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Abstract 
The competition between players in the retail market is high and today it is not enough for fast 
fashion companies to offer fashion products at low prices to be successful. The term fast 
fashion has been assigned to companies focusing on offering the public cheap and fashionable 
products, but service has also been identified as a competitive factor within fast fashion 
companies. The result of good service, during and after a purchase, is satisfied and loyal 
customers. For a fast fashion company to be successful they need to offer a good service, 
which can be achieved through the seller who has the direct contact with the customer. If 
textile knowledge is a part of the customers expected service quality, it should also be an 
important part for the company to work with, to be able to deliver correct service for the 
correct customer. The purpose of this essay was to examine and analyze if textile knowledge 
offered by the sellers in fast fashion stores match the customers service needs. To fulfil the 
purpose of this essay, a quantitive method has been used, consisting of three surveys aimed 
towards three different respondent groups. The two research questions were “Are textile 
knowledge among sellers a part of the customers expected service quality?” and “How does 
the management in fast fashion companies look at the need of textile knowledge among their 
staff”. The theoretical model used through the essay was the gap model, which has been used 
to identify different gaps between companies and customer service quality.  A conclusion has 
been drawn that several gaps has been identified regarding sellers textile knowledge, as a part 
of the service quality in fast fashion companies. 
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II 

Sammanfattning 
Inom detaljhandeln är konkurrensen mellan aktörer hög och det är inte längre tillräckligt för 
fast fashion företag att erbjuda modeprodukter snabbt och billigt för att vara framgångsrikt. 
Begreppet fast fashion har tilldelats företag som fokuserar på att snabbt erbjuda allmänheten 
billiga alternativ till modeprodukter. Service är en konkurrensfaktor som blivit mer aktuellt 
även inom fast fashion företag. Resultatet av god service, både under och efter köpet, är nöjda 
och lojala kunder. För att ett företag ska bli framgångsrikt behöver de erbjuda god service 
vilket främst kan göras genom säljaren som är den personliga kontakten med kunden. Är 
textila materialkunskaper en del av kundens förväntade servicekvalitet bör det också vara en 
viktig del för företaget att arbeta med för att kunna leverera rätt service till rätt kund. Syftet 
med arbetet var att undersöka och analysera hur textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen i fast fashion företag möter kundernas servicebehov. För att uppfylla syftet 
har en kvantitativ metod använts bestående av tre enkätundersökningar riktade till tre olika 
respondentgrupper. Forskningsfrågorna som låg till grund för arbetet var om textila 
materialkunskaper hos butikspersonalen är en del av kundens förväntade servicekvalitet samt 
hur butiksledningen ser på behovet av textila materialkunskaper hos butikspersonalen hos fast 
fashion företag. Den teoretiska modellen som använts genomgående i arbetet är gapmodellen 
som använts för att identifiera olika gap mellan företag och kund gällande servicekvaliteten. 
Slutsatsen är att ett antal gap har identifierats kring textila materialkunskaper som en del av 
servicekvaliteten inom fast fashion företag. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kunskap om textila material behöver vi alla, exempelvis när vi köper kläder och skor samt 
sköter vår vanliga hushållstvätt. Råmaterialet för textila fibrer kan variera stort, från de nästan 
osynliga, oändliga och mycket elastiska syntetfibrerna till de grova kamelhåren. En formell 
definition på textilfiber är “en ämnessammansättning där längden är betydligt större än 
diametern av tvärsnittet och elasticiteten oftast är stor” (Johansson-Rengen, Rydin och 
Palmgren 1998 s.10). Ett färdigt klädesplagg består inte enbart av fiber, utan även av 
tygstruktur, egenskaper, färg och modell. Kundernas förväntningar när de handlar kläder och 
textilier är att de ska fungera bra, vara elastiskt tillfredsställande, prisvärda, lätta att sköta och 
eventuellt inge lite lyx i vardagen. (Johansson-Rengen, Rydin, Palmgren 1998) 
 
Företag förlorar varje år 10-30 % av sina kunder; dock vet företag ofta inte vilka kunder de 
har förlorat, när de har förlorat dem, varför de förlorat dem eller hur mycket förtjänst 
kundförlusten har kostat dem. En del företag fokuserar mer på att vinna nya kunder än att 
underhålla de redan existerande, trots att det är mindre kostsamt att behålla en kund jämfört 
med vad det kostar att skaffa en ny. Företag idag kan vara som en hink utan botten där 
ledningen fokuserar mer på att vinna nya kunder till toppen än att laga hålet i botten, där 
kunder faller bort från företaget. En av de främsta anledningarna till att kunder överger 
företag idag är för att de känner sig missnöjda. Missnöjet kan exempelvis grunda sig i att en 
kund inte fått önskad service, vilket leder till att kunden får en bild av företaget som 
ohjälpsamt. Det kan ta lång tid för företaget att ändra kundens åsikt för även om företaget 
fortsättningsvis erbjuder en god service, anser inte kunden det. Fler företag har på senare år 
kommit underfund med att det blir allt viktigare med kundtillfredsställelse och lojalitet. För 
många företag är detta ett mått på framgång, att man som företag arbetar med att vara bäst på 
det som betyder något för kunden. (Hill & Alexander 2006) 
 
Modeindustrin kan delas upp i olika kategorier av företag som går från att erbjuda exklusiva 
och skräddarsydda produkter, till företag som erbjuder modeprodukter med låga priser till 
allmänheten. Den sistnämnda kategorin inkluderar fast fashion företag. (Arrigo 2010) 
Begreppet fast fashion har enligt Pine och Gilmore (1998) tilldelats företag som fokuserar på 
att snabbt erbjuda allmänheten billiga alternativ till modeprodukter som är aktuella för 
tillfället. Fokus inom exklusivare konfektionsföretag är istället att erbjuda kunderna service 
som en del av köpupplevelsen. 
 
Servicen är en konkurrensfaktor som blivit aktuell även inom fast fashion företag (Naik & 
Srinivasan 2015). Resultatet av god service, både under och efter köpet, är nöjda och lojala 
kunder (Andreassen & Lindestad 1998). För att ett företag ska bli framgångsrikt behöver de 
erbjuda god service vilket främst kan göras genom säljaren som har den personliga kontakten 
med kunden. (Jieun & Jae-Eun 2014) Vill en kund ha information inför ett eventuellt köp är 
säljaren den, som utöver Internet, har kunskap och information som kan hjälpa kunden i 
köpprocessen. Kunden idag är mer medveten kring sina köp och vill få mer information kring 
produkten, vilket ställer högre krav på säljarens kunskaper. (Agnihotri, Rapp & Trainor 2009) 
Den fysiska butiken har, gentemot andra försäljningskanaler, en fördel i att kunden ges 
möjlighet i att ha ett direkt informationsutbyte med butikspersonal kring produkten och dess 
egenskaper (Naik & Srinivasan 2015). Kundens förväntningar på servicenivå kan variera och 
prisnivån kan vara en indikation på vilken nivå av service kunden förväntar sig av säljaren 
(Resnick, Foster & Woodall 2014). Enligt Parasuraman et al (1991a) finns det två nivåer 
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kring förväntad kundservice där den ena är önskad och den andra är acceptabel nivå (se figur 
1) .   
 

 
Fig. 1 Understanding Customer Expectations of Service (Parasuraman A, Berry L.L, Zeithaml, V.A. 1991) 
 
Den önskade nivån av service är den nivå kunden hoppas få och är en mix av vad kunden tror 
att den “kan få” och vad den “bör få”. Den acceptabla nivån av service är den nivå som 
kunden finner acceptabel och är delvis baserad på kundens antagande om vad som kommer att 
ske i servicemötet, det vill säga kundens “förutspådda” nivå av service. “The zone of 
tolerance” separerar den önskade nivån från den acceptabla nivån och expanderar eller 
minskar från kund till kund samt ibland från situation till situation för samma kund. Om 
textila materialkunskaper tillhör den önskade nivån av service hos kund, bör det också vara en 
viktig del för företaget att arbeta med för att kunna leverera rätt service till rätt kund. 

1.2 Problembakgrund 
Medvetenheten hos kunder har på senare år ökat, vilket ställer högre krav på personalens 
kunskaper för att kunna besvara kunders frågor (Agnihotri et al 2009). Servicekvalitet 
beskrivs genom hur väl en specifik service, förväntad och efterfrågad nivå, matchar med 
servicen som levererats. Innehar säljaren bristfälliga textila materialkunskaper kan det leda till 
missnöjda kunder om kunskapen är en del av den förväntade servicen. Felaktig eller bristfällig 
information till kunden kan leda till ett minskat förtroende för företaget och därmed bilda gap 
mellan företagets levererade service och kundens förväntade service. (Lewis och Mitchell 
1990) 

Utöver att företag, genom hög servicekvalitet, kan skapa konkurrensfördelar kan de även 
bygga kundlojalitet. Nödvändigt för företag att förstå för att leverera överlägsen service är 
kundens förväntningar, då kunden jämför både uppfattningar och förväntningar när de 
utvärderar företags service. (Parasuraman, Berry & Zeithaml 1991a) Butiken är platsen där 
säljare och köpare integrerar. Forskning visar att när en kund är nöjd med säljaren, finns det 
större chans att kunden blir lojal till butik och säljare. (Jieun & Jae-Eun 2014) Det gamla 
kund- och shoppingmönstret är inte längre aktuellt utan det är viktigare att butiker idag 
utvecklar den personliga servicen, som är synonym med butiker inom det högre prissegmentet 
(Resnick, Foster & Woodall 2014).  En viss nivå av service kan i butiker med ett högre 
prissegment vara oacceptabel medan i butiker med ett lägre prissegment vara acceptabel 
(Stanforth & Lennon 1997). Detta ligger till grund för valet att analysera textila 
materialkunskaper som en del av servicen inom fast fashion företag.  
 
