service 

encounters. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 96(1), 38-55.  

Gummesson, E. (1995). Relationsmarknadsföring : Från 4 P till 30 R. Malmö: Liber-Hermod. 

Hartline, M. D., & Jones, K. C. (1996). Employee performance cues in a hotel service 

environment: Influence on perceived service quality, value, and word-of-mouth 

intentions. Journal of Business Research, 35(3), 207-215.  



 

19 

 

Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1994). Emotional contagion: Cambridge 

University Press Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, New York Paris, 

NY. 

Hayes, N. (2000). Doing psychological research : Gathering and analysing data. 

Buckingham: Open University Press. 

Isen, A. M., & Shalker, T. E. (1982). The effect of feeling state on evaluation of positive, 

neutral, and negative stimuli: When you "accentuate the positive," do you "eliminate 

the negative"? Social Psychology Quarterly, 45(1), 58-63.  

Kang, S.-S., Okamoto, N., & Donovan, H. A. (2004). Service quality and its effect on 

customer satisfaction and customer behavioral intentions: Hotel and ryokan guests in 

Japan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(2), 189-202.  

Koermer, C., Goldstein, M., & Petelle, J. (1996). The role of sociality in customer service 

encounters: A participant observation examination of a family-operated service 

station. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Communication 

Association, New York, NY. 

Koermer, C., Zabava Ford, W. S., & Brant, C. (2000). Toward the development of a service 

provider sociality scale and its relationship to customer satisfaction and loyalty. 

Communication Research Reports, 17(3), 250-259.  

Kurtz, D. L., & Clow, K. E. (1998). Services marketing. New York ;: Wiley. 

Langner, O., Dotsch, R., Bijlstra, G., Wigboldus, D. H. J., Hawk, S. T., & van Knippenberg, 

A. (2010). Presentation and validation of the Radboud Faces Database. Cognition and 

Emotion, 24(8), 1377-1388.  

Larsen, R. J., & Diener, E. (1992). Promises and problems with the circumplex model of 

emotion Emotion (pp. 25-59): Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, CA. 

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press. 

Lee, S., & Dubinsky, A. J. (2003). Influence of salesperson characteristics and customer 

emotion on retail dyadic relationships. The International Review of Retail, 

Distribution and Consumer Research, 13(1), 21-36.  

Lucey, B. M., & Dowling, M. (2005). The Role of Feelings in Investor Decision‐Making. 

Journal of Economic Surveys, 19(2), 211-237.  

Luo, X., & Homburg, C. (2007). Neglected outcomes of customer satisfaction. Journal of 

Marketing, 71(2), 133-149.  



 

20 

 

McHugo, G. J., Lanzetta, J. T., Sullivan, D. G., Masters, R. D., & Englis, B. G. (1985). 

Emotional reactions to a political leader's expressive displays. Journal of Personality 

and Social Psychology, 49(6), 1513-1529.  

Niedenthal, P. M. (1990). Implicit perception of affective information. Journal of 

Experimental Social Psychology, 26(6), 505-527.  

Oliver, R. L., & Swan, J. E. (1989). Consumer perceptions of interpersonal equity and 

satisfaction in transactions: A field survey approach. Journal of Marketing, 53(2), 21-

35.  

Olsen, S. O. (2002). Comparative evaluation and the relationship between quality, 

satisfaction, and repurchase loyalty. Journal of the Academy of Marketing Science, 

30(3), 240-249.  

Olsson, L. E., Friman, M., Pareigis, J., & Edvardsson, B. (2012). Measuring service 

experience: Applying the satisfaction with travel scale in public transport. Journal of 

Retailing and Consumer Services, 19(4), 413-418.  

Pacanowsky, M. E., & O'Donnell-Trujillo, N. (1983). Organizational communication as 

cultural performance. Communication Monographs, 50(2), 126-147.  

Pugh, S. D. (2001). Service with a smile: Emotional contagion in the service encounter. 

