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Sammanfattning 
 
Att som kund besöka en butik med kölappssystem kan vara allt ifrån positivt 
till oerhört frustrerande. Tidigare studier visar att det inte är designen i butiken 
som är det viktigaste för att skapa intryck hos kunder, istället är det de sociala 
faktorerna som har starkast inverkan. Russel och Mehrabian (1977 & 1978) har 
med flera studier visat olika sätt att mäta kunders nivå av glädje, upprymdhet 
och dominans, för att utvärdera kundernas sinnestillstånd och utifrån det dra 
slutsatser om deras tillvägagångssätt i butiken. Delar av deras sätt att mäta an-
vänds när ett experiment med tillhörande enkätstudie genomförs i Telias butik i 
Karlstad, för att utvärdera vad en kundvärd kan bidra med i Telias strävan efter 
att lyfta sina butiker till nya servicenivåer. Kundvärdens roll är att hälsa kun-
derna välkomna in i butiken, förklara hur servicen fungerar samt gestikule-
rande visa vad som finns att se och göra under väntetiden.  
 
Resultaten visar att kundvärdens närvaro inverkar positivt på kunderna vad gäl-
ler tillfredsställelse, benägenhet att utforska butiken och att vara sociala. Dess-
sutom bidrar kundvärden till att uppfattningen om längden på väntetiden mins-
kar.  



	  

Abstract 
 
Being a customer entering a shop that uses number bibs can be everything from 
positive too extremely frustrating. Earlier studies shows that despite big in-
vestments in design, that is not what primary attract customers in a store envi-
ronment. Instead, it is the social factors that make the difference. Russel and 
Mehrabian (1977 & 1978) have in a couple of studies shown a way of how to 
measure the level of pleasure, arousal and dominance. They use the measure-
ments to present a picture of how the customer is supposed to act in the store, 
when it comes to approach/avoidance behavior.  Part of that way to measure is 
used in this study where an experiment with a customer host is arranged in Te-
lia’s shop in Karlstad. The purpose is to evaluate the difference that might ap-
pear in customer satisfaction, approach/avoidance behavior and social appear-
ance when the customer host is placed in the store. The role of the customer 
host is to welcome the customer, make them aware of how the service in the 
store functions and gesticulating show them what there is to do in the store 
while waiting.  
 
The result shows that the appearance of the customer host has a positive impact 
on the customers when it comes to pleasure, approach and their way of being 
open and social. It also comes clear that the customer host makes the customer 
feel as if the waiting time is shorter than it appears to be when the store works 
as it usually does.  
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1. Introduktion 
 
Det här kapitlet är till för att ge dig som läsare inblick i vad bakgrunden till 
rapporten och vald ansats är. En inledande text följs här av en utförlig pro-
blemdiskussion, beskrivning av syftet med studien och en presentation av ti-
digare studier inom området.  
 
Föreställ dig att du kommer in i en butikslokal eller till en reception och möts 
av en skylt som uppmanar dig att ta en kölapp och vänta på din tur. I lokalen 
finns ett stort antal människor, ändå förekommer nästan ingen kommunikation 
mellan de väntande som antingen står eller sitter medan de tittar stint på en 
skärm med könummer. Alla ställer sig samma fråga; hur lång tid kommer jag 
få vänta? Irritationen som uppstår när ingen vet vad de kan vänta sig eller vad 
som kommer att hända tränger sig på mer och mer och när den tillslut rinner 
över för någon så startar små tystlåtna diskussioner i lokalen. Vissa håller sig 
utanför medan andra späder på irritationen och diskussionen blir allt mer hög-
ljudd. Även om du till slut får hjälp med ditt ärende så kommer minnet av den 
negativa upplevelsen i kön göra att du inte enbart tar med dig positiva tankar 
därifrån.  
 
Innan du gick ditt ärende hade du förmodligen en uppfattning om hur allt 
skulle gå till. Målet och anledningen med ditt ärende är glasklart – du vill ha 
hjälp med att hitta en lösning till det problem du presenterar, alternativt hitta en 
produkt eller tjänst som matchar det du söker. Trots att målet är lätt att förklara 
så är det inte bara uppfyllelsen av målet som påverkar om du kommer att vara 
nöjd med ditt ärende eller inte. Vi ställer oss inte bara frågan om huruvida må-
let är uppfyllt utan resonerar även medvetet eller omedvetet kring; hur var per-
sonalens bemötande?; hur lång tid fick jag vänta?; vad fanns det för möjlighet-
er att fördriva tiden när jag väntade?; hur var atmosfären i butiken? osv.  
 
Att arbeta i en butik eller en reception där en kö förekommer ställer krav på en 
väl fungerande planering, en synlig struktur och ett väl inarbetat samarbete 
bland personalen, allt för att göra kundernas upplevelse så bra som möjligt. Om 
kundens förväntningar överträffas går han eller hon ut genom dörren och är 
nöjd (Wirtz & Lee, 2003). I en omvänd situation där kundens förväntningar 
inte uppfylls går samma person ut och är missnöjd. Russel och Mehrabian 
(1977) har utvecklat en metod för att genom enkäter ta reda på hur behaglig 
upplevelsen i butiken var samt vilken anspänningsnivå som besöket gav. Uti-
från detta kan de med analys utvärdera hur kundens beteende i butiken kan se 
ut. Mehrabian och Russel (1977) väckte en tanke som fick flera forskare, t ex 
Russel och Pratt (1980); Donnovan och Rossiter (1982) och Baker m. fl. (1992 
& 1994) att följa efter med ytterligare forskning inom området. Möjligheten att 
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ta reda på hur atmosfären och personalens bemötande i butiken kan öka eller 
minska kundens egen vilja till att närma sig, eller utforska produkter och tjäns-
ter har analyserats i flera fall med hjälp av Mehrabian och Russels (1977) mo-
dell.  
 