Den teoretiska modell som ligger till grund för detta arbete är Gapmodellen skapad av 
Parasuraman et. al (1991a) som berör fyra gap som kan uppstå inom ämnet service (se figur 
2). För att kunden ska erhålla sin förväntade service krävs det att företag har samma 
uppfattning kring kundens förväntningar ställt mot vad företaget levererar, för att undvika ett 
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gap. En annan syn på detta gap kan vara att företag lägger för stor vikt på säljares textila 
materialkunskaper medan detta inte är något som kunden förväntar sig. Det är därför viktigt 
att uppfattningen mellan företag och kund stämmer angående vilken service som är bra och 
önskvärd för att minska, eller helt eliminera, ovannämnda gap. 
 

 
Fig. 2 Egen tolkning av Parasuraman, Berry & Zeithaml 
 
En kund som behandlas väl kommer med större sannolikhet tillbaka för att handla och 
rekommendera företaget vidare till andra potentiella kunder. Den billigaste och mest effektiva 
marknadsföring ett företag kan få är en glad kund. Medan missnöjda kunder kommer att prata 
illa om företaget och sin upplevelse. Det krävs ett par positiva möten för att skapa en lojal 
kund, medan det tar två negativa möten för att skapa en fiende för resten av livet. (Hill & 
Alexander 2006) 

Enligt Resnick, Foster & Woodall (2014) är det i dagens samhälle allt svårare för företag att 
differentiera sig genom varor, vilket gör att relationen mellan köpare och säljare blir allt 
viktigare. Detta innebär att en hög servicekvalitet inom detaljhandeln är nödvändig idag för 
att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar. 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka och analysera hur textila materialkunskaper hos butikspersonalen i fast 
fashion företag möter kundernas servicebehov. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Är textila materialkunskaper hos butikspersonalen en del av kundens förväntade 

servicekvalitet? 
2. Hur ser butiksledningen hos fast fashion företag på behovet av textila 

materialkunskaper hos butikspersonalen?  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
För att få en överblick kring valt problemområde startade arbetet med en informationssökning 
där sekundärdata bestående av vetenskapliga artiklar och litteratur har behandlats. Detta för 
att tidigt få en överblick kring ämnet innan frågor till enkäterna utformades. (Harboe 2013) 
Primärdatan i arbetet samlades in genom en kvantitativ undersökning för att komplettera och 
bygga vidare på de sekundärdata som använts i arbetet. All insamlad data, både teoretisk och 
empirisk, har samlats in med gapmodellen i åtanke. Detta för att kunna identifiera eventuella 
brister i servicekvaliteten. I början av arbetsprocessen gjorde författarna ett antagande om att 
slutsatsen skulle visa att forskningsfrågorna främst skulle kretsa kring gap 1 och gap 2 i 
modellen (se figur 3) Efter informationssökningen konstruerades enkäter för att undersöka 
och analysera hur textila materialkunskaper hos butikspersonal i fast fashion företag möter 
kundernas servicebehov. Författarna valde att konstruera tre olika enkäter riktade till olika 
respondentgrupper för att få perspektiv på hela problemområdet. Valet av kvantitativ metod 
gjordes för att få fram ett material som bygger på siffror och svar för att därefter kunna 
sammanställa svaren i diagram. Detta för att få en ögonblicksbild av huruvida textila 
materialkunskaper är en del av fast fashion kundens förväntade servicekvalitet. (Justesen, 
Mik-Meyer & Andersson 2011) 
 

 
Fig. 3 Egen tolkning av Parasuraman, Berry & Zeithaml 
 

2.2 Utformning av enkät 
Enkäterna har samma struktur, frågeställningar och teoretiska ramverk, detta för att enklare 
kunna urskilja likheter och skillnader från de olika perspektiven samt för att lättare kunna 
ställa dessa emot varandra. Enligt Harboe (2013) bör man hela tiden ha två saker i åtanke när 
frågor konstrueras till en enkät: problemställning och respondentgrupp. Därför bör man börja 
med att identifiera undersökningens mål samt respektive respondentgrupper. Målet är att 
enkätens frågor ska ligga så nära undersökningens mål som möjligt för att undvika 
missförstånd samt täcka hela problemområdet. Frågorna skapades utifrån teorier om 
gapmodellen samt arbetets forskningsfrågor. Detta med syftet att identifiera eventuella 
skillnader i uppfattning om textila material som en del av servicekvalitén. 
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2.2.1 Enkät - Kund 
Den valda respondentgruppen för denna enkät är de som ser sig själva som kunder hos fast 
fashion butiker. Målet med denna enkät var att identifiera kundernas uppfattning och 
förväntning gällande textila materialkunskaper som en del av servicekvalitén. Enkäten bestod 
av två olika sorters frågor: faktafrågor som innebär ren fakta och attitydmässiga frågor som 
används när man vill få reda på vad respondenten har för åsikt eller känsla kring något 
(Harboe 2013). Faktafrågorna utformades för att se ifall det fanns skillnader i svaren beroende 
på kön, ålder samt sysselsättning. Vid ett senare skede under arbetsgången beslutades att 
dessa frågor inte var relevanta för arbetets syfte och uteslöts därför från sammanställningen av 
resultatet. De attitydmässiga frågorna berörde olika perspektiv av det textila materialet; så 
som funktion, skötsel, beteende vid användning, tillverkning, miljö, materialfiber och estetik. 
Författarna har använt sig av slutna frågor och har därmed ställt upp svarsalternativen på 
förhand. Frågorna bestod av både diktoma svar men även svarslistor eftersom en del frågor 
krävde mer nyanserade svar (Harboe 2013). På samtliga frågor där svarslistor fanns hade 
respondent möjlighet till att kryssa i flera svarsalternativ. Frågorna utformades för att kunna 
besvara arbetets första forskningsfråga “Är textila materialkunskaper hos butikspersonalen en 
del av kundens förväntade servicekvalitet?”  
 
2.2.2 Enkät - Butikschef 
Den valda respondentgruppen för denna enkät bestod utav butikschefer inom fast fashion 
företag. Målet med denna enkät var att besvara arbetets andra forskningsfråga “Hur ser 
butiksledningen hos fast fashion företag på behovet av textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen?” Frågorna utformades som slutna frågor med förutbestämda 
svarsalternativ, med diktoma svar och svarslistor, med möjlighet för respondent att kryssa i 
flera alternativ i svarslistorna (Harboe 2013). Frågorna utformades för att undersöka 
butikschefers förväntning och uppfattning kring textil materialkunskap hos butikspersonal, 
samt deras uppfattning och kunskap gällande kunders förväntning kring textila 
materialkunskaper som en del av servicekvalitén.   
 
2.2.3 Enkät - Butikspersonal 
Den valda respondentgruppen är de personer som arbetar som säljare inom fast fashion 
butiker. Målet med denna enkät var att få ytterligare information till att kunna besvara arbetets 
andra forskningsfråga “Hur ser butiksledningen hos fast fashion företag på behovet av textila 
materialkunskaper hos butikspersonalen?”. I denna enkät ställdes liknande frågor som till 
butikscheferna för att se till vilken grad de båda gruppernas uppfattning kring ämnet 
överensstämde. Frågorna utformades som slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ, 
med diktoma svar och svarslistor, där respondent hade möjlighet till att kryssa i flera 
alternativ i svarslistorna (Harboe 2013).  Frågorna utformades för att undersöka säljarens 
uppfattning kring kunders förväntning gällande textila materialkunskaper som en del av 
servicekvalitén samt vad som kommuniceras från butiksledningen i ämnet. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Från början bestod undersökningen av två enkäter, en riktad till kunder och en riktad till 
butikschefer.  Enkäterna delades ut utanför och i fast fashion butiker i centrala Göteborg, 
Partille och Ulricehamn under arbetsdagarna 27 april & 29 april år 2016. Svaren från de 
tillfrågade butikscheferna var likvärdiga och därför beslutades att en tredje enkät skulle 
skapas riktad till butikspersonal. Detta för att se om butikspersonalens uppfattning stämmer 
överens med butikschefernas svar.  
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Vid enkätinsamlingen upplevdes svårigheter kring att få kunder att stanna upp under sin 
shoppingtur för att besvara enkäten och antalet besvarade enkäter blev mindre än önskat. Det 
beslutades därför att enkäten skulle publiceras på Facebook som en webbenkät via 
SurveyMonkey (SurveyMonkey 2016). Detta gjordes den 29 april år 2016. Butikspersonalens 
enkät inkluderades inte under arbetsdagen när enkätundersökningen genomfördes och därför 
beslutades att publicera även denna på Facebook via SurveyMonkey. Enkäten riktades enbart 
till Facebookanvändare som arbetar i fast fashion butiker. Butikspersonalens svar ansågs 
eventuellt kunna påverkas av butikschefen om enkäten delats ut på arbetsplatsen och även 
detta var en anledning till att enkäten publicerades på Facebook. 

2.4 Sammanställning av insamlat material 
Svaren författarna erhållit fysiskt under arbetsdagen utanför fast fashion butiker summerades 
tillsammans med resterande enkäter som samlats in via SurveyMonkey. På detta sätt blev alla 
svar samlade och författarna kunde enkelt få en överblick över resultatet. Sammanställningen 
av de besvarade enkäterna utfördes den 3 maj år 2016 och blev uppdelade i procentsatser som 
därefter valdes att presenteras i stapeldiagram. Samtliga frågor var slutna vilket gjorde 
möjligheten till att felaktigt tolka resultatet begränsat, vilket Harboe (2013) anser vara en risk 
vid sammanställning av kvantitativa undersökningar. Samtliga av de besvarade enkäterna 
finns lagrade på en av författarnas privatägda dator.  