Academy of Management Journal, 44(5), 1018-1027.  

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social 

Psychology, 39(6), 1161-1178.  

Russell, J. A. (2009). Emotion, core affect, and psychological construction. Cognition and 

Emotion, 23(7), 1259-1283.  

Russell, J. A., & Barrett, L. F. (1999). Core affect, prototypical emotional episodes, and other 

things called emotion: Dissecting the elephant. Journal of Personality and Social 

Psychology, 76(5), 805-819.  

Russell, J. A., & Feldman Barrett, L. (1999). Core affect, prototypical emotional episodes, 

and other things called emotion: Dissecting the elephant. Journal of Personality and 

Social Psychology, 76(5), 805-819.  

Russell, J. A., & Pratt, G. (1980). A description of the affective quality attributed to 

environments. Journal of Personality and Social Psychology, 38(2), 311-322. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior (7. ed.). Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall. 

Schlosberg, H. (1952). The description of facial expressions in terms of two dimensions. 

Journal of Experimental Psychology, 44(4), 229-237.  



 

21 

 

Schlosberg, H. (1954). Three dimensions of emotion. Psychological Review, 61(2), 81-88.  

Shaver, P., Schwartz, J., Kirson, D., & O'Connor, C. (1987). Emotion knowledge: Further 

exploration of a prototype approach. Journal of Personality and Social Psychology, 

52(6), 1061-1086.  

Smith, A. K., Bolton, R. N., & Wagner, J. (1999). A model of customer satisfaction with 

service encounters involving failure and recovery. Journal of Marketing Research, 

36(3), 356-372.  

Sutton, R. I., & Rafaeli, A. (1988). Untangling the relationship between displayed emotions 

and organizational sales: The case of convenience stores. Academy of Management 

Journal, 31(3), 461-487.  

Söderlund, M., & Rosengren, S. (2008). Revisiting the smiling service worker and customer 

satisfaction. International Journal of Service Industry Management, 19(5), 552-574.  

Söderlund, M., & Öhman, N. (2005). Assessing behavior before it becomes behavior: An 

examination of the role of intentions as a link between satisfaction and repatronizing 

behavior. International Journal of Service Industry Management, 16(2), 169-185.  

Thayer, R. E. (1987). Energy, tiredness, and tension effects of a sugar snack versus moderate 

exercise. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 119-125.  

Thayer, R. E. (1989). The biopsychology of mood and arousal. New York: Oxford University 

Press. 

Tsai, W.-C., & Huang, Y.-M. (2002). Mechanisms linking employee affective delivery and 

customer behavioral intentions. Journal of Applied Psychology, 87(5), 1001-1008. 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska Principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vällingby: Elanders Gotab. 

Västfjäll, D., Friman, M., Gärling, T., & Kleiner, M. (2002). The measurement of core affect: 

A Swedish self-report measure derived from the affect circumplex. Scandinavian 

Journal of Psychology, 43(1), 19-31. doi: 10.1111/1467-9450.00265 

Watson, D., & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological 

Bulletin, 98(2), 219-235.  

Williams, K. D., Govan, C. L., Croker, V., Tynan, D., Cruickshank, M., & Lam, A. (2002). 

Investigations into differences between social- and cyberostracism. Group Dynamics: 

Theory, Research, and Practice, 6(1), 65-77.  

Winsted, K. F. (2000). Service behaviors that lead to satisfied customers. European Journal 

of Marketing, 34(3/4), 399-417.  



 

22 

 

Yap, S. F., & Kew, M. L. (2007). Service quality and customer satisfaction: Antecedents of 

customer's re-patronage intentions. Sunway Academic Journal, 4, 59-73.  

Yik, M. S. M., Russell, J. A., & Barrett, L. F. (1999). Structure of self-reported current affect: 

Integration and beyond. Journal of Personality and Social Psychology, 77(3), 600-

619.  

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of 

service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

BILAGA 1 - Enkät 

 

 

Hej! 

 

 

Jag är en student från Karlstad Universitet och skriver en C-uppsats i psykologi. Syftet med 

den här studien är att undersöka upplevelsen av ett servicemöte. Därför vänder jag mig till 

kunder som möter servicepersonal. I enkäten skall du sätta dig in i ett scenario och sedan göra 

en bedömning av detta servicemöte. Enkäten förväntas ta cirka 5 minuter att fylla i.  

 

Det är valfritt att delta i studien och du har rätt till att när som helst avbryta din medverkan. 

Ditt deltagande är anonymt och samtliga resultat kommer att analyseras samt redovisas som 

gruppdata i uppsatsen. All insamlad data kommer enbart att användas i syfte med denna studie 

och samtliga enkäter kommer att förstöras efter sammanställningen. 

 

Vid frågor eller andra funderingar, spara kontaktuppgifter nedan.  

 

 

Tack för din tid! 

  

 

 

Student 
Caroline Löfstedt 

 

  

 

Handledare 
Pernille K Andersson 
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Föreställ dig att du befinner dig i denna situation och  

möter personen på bilden.  

 

Du är ute och kör på motorvägen, och känner plötsligt suget efter 

kaffe och stannar till vid närmaste bensinstation. Du går in i butiken 

till kaffemaskinen och tar ditt kaffe. När du går fram till disken för att 

betala bemöts du av en säljare med ett leende på läpparna. 

 

1.1   Jag ger mitt samtycke till att delta i studien:        □Ja 

1.2   Jag som fyller i enkäten är:        □Man □Kvinna 

1.3   Ålder: ___________ 
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Föreställ dig att du befinner dig i denna situation och  

möter personen på bilden.  

 

Du är ute och kör på motorvägen, och känner plötsligt suget efter 

kaffe och stannar till vid närmaste bensinstation. Du går in i butiken 

till kaffemaskinen och tar ditt kaffe. När du går fram till disken för att 

betala bemöts du av en säljare med ett neutralt ansiktsuttryck. 

 

1.1   Jag ger mitt samtycke till att delta i studien:        □Ja 

1.2   Jag som fyller i enkäten är:        □Man □Kvinna 

1.3   Ålder: ___________ 
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Efter att du satt dig in i scenariot, vill vi att du bedömer din  

upplevelse av detta servicemöte. Om du inte tycker att alternativet  

passar så markerar du det som ligger närmast. 
 

 

Nedan följer ett antal motsatsord. Bedöm vilken känsla du skulle ha upplevt i detta servicemöte  

genom att sätta ett kryss på varje rad för den ruta som stämmer bäst för dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  

2.1 Känt mig 

mycket stressad 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.1 Känt mig  

mycket avslappnad 

2.2 Känt mig 

mycket uttråkad 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.1 Känt mig  

mycket entusiastisk 

2.3 Bemötandet 

fungerade mycket 

dåligt 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.3 Bemötandet  

fungerade mycket  

bra 

2.4 Känt mig 

mycket trött 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.4 Känt mig 

mycket pigg 

2.5 Bemötandet 

höll mycket låg 

standard 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.5 Bemötandet höll  

mycket hög  

standard 

2.6 Känt mig 

mycket orolig 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.6 Känt mig  

Mycket lugn 

2.7 Bemötandet 

var värsta tänkbara 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2.7 Bemötandet var  

bästa tänkbara 

2.8 Känt mig 

mycket jäktad 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ 

2.8 Känt mig  

mycket avspänd 

 

2.9 Känt mig 

mycket utled 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ 

2.9 Känt mig 

mycket begeistrad 
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Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag uppfattade butikssäljaren i beskrivningen som: 

 
 Instämmer ej       Instämmer Vet ej 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

3.1 Trevlig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.2 Vänlig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.3 Kompetent □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.4 Glad □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.5 Varm □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.6 Empatisk □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.7 Trovärdig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.8 Pålitlig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.9 Äkta □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.10 Social □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3.11 En person att gilla □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Betygsätt följande påstående på en skala 

mellan ett och tio: 
Instämmer ej Instämmer  Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

4.1   Jag skulle vara mycket nöjd med servicen här □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

4.2   Kvaliten på servicen är mycket bra □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

4.3   Det är mycket troligt att jag rekommenderar 

denna butik till vänner 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

4.4   Jag skulle inte återvända till denna butik □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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BILAGA 2 – Etiskt protokoll 

 

Vilken nytta medför studien? 