2.5 Urval 
Till en början gjordes ett konsekutivt urval i enkäterna till kund och butikschef. Det innebär 
att författarna på förhand valde ut särskilda kategorier av respondenter. Kundens kategori var 
att de skulle ha en påse från en fast fashion butik i handen när de lämnade butiken. 
Butikschefernas kategori var att de skulle vara butikschefer för en fast fashion butik. Det 
konsekutiva urvalet innebär även att författarna lät den enskilde respondenten avgöra själv om 
hen ville vara med i undersökningen. (Harboe 2013) 
 
Eftersom antalet svar var lägre än önskat på kundenkäten, lades denna även upp som 
webbenkät på Facebook, tillsammans med den nykonstruerade enkäten till butikspersonal hos 
fast fashion företag. De personer som svarat denna enkät är ett icke slumpmässigt urval, 
självsektion, som innebär att urvalet helt och hållet frivilligt valt att svara på den webbenkät 
som författarna uppmanat personer på Facebook att besvara.  

2.6 Validitet & Reliabilitet  
Enligt Harboe (2013) handlar validitet om att alla faser i undersökningen ska vara relevanta 
och giltiga i förhållande till problemställningen. Genom hela arbetet ska det finnas en “röd 
tråd” mellan problemformulering, metodval, operationaliseringen, insamlad data, analys och 
slutsats, vilket författarna anser att det finns. (Harboe 2013) För att stärka validiteten och 
säkerställa att undersökningens resultat belyser forskningsfrågorna har författarna utgått från 
dessa vid konstruktionen av de tre enkäterna (Justesen, Mik-Meyer & Andersson 2011).  
 
Reliabiliteten har stärkts genom att de mätinstrument som valts är surveyundersökningar 
eftersom syftet med undersökningen är att leverera förklaringar snarare än en djupare 
förståelse (Justesen, Mik-Meyer & Andersson 2011). Reliabiliteten i arbetet anser författarna 
vara tillförlitlig men eftersom vissa svar ur enkäterna kan antas vara delvis föränderliga och 
labila, skulle undersökningen därmed behöva upprepas efter en viss tidsperiod. Om en ny 
undersökning utförs och avvikelser mellan de två mätningarna skulle uppstå behöver inte det 
nödvändigtvis betyda att undersökningens insamlade data har en låg reliabilitet, utan kan 
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innebära att respondent exempelvis bytt sin åsikt kring ämnet. Frågorna i den kompletterande 
enkäten riktad till butikspersonal utgår ifrån butikschefernas frågor då författarna ansåg det 
intressant att mäta om samma resultat gick att utlysa samt om det skulle underbygga eller 
vederlägga slutsatserna. Författarna har valt att presentera bilagor av samtliga enkäter i slutet 
av arbetet för att ytterligare sannolikgöra reliabiliteten (se bilaga 1). (Harboe 2013) 

2.7 Avgränsningar 
Valet kring avgränsning till fast fashion företag grundar sig i att författarna ville undersöka 
vilken grad av service som deras kunder förväntar sig, då tidigare forskning visat att nivån av 
service som förväntas av kund ofta är relaterat till priset på varan. 
 
De valda fast fashion företagen valdes att hållas anonyma eftersom författarna ville få ett 
perspektiv över branschen i helhet och inte för ett specifikt fast fashion företag. Ytterligare 
anledning till anonymitet var att det eventuellt skulle underlätta för butikscheferna att vara så 
ärliga och öppna som möjligt kring sina företag.  
 
Grunden för valet av städer, Göteborg, Partille och Ulricehamn, beror på att författarna ville 
stärka trovärdigheten i undersökningen genom att inte enbart inrikta sig på en stad och plats. 
På detta sätt kunde respondenter från både en stor, medelstor och liten stad delta i 
undersökningen.  
 
Gapmodellen, som arbetet utgår ifrån, består av fem gap, där det femte gapet fokuserar på 
kundens förväntningar kring service samt vilken service kunden uppfattat att den fick. 
Författarna valde att exkludera det femte gapet i undersökningen eftersom detta gap inte är 
någonting som företaget själva kan påverka. 

2.8 Metodkritik 
Enkäterna som empirin är grundad på hade kunnat utgå mer från den utökade gapmodellen 
när frågorna konstruerades. Detta i kombination med att undersökningen utförts under längre 
tid hade skapat djupare analys och fler svar att redovisa i resultatet. Enkäter publicerade på 
sociala medier som Facebook riskerar att enbart erhålla svar från liknande kunder, eftersom 
de personer som besvarar enkäten måste vara användare av det sociala mediet. Att delta i 
enkäten var frivilligt, både fysiskt utanför butikerna och genom Facebook. En nackdel som 
kan framkomma i valet av självselektion som ett icke slumpmässigt urval är att det finns en 
risk för systematisk skevhet i undersökningen, eftersom det eventuellt innebär att enbart de 
aktiva eller särskilt kritiska besvarar enkäten (Harboe 2013). 
 
Arbetet hade kunnat fokusera på ett specifikt företag för att erhålla en fördjupad insikt kring 
hur det specifika företaget ser på textila materialkunskaper i sina butiker, som en del av 
servicekvaliteten samt kundernas förväntningar. Detta genom att författarna kunnat få ett 
godkännande av företaget att undersöka textila materialkunskaper i deras butiker, vilket hade 
kunnat ge syftet en annan innebörd och istället varit att föreslå förbättringar i företagets 
servicekvalité. Arbetets syfte är dock att få en överblick över fast fashion företag gällande 
textila materialkunskaper som en del av servicekvalitén i helhet. Enkätundersökningarnas 
utförande kan till viss del ifrågasättas då svaren från butikschefer och butikspersonal från 
olika företag är blandade i sammanställningen av resultatet och svaren är därmed inte 
uppställda företag mot företag. 
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3 Teori 

3.1 Definition av service 
“From the customers perspective, the proof of a service is its flawless performance” (Berry & 
Parasuraman 1991, s.15). Kunder idag söker, förutom låga priser och kvalitet på produkterna, 
en positiv upplevelse vid köpet (Pine & Gilmore 2008). Enligt Berry & Parasuraman (1991) 
är nyckeln till att leverera en bra service att vara pålitlig och korrekt, att inte lova saker som 
inte kan hållas samt vara noggrann i sitt utförande och undvika uppenbara misstag eftersom 
detta skadar kunders förtroende för företaget. När kunder utvärderar upplevd servicekvalitet 
utgår de från fem dimensioner: 
● tillförlitlighet - om företaget utför servicen på ett tillförlitligt och korrekt sätt 
● materiella ting - hur tilltalande lokaler, utrustning och bruksmaterial är 
● tjänstvillighet - villighet att hjälpa kunder och ge bra service 
● försäkran - om säljarens kunskaper kan skapa tillit hos kunden 
● empati - säljarens förmåga att bry sig, se kunden och ge personlig service. 

1988 utvecklade Grönroos modellen och la till en sjätte dimension, återhämtning, vilket berör 
företags förmåga att korrigera problem (Hill & Alexander 2006). 
 
Enligt Gupta & Zeithaml (2006) kan kundtillfredsställelse definieras som; kundens 
bedömning kring om en produkt eller service möter eller inte möter förväntningarna. I ett 
företag är det kunderna som är blodet i en organisation. Det är enligt Pine & Gilmore (2008) 
viktigt för kunder att företag upplevs som genuina och att detta kan påverka ifall kunder utför 
sina köp hos dem. Utan kunder, kan ett företag inte ha någon omsättning, förtjänst eller 
marknadsvärde. Harrison, Hoek & Skipworth (2014) beskriver att kundtillfredsställelse bildas 
när kunden har en positiv attityd till köpupplevelsen och denna attityd kan sedan skapa ett 
beteende där kunden återkommer till butiken för ytterligare inköp. Kunden skapar alltså en 
preferens till företagets produkter och väljer dem istället för konkurrenterna. Det är viktigt för 
företag att ha lojala kunder eftersom de bidrar till en stadig inkomstkälla. Lojala kunder 
tenderar att handla mer och för större summor över tid och hjälper företag att minska 
kostnaderna som exempelvis marknadsföring innebär för att attrahera nya kunder. 

3.2 Gapmodell 
Gapmodellen är framtagen av de amerikanska författarna Pararasuraman, Berry och Zeithaml 
som gjort ett flertal studier inom ämnet service och servicekvalitet sedan år 1983 (Berry et al 
1991). En gapmodell används för att identifiera kvalitetsproblem. Modellen kan användas 
som ett instrument för chefer för att förstå hur man kan förbättra företagets servicekvalitet.  
Modellen beskriver fem potentiella kvalitetsgap där den levererade servicen från företaget inte 
överensstämmer med kundens förväntade service. (Grönroos 2015)  
 
I en senare studie på ämnet av Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991b) gjordes en 
utveckling av gapmodellen där författarna tagit fram en uppsättning situationer som kan 
påverka gapens storlek och riktning (se figur 4). Det är svårt för företag att hänga med i 
serviceutvecklingen i samma takt som kundernas förväntningar på servicen ständigt ökar. Det 
räcker alltså inte att utföra en gapanalys en gång och utföra åtgärder efter den. Företag idag 
behöver ständigt uppdateras med information kring deras kunder och förväntningar, för att 
därefter kunna anpassa servicen på bästa möjliga sätt. (Kwan & Hee 1994)  
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Fig. 4 Perceived Service Quality as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of 
Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model (Parasuraman, Berry, Zeithaml 1991) 
 
3.2.1 Gap 1 - Ledningens uppfattningar 
Första gapet i modellen beskriver huruvida ledningens uppfattningar om kundernas 
kvalitetsförväntningar stämmer (Grönroos 2015). Ledningen uppfattar eller tolkar inte 
konsumentens förväntningar rätt när de formulerar sin policy kring servicerutiner. Företaget 
försöker tillfredsställa ett fel eller icke-existerande intresse eller behov. Det finns tre 
huvudanledningar till detta, det första är att ledningen tror sig veta vad kunden vill ha och 
investerar inte i marknadsundersökningar. Det andra är att ledningen spenderar för lite tid på 
att samla information om sina kunder samt vilka karaktärsdrag kunden anser ingår i en hög 
kvalitet av service och den tredje anledningen är att det är för många i ledningen som kan 
orsaka störningar i informationsarbetet. (Rosene 2003) 
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I utvecklingen av gapmodellen som gjordes år 1991 av Parasuraman et al (1991b) framkom 
tre olika situationer som påverkar detta gap:  
 

- Marketing Research Orientation (MRO): till vilken utsträckning ledningen anstränger 
sig för att förstå kundernas behov och förväntningar genom formell och informell 
insamling av information. 

- Upward Communication (UC): till vilken utsträckning den högsta ledningen söker, 
stimulerar och underhåller flödet av information från anställda på lägre nivåer inom 
företaget.  

- Level Of Management (LOM): antalet mellanchefer i alla led från högsta till lägsta 
chef.  

 
3.2.2 Gap 2 - Kvalitetsspecifikationer 
Det andra gapet i modellen handlar om kvalitetsspecifikationer och företagets uppfattning om 
kunders förväntade servicekvalitet. Detta innefattar svårigheten kring att konstruera en 
specifikation av den efterfrågade servicen till säljaren som därefter ska kunna levereras 
korrekt till kund (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). Engagemanget kring servicekvalitet 
hos ledning och producenter är enligt Grönroos (2015) viktigare än att fokusera på 
planeringsrutiner och policy. Faktorer som kan orsaka detta gap är bristande ekonomiska 
resurser och otillräckligt stöd från ledningen för att kunna undersöka och utforma en bra 
kvalitetsspecifikation, skiftande marknadsförhållanden samt olika viljor gällande utformning 
inom ledningen (Parasuraman, et al 1985). Detta gap reflekterar ledningens inkorrekta 
översättning av service policyn till regler och riktlinjer för de anställda, att översätta 
informationen till tydliga kvalitetsspecifikationer. (Rosene 2003) För att arbeta på bästa sätt 
bör säljarna, de som producerar servicen, gemensamt med ledningen arbeta fram mål och 
servicespecifikationer. Företaget bör dock ha i åtanke att en allt för specifik och välutformad 
specifikation kan minska personalens vilja till flexibilitet och därmed kan tjänstekvalitén 
skadas. (Grönroos 2015) 
 
Situationerna som kan påverka gap 2 från studien av Parasuraman et al. (1991b) är:  
 

- Management Commitment to Service Quality (MCSQ): i vilken utsträckning som 
ledningen ser på servicekvalitet som ett strategiskt mål och tillför nödvändiga resurser 
för att uppnå detta mål 

- Goal-Settings (GS): ifall det finns en formell process utformad för att uppnå målen 
inom servicekvalitet.  

- Task Standardization (TS): i vilken utsträckning teknik och utbildningsprogram 
används för att standardisera serviceuppgifter.       

- Perception of Feasibility (POF): i vilken utsträckning som ledningen anser att 
kundernas förväntningar kan uppnås.  

 
3.2.3 Gap 3 - Tjänsteleverans 
Det tredje gapet handlar om även då riktlinjer finns kring hur servicen ska levereras och hur 
kunder ska behandlas, kan det bli fel på vägen och det är inte en självklarhet att samma som 
står i riktlinjerna levereras ut till kund. (Parasuraman et al 1985) Enligt Rosene (2003) kan det 
bland annat handla om brist på team work, fel anställd på fel position och konflikter på 
arbetsplatsen. Problemen som uppstår i detta gap, dyker enligt Grönroos (2015), sällan upp 
ensamma och lösningarna på problemen är därmed också ofta komplicerade. De problem som 
kan uppstå, kan sorteras in i tre kategorier enligt Parasuraman et al. (1991b) är:  
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- företags- och arbetsledning 
- personalens uppfattningar om specifikationer och regler som kundernas önskemål och 

behov  
- brist på tekniskt och operativt stöd.  

 
Ett exempel på en situation som kan uppstå för personal, är när kund kräver ett annat beteende 
från personal mot vad personalens riktlinjer säger. Även fast personalen anser att kunden har 
rätt, har personalen inte möjlighet att tillmötesgå dessa riktlinjer. Detta kan leda till att 
personalen känner sig mindre motiverad till att leverera en bra service och det är därför viktigt 
att ledningen undanröjer alla källor till den tvekan hos personal. En åtgärd på detta kan vara 
att ledningen sätter in personalutbildning som ökar personalens prestation kring service. Det 
kan också handla om att personalen har för stor arbetsbörda, att de inte hinner med att ge 
kunderna den tid de kräver, vilket leder till att det blir svårt att uppfylla 
kvalitetsspecifikationen. (Grönroos 2015) 
 
De situationer som kan påverka storlek och riktning på detta gap är:  

- Teamwork (TEAM): till vilken utsträckning anställda samarbetar mot gemensamma 
mål.  

- Employee - Job Fit (EFIT): hur väl anställdas färdigheter matchar med deras arbeten.  
- Technology - Job Fit (TFIT): lämplighetsnivån av de verktyg och den teknologi 

anställda använder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
- Percieved Control (PC): till vilken utsträckning anställda känner sig trygga i sina 

arbetsuppgifter och hur flexibla de kan vara.  
- Supervisory Control Systems (SCS): till vilken utsträckning anställda är utvärderade 

och belönade angående deras beteende, än enbart utifrån det levererade resultatet. 
- Role Conflict (RC): till vilken utsträckning anställda känner att de kan tillfredsställa 

alla behov hos de interna och externa kunderna de betjänar.  
- Role Ambiguity (RA): till vilken utsträckning osäkerheten kring vad chefer och 

överordnade förväntar sig av anställda och hur de förväntningarna kan tillfredsställas. 
(Parasuraman et al. 1991b)  

 
3.2.4 Gap 4 - Marknadskommunikation 
Det fjärde gapet handlar om de löften som ges i marknadskommunikation som inte stämmer 
överens med den faktiska service som företaget levererar. (Parasuraman, Zeithaml & Berry 
1985) Detta gap kan delas upp i två kategorier där den första är planering och genomförande 
av extern marknadskommunikation och verksamhet. Den andra kategorin är att företaget lovar 
för mycket i försäljning och marknadskommunikation. Exempel på hur gapet kan minska från 
den första kategorin är att alla större reklamkampanjer bör planeras tillsammans med den 
personal som är direkt inblandad i att verkställa serviceprocessen. Gällande kategori nummer 
två uppstår dessa problem oftast på grund av dålig planering kring marknadsföring och 
försäljningsuppgifter, vilket kan lösas genom bättre planeringsrutiner och att ledningen 
övervakar marknadskommunikationen mer aktivt. (Grönroos 2015) 
 
De situationer som kan påverka det fjärde gapet är:  

- Horizontal Communication (HC): till vilken utsträckning kommunikation och samspel 
uppstår mellan olika avdelningar som har kontakt med och/eller betjänar kunder.  

- Propensity to Overpromise (PTO): i vilken utsträckning företaget känner press att lova 
kunder mer än vad som kan levereras. (Parasuraman et al. 1991b) 
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4 Resultat 
Studien består av tre enkätundersökningar riktade till butikschefer, butikspersonal samt 
kunder till fast fashion företag. Enkäterna delades ut utanför butiker och via Internet. På vissa 
frågor fanns möjligheten till att välja flera svarsalternativ, på dessa frågor representerar varje 
svarsalternativ 100 % i sig. Antalet besvarade kundenkäter uppgick till 67 stycken, enkäter till 
butikspersonal uppgick till 10 stycken och enkäter till butikschefer uppgick till 11 stycken.  
 
Begreppsdefinition: 
Funktion: vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
Skötsel: tvättråd 
Beteende vid användning: hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
Tillverkning: land eller arbetsförhållanden 
Miljö: miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
Materialfiber: syntet- eller naturfibrer 
Estetik: passform, silhuett, fall 
 
Resultatet presenteras efter de tre enkäternas utformning nedanför: 

4.1 Kunder 
Jag brukar ta hjälp av personal när jag handlar i klädbutik? Om du svarat JA eller 
IBLAND på föregående fråga, vad brukar du i så fall fråga personalen om?  
Den första frågan i enkäten till kund ställdes för att få en överblick kring hur stor del av 
kunderna som utnyttjar personalen i klädbutik (se figur 5). Resultatet som visas nedanför i ett 
diagram visar att 73 % av kunderna tar hjälp av personalen i klädbutik i viss utsträckning, 
medan 27 % svarade att de aldrig tar hjälp utav personal. Vidare i enkäten ställdes frågan om 
vad kunder vill ha hjälp inom och det framkom att kategorierna funktion, beteende vid 
användning och estetik var de vanligaste som kunder önskade hjälp inom, medan tillverkning, 
miljö och materialfiber inte var lika vanliga frågor att ställa till personal. Kategorin skötsel 
hamnade mittemellan (se figur 6).   
	

 
(Figur 5 Kundenkät – Jag brukar ta hjälp av personal när jag handlar i klädbutik) 
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(Figur 6 Kundenkät – Om du svarat JA eller ibland på föregående fråga, vad brukar du i så fall fråga personalen 
om?) 
 
Därefter ställdes frågan om det inom någon specifik produktkategori var extra viktigt för kund 
att säljaren besitter kunskap. Då framkom att det var extra viktigt inom kategorierna 
sportkläder, outdoorkläder, skor, jeans och underkläder (se figur 7).  
 

	
(Figur 7 Kundenkät - Finns det någon produktkategori där du anser att det är extra viktigt att säljaren besitter 
kunskap om materialet?) 
 