Studiens resultat kan utgöra ett bidrag till existerande forskning inom samma 

område. Ny kunskap eller bekräftelse kan ges till vetenskapen och därmed göra nytta för även 

framtida forskning. Deltagarna gör en värdefull insats för forskningen som i långa loppet kan 

medföra nytta för konsumenter i form av ökad nöjdhet. I sin tur ger nöjda kunder fördelar för 

serviceföretag i form av vinst. 

 

Vilka risker finns det för deltagaren? 

Utföraren av enkäten kommer varken att lura eller påverka deltagarna så att de 

kommer att må dåligt efter att de deltagit i studien. Deltagarna förfrågas om att undvara ett par 

minuter av deras tid för att delta i studien. Ingenting i enkäten skall verka stötande mot 

deltagaren, innehållets bestånddelar är allmänt hållna och bör därmed inte väcka något 

motstånd. En situation som möjligtvis kan uppstå är att deltagaren misstolkar eller missförstår 

något kring studien eller studiens syfte. 

 

Hur kan riskerna minskas? 

De risker som kan uppstå kan motarbetas genom vissa åtgärder i främst den 

information som tilltänkta personer får när de blir tillfrågade att delta i studien. De personer 

som kommer att tillfrågas att delta i studien, befinner sig någonstans på universitetsområdet.  

För att få personer att lyssna och tacka ja till att delta, bör den information som ges muntligt 

vara kort och koncist. Exempelvis den information som ges muntligt bör tala om vad de 

tackar ja till för och hur lång tid hela processen tar. Genom informationsbrevet som föregår 

enkäten, får personen reda på all väsentlig information om studien och sitt deltagande. Därför 

gäller det att vara konkret och tydlig med den här informationen för att undvika missförstånd.  

 

Vilken information ska deltagaren få? 

Den information som varje deltagare bör erhålla tillgodoses i informationsbrevet som 

föregår enkäten (se bilaga 1). 

 

Hur ger deltagare sitt samtycke? 

Samtycke ges av deltagarna skriftligt. Efter att ha läst informationsbrevet kommer en 

fråga om samtycke att finnas med på samma blad som brevet. 
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Hur ska data hanteras? 

All insamlad data kommer endast att nyttjas i utbildningssyfte av författaren och 

ansvariga lärare. Inga obehöriga kommer att få ta del av datainsamlingen. All data kommer att 

analyseras i statistikprogrammet IBM SPSS och där i genomgå olika analyser och tester. Efter 

slutförandet av studien och samtliga analyser kommer all insamlad data att förstöras.  

 

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarheten minskas? 

Konfidentialiteten garanteras av författaren, som enbart kommer att hantera data i 

professionellt syfte. Samtliga analyser kommer att ske på gruppnivå och inte på individnivå. 

Datainsamlingen sker på ett universitet, där det passerar förbi flera tusentals människor i 

korridorerna varje dag. Det i sig minskar spårbarheten med tanke på att inga personuppgifter 

eller namn efterfrågas i enkäten. Samtliga resultat och analyser kommer att beskriva och 

jämföra olika grupper, därmed minskar spårbarheten och identifiering av någon enskild 

deltagare.  

 

Hur får deltagarna ta del av resultatet? 

 Varje deltagare kommer att uppmanas att behålla informationsbrevet. Där kommer 

kontaktuppgifter att stå angivet och dit hänvisas de deltagare som önskar att ta del av 

resultatet. 

 