Ju högre pris en vara har, desto högre grad av service förväntar jag mig från säljaren. 
Är det acceptabel med en lägre kunskapsgrad hos personalen om priset på varan är 
lågt. Om du svarat JA, inom vilken/vilka kategorier förväntar du dig inte lika hög 
kunskap om priset på produkten är lägre? 
Vidare ställdes frågor kring vilken grad av service kund förväntar sig i butik samt om de 
förväntar sig en högre grad av service om priset på varan är högt (se figur 8). Resultatet som 
framkom visade att 67 % av respondenterna förväntade sig en högre grad av service om priset 
på varan är högt. Därefter ställdes frågan om det var acceptabelt med en lägre kunskapsgrad 
hos personalen om priset på varan var lågt och svaren visade att 58 % av respondenterna inte 
ansåg att det var acceptabelt med en mindre kunskapsgrad (se figur 9). Om respondenten 
svarade ja på den frågan fick hen svara på inom vilka kategorier som hen inte förväntade sig 
lika hög kunskap vid lågt pris på produkt (se figur 10). Där framkom det att inom basplagg, 
jeans, modeplagg samt festkläder önskar kund inte lika stor kunskap om priset är lågt.  
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(Figur 8 Kundenkät – Ju högre pris en vara har, desto högre grad av service förväntar jag mig från 
säljaren)

(Figur 9 Kundenkät - Är det acceptabelt med en lägre kunskapsgrad hos personalen om priset på produkten är 
lågt?) 

(Figur 10 Kundenkät - Om du svarat JA, inom vilken/vilka kategorier förväntar du dig inte lika hög kunskap om 
priset på produkten är lägre?) 
 
Om personalen inte kan svara på dina frågor om textila material, påverkar det din 
attityd mot butiken negativt i fortsättningen? 
Sista frågan i enkäten till kund utformades för att få svar på om kundens attityd till företaget 
ändras om personalen inte kan svara på frågor gällande produkten (se figur 11). Där framkom 
att 72 % av kunderna fick en negativ attityd gentemot butiken om personalens kunskap ansågs 
bristfällig.  
 

	
(Figur 11 Kundenkät - Om personalen inte kan svara på dina frågor om textila material, påverkar det din attityd 
mot butiken negativt i fortsättningen?) 
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4.2 Butikschefer 
Förväntar du dig att din personal ska kunna svara på frågor gällande: 
Enkät nummer två ställdes till butikschefer för att få deras syn på textila materialkunskaper 
samt vilka krav som de ställer på sina anställda (se figur 12). Den första frågan ställdes för att 
få svar på inom vilka kategorier som butikschefen förväntar sig att personalen ska kunna 
besvara kundens frågor, vilket visade att alla tillfrågade butikschefer ansåg att deras personal 
ska kunna svara på frågor gällande funktion, skötsel, beteende vid användning samt estetik 
hos produkter. En del butikschefer ansåg även att deras personal ska kunna svara på frågor 
gällande tillverkning, miljö och materialfiber.  

	
(Figur 12 Kundenkät - Förväntar du dig att din personal ska kunna svara på frågor gällande:) 
 
Utför ni olika former av kundundersökningar för att bättre förstå era kunders behov? 
Om JA, får ni i butik ta del av resultatet kring kundundersökningarna? 
Därefter ställdes frågor om kundundersökningar och om det var något som gjordes för att 
förstå kunders (se figur 13) behov vilket 82 % av butikscheferna svarade att de genomför 
undersökningar kring detta och vidare av de som svarade ja, fick 100 % ta del av resultatet i 
butiken (se figur 14).  
 

	
(Figur 13 Butikschefenkät - Utför ni olika former av kundundersökningar för att bättre förstå era kunders 
behov?) 

	
(Figur 14 Butikschefsenkät - Om JA, får ni i butik ta del av resultatet kring kundundersökningarna?) 
 
Erbjuds butikspersonalen hos er utbildning i textila materialkunskaper? Utbildar ni er 
personal i något av dessa. Har företaget bestämda uppsatta mål där textila 
materialkunskaper är en del av servicekvaliteten. Anser du som butikschef att kundens 
förväntade servicekvalitet gällande textila materialkunskaper kan uppnås? 
På frågan om personalen erbjuds utbildningar inom textila materialkunskaper svarade 45 % av 
butikscheferna ja (se figur 15) och därefter fick de specificera inom vilka områden 
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utbildningen berör (se figur 16). Detta visade att alla tillfrågade butikschefer som svarade ja, 
utbildar sin personal inom skötsel, beteende vid användning och estetik. Medan över 70 % av 
butikscheferna även utbildar sin personal inom funktion, tillverkning, miljö och materialfiber. 
På frågan om företaget har bestämda mål där textila materialkunskaper är en del av 
servicekvalitén (se figur 17) och om de anser att kundernas förväntade kvalitet om textila 
materialkunskaper kan uppnås (se figur 18), svarade 70 % att de har bestämda mål där 
materialkunskaper är en del av servicen och 100 % svarade ja eller till viss grad, på frågan om 
kundens förväntningar kring textila material kan uppnås.  

	
(Figur 15 Butikschefsenkät - Erbjuds butikspersonalen hos er utbildningar i textila materialkunskaper?) 

	
(Figur 16 Butikchefsenkät - Utbildar ni er personal i några av dessa:) 

	
(Figur 17 Butikschefsenkät - Har företaget bestämda uppsatta mål där textila materialkunskaper är en del av 
servicekvalitén?) 

	
(Figur 18 Butikschefsenkät - Anser du som butikschef att kundernas förväntade servicekvalitet gällande textila 
materialkunskaper kan uppnås?) 
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Finns det tydliga mål för vad som förväntas av en anställd gällande textila 
materialkunskaper?  
Sista frågan ställdes för att få svar på om butikscheferna anser att de har tydliga mål kring vad 
som förväntas av en anställd gällande textila materialkunskaper och där svarade 70 % ja eller 
till viss grad, att de har tydliga mål kring detta (se figur 19).  
	

 
(Figur 19 Butikschefsenkät - Finns det tydliga mål för vad som förväntas av en anställd gällande textila 
materialkunskaper?) 
 

4.3 Butikspersonal 
Brukar du som butikspersonal få frågor av kunder gällande någon/några av följande: 
Den första frågan i enkäten ställdes för att få reda på vilken sorts frågor kring produkter som 
kunder brukar ställa (se figur 20). Där framkom att de kategorier som flest ställer frågor inom 
är skötsel, beteende vid användning och plaggets estetik.  

	
(Figur 21 Butikschefsenkät - Brukar du som butikspersonal få frågor av kunder gällande någon/några av 
följande:) 
 
Erbjuds du som butikspersonal utbildning i textila materialkunskaper av din 
arbetsgivare? Om du svarat JA på föregående fråga, sker utbildningen via något/några 
av följande alternativ. Skulle du som butikspersonal önska djupare kunskap, för att 
lättare besvara dina kunders frågor, inom någon/några av följande.  
Därefter ställdes frågor kring textila materialkunskaper och om detta är något som 
butikspersonalen utbildas i av sin arbetsgivare (se figur 21). Där svarade 43 % att de utbildas i 
textila materialkunskaper av sina arbetsgivare och att utbildningen främst sker via ett 
kompendium eller E-utbildning (se figur 22). Fjärde frågan i enkäten till butikspersonal 
berörde inom vilka kategorier som butikspersonalen önskar en djupare kunskap och där var de 
mest aktuella funktion, beteende vid användning, miljö samt materialfiber (se figur 23).  
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(Figur 21 Butikschefsenkät - Erbjuds du som butikspersonal utbildningar i textila materialkunskaper av din 
arbetsgivare?) 
	

 
(Figur 22 Butikspersonal – Om du svarat JA på föregående fråga, sker utbildningen via något/några av följande 
alternativ) 

	
(Figur 23 Butikspersonalenkät - Skulle du som butikspersonal önska djupare kunskap, för att lättare besvara dina 
kunders frågor, inom någon/några av följande:) 
 
Finns det tydliga mål från din arbetsgivare för vad som förväntas av dig som 
butikspersonal gällande textila materialkunskaper? 
Sista frågan i enkäten ställdes för att få svar på om butikspersonalen ansåg att det fanns 
tydliga mål kring vad som förväntas kring dem och deras kunskap om textila material (se 
figur 24). Där svarade 100 % av butikspersonalen att de inte upplever att det finns några 
tydliga mål kring vad som förväntas av dem. 

	
(Figur 24 Butikspersonalenkät - Finns det tydliga mål från din arbetsgivare för vad som förväntas av dig som 
butikspersonal gällande textila materialkunskaper?) 
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5 Analys & diskussion 
Detta arbete har skrivits med gapmodellen som utgångspunkt. För att möta kundernas 
förväntade service bör alla fyra delar, som företaget har möjligheter att påverka, i modellen 
undersökas och utvärderas. För att sedan kunna användas till att utföra eventuella åtgärder 
som leder till att företaget möter kundens förväntade service. Analysen är uppdelad efter de 
olika gapen i gapmodellen och i dem utgår analysen från de olika situationer som kan uppstå 
inom respektive gap.  

5.1 Gap 1 - Ledningens uppfattningar 
Första gapet i modellen beskriver huruvida ledningens uppfattningar om kundernas 
kvalitetsförväntningar stämmer överens med vad kunden faktiskt förväntar sig (Grönroos 
2015). Företag försöker till viss del tillfredsställa ett fel eller icke-existerande intresse eller 
behov. Detta sker när ledningen inte uppfattat eller tolkat konsumentens förväntningar rätt när 
de formulerar sin policy kring servicerutiner. (Rosene 2003) I enkätundersökningarna 
framkom att beteende vid användning och estetik var två kategorier samtliga 
respondentgrupper var överens om att kunder förväntar sig kunskap från butikspersonalen. 
Kundernas förväntningar gällande estetik och beteende med användning stämmer överens 
med butikschefernas uppfattning kring kundernas förväntningar. Däremot fanns skilda 
uppfattningar kring resterande kategorier och därmed har ett gap identifierats.  
 
Enligt Parasuraman et al (1991b) finns tre olika situationer som kan påverka storleken på gap 
1. Den första situationen, Marketing Research Orientation (MRO), tar upp till vilken 
utsträckning butiksledningen anstränger sig för att förstå kunders behov och förväntningar 
genom insamling av information. Denna punkt kopplas till frågan om butiksledningen utför 
någon form av kundundersökningar för att bättre förstå kunders behov och där svarade över 
80 % att de utför kundundersökningar. Vidare svarade de som svarat ja på frågan, att de får ta 
del av resultatet från kundundersökningar i butik, vilket relaterar till nästa situation som tar 
upp till vilken utsträckning som ledningen söker, stimulerar och underhåller flöden av 
information från anställda på lägre nivåer inom företaget, Upward Communication (UC). 
Enligt enkätundersökningarna förväntar sig butikscheferna att butikspersonalen ska kunna 
svara på frågor inom kategorier så som skötsel, beteende vid användning, estetik samt 
funktion. Till butikspersonalen ställdes frågan vilka kategorier de uppfattar är vanligast att få 
frågor inom. Precis som butikscheferna är butikspersonalen relativt överens om att 
kategorierna estetik, beteende vid användning är de vanligaste kategorierna kunder behöver 
hjälp inom. Hälften av butikspersonalen svarade att frågor om funktion var vanliga.  
 
I enkätundersökningen till kund framkom det att kunders förväntning på textila 
materialkunskaper som en del av servicekvaliteten var hög, då över 60 % angav att de tar 
hjälp av butikspersonal när de handlar i klädbutik. Kunderna angav inom vilka kategorier 
frågorna till personalen vanligast kretsade kring och dessa var främst funktion, beteende vid 
användning samt estetik. Både beteende vid användning samt estetik var kategorier som alla 
respondentgrupper var överens om att alla kunder vill ha hjälp inom. Gapet gällande dessa 
kunskapskategorier är därför näst intill obefintligt. Kategorin funktion är viktigast för kund att 
butikspersonal ska kunna besvara frågor inom. Detta styrks i frågan om det är extra viktigt 
inom specifika produktkategorier att säljaren besitter kunskap, där flest kunder svarat 
sportkläder, outdoorkläder och skor. Butikschefer och butikspersonal ansåg att skötsel var en 
av de viktigaste kategorierna att utbilda och ha kunskap inom, medan kunderna enligt enkäten 
inte ansåg att denna kategori var särskilt viktig. Rosene (2003) skriver att anledningen till 
detta gap kan vara att ledningen spenderar för lite tid till att samla in information om sina 
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kunder. Kundundersökningarna som utfördes av företagen har således varit bristfälliga 
eftersom kategorin funktion inte är prioriterad hos butikscheferna.  

5.2 Gap 2 - Kvalitetsspecifikationer 
Det andra gapet i modellen handlar om kvalitetsspecifikationer och företagets uppfattning 
kring kunders förväntade servicekvalitet (Parasuraman et al 1985). Detta gap visar i vilken 
utsträckning som butiksledningen ser på service som ett strategiskt mål samt använder 
resurser för att nå upp till de målen (Parasuraman et al 1991b). Samtliga av de tillfrågade 
butikscheferna ansåg att deras personal ska kunna svara på frågor gällande funktion, skötsel, 
beteende vid användning samt estetik hos produkter för att kunna möta kundernas 
förväntningar. Men enbart 45 % av cheferna erbjöd personalen utbildning inom textila 
materialkunskaper i samtliga kategorier (se figur 15). Detta visar att ett gap uppstår eftersom 
butikernas ledning inte tar hänsyn till sin egen uppfattning om kundernas förväntningar och 
använder inte resurser för att nå upp till de strategiska målen. 
 
En situation som kan påverka storleken på gap 2 är enligt Parasuraman (1991b) i vilken 
utsträckning butiksledningen ser på servicekvalitet som ett strategiskt mål samt om de tillför 
tillräckligt med resurser för att uppnå dessa mål; Management Commitment to Service 
Quality (MCSQ). I enkäten svarade 70 % av butikscheferna att företaget har bestämda 
uppsatta mål där textila materialkunskaper är en del av servicekvalitén. Samtliga utav den 
tillfrågade butikspersonalen uppfattade dock att det inte fanns några tydliga mål gällande 
textila materialkunskaper. Detta innebär att butikscheferna inte lagt ned tid och resurser på att 
få ut de tydliga fastställda målen gällande textila materialkunskaper till butikspersonalen.  
 
En annan situation som påverkar gapets storlek är Perception of Feasibility (POF), som 
handlar om huruvida ledningen anser att kunders förväntningar kan uppnås. Alla butikschefer 
svarade att det går att uppnå kunders förväntningar helt eller till viss grad. I kundernas enkät 
ställdes frågan ifall de förväntade sig högre grad av service om priset på produkten är högre 
och där svarade 67 % att de förväntade sig en högre grad av service om priset på produkten är 
högre. Butikscheferna ansåg att kundernas förväntade service gällande textila 
materialkunskaper var möjliga att möta, vilket kan bero på att priset på produkterna hos fast 
fashionbutiker är relativt låga. Kundernas svar på frågan gällande om det är acceptabelt med 
lägre kunskapsgrad hos personalen ifall priset är lågt, visar att det finns en undre gräns 
gällande acceptabel nivå kring servicekvalitet i fast fashion företag.   
 
En tredje situation som kan påverka gapet är Goal-Settings (GS), vilket innefattar om en 
formell process finns för att uppnå målen inom servicekvalitet. Butikscheferna hade tidigare 
svarat att det fanns tydligt uppsatta mål gällande personalens textila materialkunskaper och 
utifrån dessa mål bör utbildningarna formats. Ungefär hälften av butikspersonalen erbjuds 
utbildningar i textil materialkunskap och av dessa utbildningar innehöll alla information kring 
skötsel, beteende vid användning samt estetik. Av butikscheferna angav även 70 % att de 
utbildar sin personal inom de resterande kategorierna; funktion, miljö samt materialfiber.   
 
Den fjärde situationen som kan påverka gapet är Task Standardization (TS), som visar i vilken 
utsträckning teknik och utbildningsprogram används för att standardisera serviceuppgifter. I 
frågan gällande vilka kategorier som butikscheferna förväntar sig att personalen ska kunna 
besvara frågor kring, visade sig att alla tidigare nämnda kategorier var viktiga, med lägsta 
procenten i tillverkningskategorin på 73 %. Utbildningarna inkluderade även de, alla tidigare 
nämnda kategorier, via antingen kompendium eller E-utbildning. Detta betyder att 
standardiseringen på utbildningarna gör att personalen har kunskap inom alla kategorier. 
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Butikspersonalen fick frågan ifall de önskade djupare kunskap inom någon kategori för att 
lättare kunna besvara kunders frågor. All tillfrågad personal svarade att ytterligare utbildning i 
funktion skulle behövas medan en fjärdedel önskade mer utbildning inom tillverkning och 
estetik. Detta innebär att utbildningarna inte måste omfatta alla kategorier utan snarare 
fokusera på de som efterfrågas mest. Enligt Grönroos (2015) bör säljarna, de som producerar 
servicen, gemensamt med ledningen arbeta fram en policy för att utforma utbildningen på 
bästa sätt.  

5.3 Gap 3 - Tjänsteleverans 
Detta gap visar eventuella skillnader mellan kvalitetsspecifikationen, riktlinjerna som 
personalen ska följa och den faktiska servicen som levereras ut till kund (Parasuraman et al 
1985). Butikscheferna ansåg att det fanns tydligt uppsatta mål gällande butikspersonalens 
textila materialkunskaper medan personalen inte uppfattat att dessa mål fanns. Mindre än 
hälften av butikscheferna svarade att personalen erbjöds utbildning inom området, vilket 
försvårar för butikspersonalen att kunna leverera servicen som butiksledningen specificerat i 
sin policy.  Detta visar på att det även finns ett gap inom tjänsteleveransen. 
 
Det finns ett flertal olika situationer som kan påverka storleken på tjänsteleveransgapet. 
Grönroos (2015) menar att problem inom detta gap oftast är flera och det är därför svårt att 
minska detta gap genom några få åtgärder.  Den första situationen innefattar till vilken 
utsträckning anställda samarbetar för att nå gemensamma mål (Teamwork, TEAM). På frågan 
till butikspersonalen fråga angående om det finns tydliga mål gällande textila 
materialkunskaper svarade samtliga nej medan butikschefernas svar angående tydliga mål var 
att 70 % upplevde att det helt eller till viss grad finns tydliga mål. Detta kan bero på bristande 
kommunikation mellan arbetsgivare och anställd och denna situations påverkan på gapet hade 
minskat om de tydliga målen var förmedlat till butikspersonalen. Denna situation kan enligt 
Rosene (2003), förutom kommunikationsbrist, handla om brist på teamkänsla och konflikter 
på arbetsplatsen.  
 
Den andra situationen som kan påverka detta gap är Employee Job Fit (EFIT), som beskriver 
hur väl anställdas kompetens matchar med deras arbetsuppgifter. För att kunna erbjuda textila 
materialkunskaper som en del av servicen ut till kund måste personalen besitta kunskap inom 
detta område. På frågan till butikspersonalen, om de erbjuds utbildningar i textila 
materialkunskaper av sina arbetsgivare, svarade 43 % ja och 57 % nej. Samtliga butikschefer 
förväntar sig att personalen ska kunna besvara frågor gällande funktion, skötsel, beteende vid 
användning samt estetik och prioriterade tillverkning, miljö och materialfiber minst. 
Tillverkning, miljö och materialfiber var de kategorier kunderna i undersökningen svarat att 
de ställde minst frågor inom. Förväntningarna kring dessa tre kategorier är relativt låg vilket 
stämmer överens med att butikscheferna också prioriterat dessa kategorier lägre samt de 
kategorier personalen uppfattar att de får mindre frågor kring. Hälften av butikspersonalen 
önskade ytterligare utbildning inom miljö och materialfiber, vilket innebär att de inte känner 
sig tillräckligt trygga i att besvara kundernas frågor gällande dessa kategorier. All tillfrågad 
butikspersonal önskade djupare kunskap inom funktion och över hälften även inom beteende 
vid användning, vilket innebär att butikschefernas förväntningar av personalen lättare hade 
uppnåtts genom utbildningar inriktade på dessa kategorier inom textila materialkunskaper.  
 
Den tredje situationen som kan påverka gapet kan kopplas till föregående situation eftersom 
denna tar upp lämplighetsnivån av de verktyg som butikspersonalen tar hjälp av för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter, Technology Job Fit (TFIT). För att kunna uppfylla butikschefernas 
förväntningar angående textila materialkunskaper erbjöds mindre än hälften av 
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butikspersonalen utbildning. Butikspersonalen önskade en viss nivå av djupare kunskaper 
inom samtliga områden, vilket innebär att utbildning via kompendium inte är tillräckligt för 
att kunna leverera servicen enligt de fastställda kvalitetsspecifikationerna.  
 
Den fjärde situationen tar upp i vilken utsträckning butikspersonalen känner sig trygga i sina 
arbetsuppgifter; Perceived Control (PC). Butikspersonalens svar angående ifall de önskar 
djupare kunskap inom någon/några områden inom textila material visar att de upplever att de 
inte kan besvara kundernas frågor och då främst inom funktion. I kundernas enkätfråga 
angående inom vilket/vilka område de oftast ställer frågor om svarar 70 % kategorin funktion, 
vilket visar att samtliga respondentgrupper anser att kunskap om funktion är viktigt att 
butikspersonalen besitter. Detta visar även situationen Role Conflict (RC) som beskriver till 
vilken utsträckning butikspersonal känner att de kan tillfredsställa alla behov hos de interna 
och externa kunder de betjänar. Hade personalen upplevt att de inte behövde ytterligare 
kunskap inom textila material hade denna situation inte påverkat gapet alls.  
 
Den sista situationen som kan påverka detta gaps storlek är Role Ambiguity (RA), som visar 
till vilken utsträckning butikspersonalen är osäkra på vilka kunskaper som förväntas av 
butikschefen samt hur de förväntningarna ska uppnås. Butikspersonalen svarade enhetligt att 
det inte fanns några tydliga mål och förväntningar från överordnade och därför påverkar 
denna situation gapet avsevärt.  

5.4 Gap 4 - Marknadskommunikation  
Detta gap existerar om de löften företaget utlovar i sin marknadskommunikation inte stämmer 
överens med det som faktiskt levereras av butikspersonalen (Parasuraman et al 1985). De 
flesta butikschefer ansåg att kundernas förväntningar gällande textila materialkunskaper går 
att uppnå.  
 
Parasuramans et al (1991b) framtagna situationer som kan påverka gapets storlek är 
Horizontal Communication (HC) och Propensity to Overpromise (PTO). Den första 
situationen handlar om till vilken utsträckning kommunikation och samspel uppstår mellan 
olika avdelningar. Alla större reklamkampanjer ska enligt Grönroos (2015) planeras 
tillsammans med de anställda som har direkt kontakt med slutkund. Butikscheferna fick 
frågan om företaget utför någon form av kundundersökningar för att bättre förstå sina kunders 
behov och förväntningar, vilket över 80 % svarade att de gjorde. Samtliga av dessa fick ta del 
av det sammanställda resultatet, vilket visar att kommunikationen angående kundernas behov 
och förväntningar fungerar bra mellan olika avdelningar fram till butikschefen. Eftersom alla 
av den tillfrågade butikspersonalen svarade att de inte fanns tydliga mål om vad som 
förväntas dem gällande textila materialkunskaper verkar kommunikationen avdelningar 
emellan att brista när informationen ska nå butikspersonalen. Frågan om butikspersonalens 
önskade fördjupade utbildningsområden visar likheter med vilka områden butikspersonalen 
uppfattar att det ställs flest frågor om av kund. Butikspersonalen är de som har direkt kontakt 
med kund och innehar information gällande kunders behov och förväntningar som 
butikledningen bör ta tillvara på för ytterligare fördjupad förståelse. Fungerar samspelet 
mellan olika avdelningar optimalt påverkar inte denna situation gapets storlek.  
 
Den andra situationen visar i vilken utsträckning företaget känner press att lova kunder mer än 
vad som kan levereras (Parasuraman et al 1991b). Butikscheferna fick frågan om de anser att 
kundernas förväntade servicekvalitet kan uppnås, vilket 80 % upplevde att det gjorde. 
Kundernas förväntningar förändras enligt Kwan & Hee (1994) kontinuerligt och 
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undersökningar behöver utföras regelbundet för att kunna matcha förväntningarna med 
servicen så bra som möjligt.  
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6 Slutsats 
 
1. Är textila materialkunskaper hos butikspersonalen en del av kundens förväntade 
servicekvalitet? 
 
I kundenkäten ställdes frågan om vilka kategorier kunder vill ha hjälp inom och det framkom 
att kategorierna funktion, beteende vid användning och estetik var vanliga kategorier som 
kunder önskade hjälp inom. Däremot fanns skilda uppfattningar kring resterande kategorier. 
Frågan ställdes även om det inom någon specifik produktkategori var viktigt för kunden att 
säljaren besitter kunskap och det framkom att inom sportkläder, outdoorkläder, skor, jeans 
och underkläder var de viktigaste produktkategorierna.  
 
I metodavsnittet presenterade författarna vart i gapmodellen de trodde att de skulle kunna få 
svar på forskningsfrågorna. Forskningsfråga 1 placerades ut vid gap 1 vilket beskriver 
huruvida ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar stämmer överens med 
vad kunden faktiskt förväntar sig. Efter analysen av det insamlande teoretiska och empiriska 
materialet kring gap 1, kunde slutsatsen dras att textila materialkunskaper är en del av 
kundernas förväntade servicekvalitet från butikspersonalen och fast fashion företag bör utföra 
åtgärder för att minska det identifierade gapet.   
 
2. Hur ser butiksledningen hos fast fashion företag på behovet av textila 
materialkunskaper hos butikspersonalen? 
 
I enkäten till butikscheferna framkom att butikscheferna förväntar sig att butikspersonalen ska 
kunna svara på frågor kring textila material. Frågan ställdes därefter om de ansåg att det fanns 
tydligt uppsatta mål för butikspersonalens textila materialkunskaper. Butikscheferna svarade 
att det fanns tydliga mål kring detta, medan personalen inte uppfattat några mål. Mindre än 
hälften av butikscheferna svarade att personalen erbjöds utbildning inom området. Utan 
utbildning och tydliga mål försvåras butikspersonalens möjligheter till att kunna leverera den 
service som butiksledningen specificerat i sin servicepolicy.  
 
Forskningsfråga 2 placerades i metodavsnittet ut vid gap 2, som handlar om 
kvalitetsspecifikationer och företagets uppfattning kring kunders förväntade servicekvalitet. 
Gap 2 visar i vilken utsträckning som butiksledningen ser på service som ett strategiskt mål 
samt använder resurser för att nå upp till de målen. I analysen identifierades ett gap även inom 
gap 3 som kan komplettera svaret på forskningsfråga 2. Gap 3 visar eventuella skillnader 
emellan kvalitetsspecifikationen, riktlinjerna som personalen ska följa och den faktiska 
service som levereras ut till kund. Efter analysen av det insamlande teoretiska och empiriska 
materialet kring gap 2 och gap 3 kunde slutsatsen dras att butikscheferna anser att behovet av 
textila materialkunskaper hos butikspersonal är stort. Däremot ställer butikscheferna till viss 
del orimliga krav på sin personal, då de inte ger dem rätt förutsättningar eller resurser för att 
kunna klara av sitt arbete och nå upp till de mål som ställts från butiksledningen. Fast fashion 
företag bör således utföra åtgärder för att minska de två identifierade gapen för att förbättra 
servicekvaliteten till kund.   
 
Syftet med arbetet var att undersöka och analysera hur textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen i fast fashion företag möter kundernas servicebehov och författarna anser att 
de uppfyllt detta. 
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7 Förslag på vidare forskning 
 
Service är ett viktigt och intressant ämne att forska vidare inom. Service är något som alla 
företag inom handeln bör fokusera på för att kunna möta kundernas förväntningar, eftersom 
detta kan ge konkurrensfördelar samt kundlojalitet. Vidare forskning kan fokusera på att ta 
fram åtgärder som kan tillämpas för att minimera gapen gällande textila materialkunskaper 
som en del av kundernas förväntade service hos fast fashion företag. Liknande studier inom 
andra grenar av den textila detaljhandeln, kan göras för att identifiera eventuella kvalitetsgap.  
 



 

- 26 - 

8 Källförteckning 

8.1 Tryckta källor 
 
Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through quality. New 
York: Free Press. 
 
Grönroos, C. (2015) Service Management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen, 3. uppl., Stockholm: Liber. 
 
Harboe, T. (2013) Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: 
Gleerups. 
 
Harrison, A., Hoek, R.I.v., & Skipworth, H. (2014) Logistics management and strategy: 
competing through the supply chain, 5. uppl., Harlow: Pearson. 
 
Hill, N. & Alexander, J. (2006) Handbook of customer satisfaction and loyalty measurement, 
3. uppl., Hampshire: Gower. 
 
Johansson-Rengen, L., Rydin, S. & Palmgren, A. (1998) Textil och läder: materiallära, 
Stockholm: LTs förlag. 
 
Justesen, L., Mik-Meyer, N. & Andersson, S. (2011) Kvalitativa metoder: från 
vetenskapsteori till praktik, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

8.2 Otryckta källor 
 
Agnihotri R., Rapp A., Trainor K., (2009), Understanding the role of information 
communication in the buyer-seller exchange process: antecedents and outcomes, Journal of 
Business & Industrial Marketing, 24(7), ss. 474 - 486 
 
Andreassen, T.W. & Lindestad, B. (1998), Customer loyalty and complex services. The 
impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for customers with 
varying degrees of service expertise, International Journal of Service Industry Management, 
9(1) ss. 7-23. 
 
Arrigo, E. (2010). Innovation and market-driven management in fast fashion companies. 
Symphonya, (2), ss. 1-19. 
 
Jieun K., Jae-Eun K., (2014), Making customer engagement fun, Journal of Fashion 
Marketing and Management, 18(2), ss. 133-144 
 
Kwan, W. & Hee, T.J. (1994), Measuring service quality in Singapore retail banking: A gap 
analysis & segmentation approach, Singapore Management Review, 16(2), ss. 1-25 
 
Naik, K., & Srinivasan, S. R. (2015). An assessment of departmental store service 
effectiveness using a modified SERVQUAL approach. Journal of Business and Retail 
Management Research, 9(2), ss.27-43 
 



 

- 27 - 

Parasuraman, A., Berry, L.L. & Zeithaml, V.A. (1991a), Understanding Customer 
Expectations of Service, Sloan management review, 32(3), ss. 39-48. 
 
Parasuraman, A., Berry, L.L. & Zeithaml, V.A. (1991b), Perceived Service Quality as a 
Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers 
Using an Extended Service Quality Model, Human Resource Management (1986-1998), 
30(3), ss. 335-364. 
 
Pine, B.J. & Gilmore, J.H., (1998). Welcome to the experience economy, Harvard Business 
Review. 76(4), ss. 97-105. 
 
Pine, J.B. & Gilmore, J.H. (2008),The eight principles of strategic authenticity, Strategy & 
Leadership, 36(3), ss 35-40 
 
Rosene, F. (2003), Complacency and service quality: an overlooked condition in the GAP 
Model, Journal of Retailing and Consumer Services, 10(1), ss. 51-55. 
 
Stanforth, N.F. & Lennon, S.J. (1997). The Effects of Customer Expectations and Store 
Policies on Retail Salesperson Service, Satisfaction, and Patronage. Clothing and Textiles 
Research Journal, Vol. 15(2), ss. 115-124. 
 
SurveyMonkey 2016 
https://sv.surveymonkey.com [2016-04-29] 
 
Yu Sum, C. & Leung Hui, C. (2009), Salespersons' service quality and customer loyalty in 
fashion chain stores, Journal of Fashion Marketing and Management: An International 
Journal, 13(1), ss. 98-108 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

- 28 - 

9 Bilagor 
 
Enkätundersökning  
Vi är tre tjejer från Textilhögskolan i Borås som skriver en kandidatuppsats inom ämnet 
Textilt Management. Syftet är att undersöka hur textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen i fast fashion företag möter kundernas servicebehov alternativt skapar ett 
gap mellan företag och kund. Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät!  
 
Kön 
[  ] Kvinna  [  ] Man  [  ] Övrigt 
 
Huvudsysselsättning 
[  ] Studerande  [  ] Arbetar  [  ] Övrigt 
 
Ålder 
[  ] 18-20 år  [  ] 41-50 år 
[  ] 21-25 år  [  ] 51-60 år 
[  ] 26-30 år  [  ] 61+ år 
[  ] 31-40 år 
 
Jag brukar ta hjälp av personal när jag handlar i klädbutik 
[  ] JA    [  ] NEJ  [  ] IBLAND 
 
Om du svarat JA eller IBLAND på föregående fråga, vad brukar du i så fall 
fråga personalen om? Markera gärna flera svar. 
[  ] Funktion Vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
[  ] Skötsel Tvättråd 
[  ] Beteende vid användning Hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
[  ] Tillverkning Land eller arbetsförhållanden 
[  ] Miljö Miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
[  ] Materialfiber Syntet- eller naturfibrer 
[  ] Estetik Passform, silhuett, fall 
 
Finns det någon produktkategori där du anser att det är extra viktigt att säljaren 
besitter kunskaper om materialet? 
[  ] Sportkläder [  ] Modeplagg  [  ] Väskor 
[  ] Outdoor kläder [  ] Jeans  [  ] Övriga accessoarer 
[  ] Basplagg  [  ] Underkläder 
[  ] Festkläder  [  ] Skor 
 
Ju högre pris en vara har, desto högre grad av service förväntar jag mig från 
säljaren 
[  ] JA    [  ] NEJ 
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Är det acceptabelt med en lägre kunskapsgrad hos personalen om priset på 
produkten är lågt?  
[  ] JA    [  ] NEJ 
 
Om du svarat JA, inom vilken/vilka kategorier förväntar du dig inte lika hög 
kunskap om produkt när priset är lågt? 
 
[  ] Sportkläder [  ] Modeplagg  [  ] Väskor 
[  ] Outdoor kläder [  ] Jeans  [  ] Övriga accessoarer 
[  ] Basplagg  [  ] Underkläder 
[  ] Festkläder  [  ] Skor 
 
Om personalen inte kan svara på dina frågor om textila material, påverkar det 
din attityd mot butiken negativt i fortsättningen? 
 
[  ] JA    [  ] NEJ 
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Enkätundersökning 
Vi är tre tjejer från Textilhögskolan i Borås som skriver en kandidatuppsats inom ämnet 
Textilt Management. Syftet är att undersöka hur textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen i fast fashion företag möter kundernas servicebehov alternativt skapar ett 
gap mellan företag och kund. Uppsatsen kommer att publiceras, men företagets namn och 
dina svar kommer hållas anonyma. Tack för att Ni tar er tid att besvara denna enkät!  
 
Förväntar du dig att din personal ska kunna svara på frågor gällande: 
[  ] Funktion Vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
[  ] Skötsel Tvättråd 
[  ] Beteende vid användning Hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
[  ] Tillverkning Land eller arbetsförhållanden 
[  ] Miljö Miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
[  ] Materialfiber Syntet- eller naturfibrer 
[  ] Estetik Passform, silhuett, fall 
 
Utför ni olika former av kundundersökningar för att bättre förstå era kunders 
behov? 
[  ] JA   [  ] NEJ 
 
Om JA, får ni i butik ta del av resultatet kring kundundersökningarna? 
[  ] JA   [  ] NEJ 
 
Erbjuds butikspersonalen hos er utbildningar i textila materialkunskaper?  
[  ] JA   [  ] NEJ 
 
Utbildar ni er personal i några av dessa: 
[  ] Funktion Vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
[  ] Skötsel Tvättråd 
[  ] Beteende vid användning Hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
[  ] Tillverkning Land eller arbetsförhållanden 
[  ] Miljö Miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
[  ] Materialfiber Syntet- eller naturfibrer 
[  ] Estetik Passform, silhuett, fall 
 
Har företaget bestämda uppsatta mål där textila materialkunskaper är en del av 
servicekvalitén?  
[  ] JA   [  ] NEJ 
 
Anser du som butikschef att kundernas förväntade servicekvalitet gällande 
textila materialkunskaper kan uppnås?  
[  ] JA   [  ] NEJ  [  ] TILL VISS GRAD 
 
Finns det tydliga mål för vad som förväntas av en anställd gällande textila 
materialkunskaper?  
[  ] JA   [  ] NEJ 
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Enkätundersökning 
Vi är tre tjejer från Textilhögskolan i Borås som skriver en kandidatuppsats inom ämnet 
Textilt Management. Syftet är att undersöka hur textila materialkunskaper hos 
butikspersonalen i fast fashion företag möter kundernas servicebehov. 
Uppsatsen kommer att publiceras, men företagets namn och dina svar kommer hållas 
anonyma. Tack för att Ni tar er tid att besvara denna enkät! 
Brukar du som butikspersonal få frågor av kunder gällande någon/några av 
följande: 
[  ] Funktion Vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
[  ] Skötsel Tvättråd 
[  ] Beteende vid användning Hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
[  ] Tillverkning Land eller arbetsförhållanden 
[  ] Miljö Miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
[  ] Materialfiber Syntet- eller naturfibrer 
[  ] Estetik Passform, silhuett, fall 
Erbjuds du som butikspersonal utbildningar i textila materialkunskaper av din 
arbetsgivare? 
[  ] JA    [  ] NEJ 
 
Om du svarat JA på föregående fråga, sker utbildningen via något/några av 
följde alternativ: 
[  ] E-UTBILDNING    [  ] FÖRELÄSNING    [  ] KOMPENDIUM 
[  ] UPPLÄRNING I BUTIK  [  ] ANNAT 
 
Om du svarat ANNAT på föregående fråga, hur? 
 

 
 
Skulle du som butikspersonal önska djupare kunskap, för att lättare besvara dina 
kunders frågor, inom någon/några av följande: 
[  ] Funktion Vid köp av exempelvis regn- eller sportkläder 
[  ] Skötsel Tvättråd 
[  ] Beteende vid användning Hur mycket tänjer sig exempelvis jeansen? 
[  ] Tillverkning Land eller arbetsförhållanden 
[  ] Miljö Miljöpåverkan, återvinning, återanvändning, ekologisk bomull 
[  ] Materialfiber Syntet- eller naturfibrer 
[  ] Estetik Passform, silhuett, fall 
 
Finns det tydliga mål från din arbetsgivare för vad som förväntas av dig som 
butikspersonal gällande textila materialkunskaper? 
[  ] JA    [  ] NEJ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