I denna rapport används teorin av Mehrabian och Russel (1974) som bas för att 
genom experiment analysera hur en kundvärd påverkar kunders känslor och 
beteenden i en butik. Kundvärden syftar till att fungera som en social faktor 
(Baker m. fl. 1994) i butiken och har som uppgift att skapa interaktion mellan 
kunder och personal. Målet är att utvärdera möjligheten att med en kundvärd 
som hälsar varje kund välkommen, öka kundens närmandebeteende till produk-
ter och tjänster i butiken. Samtidigt eftersträvas att kundens upplevelse som 
helhet i butiken ska uppfattas som bättre i kundvärdens närvaro, vilket mäts i 
en enkät med utvalda variabler. Studien görs i form av en fallstudie med ett ex-
periment i Telias butik i Karlstad.  
 

1.1. Problemdiskussion 
	  
Utvecklingen inom telekombranschen går i rasande fart. Trots vetskapen om 
den intensiva forskning som har pågått under flera decennier så är det kittlande 
att tänka på hur fort utvecklingen har gått. Telia var tidigt ute på marknaden 
inom telefoni och har varit ledande framförallt i Sverige under hela utveckling-
en (Telia a, 2011). När de första butikerna öppnades var det givna syftet med 
varje kundbesök att kunden önskade få fast telefoni hemma. Ärendet var snabbt 
avklarat och kunden gick hem med sin telefon och instruktioner om hur den 
skulle installeras och användas. De flesta ärenden var likvärdiga och persona-
len kunde effektivt arbeta för att korta ner kötiderna och uppnå nöjda kunder.  
 
Situationen idag är inte den samma. Telias utbud har breddats från att enbart 
innefatta fast telefoni till att även innehålla mobil telefoni, bredband och TV. 
Kunderna som besöker butiken idag söker svar på ett stort antal olika frågor 
och vill ha individuella lösningar till just deras specifika behov. Att som kund 
ta del av alla Telias tjänster vid ett och samma besök i butiken kräver att den 
anställde presenterar varje del på ett överskådligt sätt. Genomgången med kun-
den är inte längre gjord i en handvändning, som var situationen när det enda 
som skulle presenteras var fast telefoni. Detta har medfört att varje kundärende 
i vissa fall tar en hel del tid i anspråk och att kötiderna har ökat.  
 
Vid sidan om försäljningen av abonnemang kombinerat med telefoner, datorer 
och surfplattor, finns även en tillbehörsförsäljning i varje butik. Kunder som 
besöker butiken kan därmed ha ärenden som är allt ifrån att köpa ett skal till sin 
telefon, till att vilja starta igång ett fullskaligt abonnemang som innefattar alla 
delar som Telia erbjuder. Tidsåtgången för varje kund blir i och med det väl-
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digt svår att förutsäga. Eftersom det ofta i förväg kan vara svårt att veta hur 
lång tid varje enskilt ärende ska ta, så har Telia valt att ha en gemensam kö i 
butiken med ett kölappssystem. Möjligheten att ha en så kallad snabbkassa har 
tidigare utvärderats, med resultatet att det riskerar att begränsa möjligheterna 
till merförsäljning eftersom varje ärende ska vara snabbt avklarat. Detta inne-
bär att snabbkassan riskerar att leda till missade försäljningstillfällen, som kan 
ha hittats om kunden fick komma till en ordinarie säljare.  
 
Trots de i vissa fall långa väntetiderna så upplever Telia kundernas rörlighet i 
lokalen som mycket liten. En viktig uppgift för butiken är att den syftar till att 
fungera som en inspiration och ge möjlighet att prova de senaste produkterna 
på marknaden. Det faktum att varje kund bevakar sin plats i kön och håller 
koncentrationen på vilket nummer som står på tur, gör att intresset för produk-
ter och tillbehör begränsas. Problemet som Telia står inför är därför att hitta 
olika sätt att öka kundernas rörelse i butiken, hypotesen är att detta skulle öka 
tillbehörsförsäljningen och minska irritationen i kön eftersom kunderna kan 
hålla sig sysselsatta medan de väntar.  
 
Denna studie innehåller en experimentell del där en kundvärd placeras precis 
innanför dörren till Telias butik i Karlstad. Kundvärdens roll är att hälsa varje 
kund välkommen och förklara hur servicen i butiken fungerar, samt vad som 
finns att se under tiden som kunden väntar. Denne person ska enbart fungera 
som en vägledare i butiken, med syfte att minska kundernas oro över vad som 
ska hända härnäst. Förhoppningen är att kunderna ska känna sig trygga med 
hur servicen fungerar och därmed öka sin benägenhet att röra sig i butiken. 
Vilket i sin tur ger besökarna chansen att i lugn och ro utforska vad butiken har 
att erbjuda. Experimentet med kundvärd kommer att analyseras genom jämfö-
relse med nuvarande system där kunden möter en anställd först när han eller 
hon har väntat i kön med sin kölapp. I utvärderingssyfte kommer en kvantitativ 
studie i form av en enkät att göras bland kunder som besöker Telias butik i 
Karlstad, både i situationen med en kundvärd och utan. I enkäten kommer kun-
derna få svara på frågor med målet att fastställa hur nöjda de är med servicen i 
butiken, hur mycket de upplevde att de utforskade butiken, hur sociala de 
kände sig under besöket och hur de upplevde väntetiden.  
 
Studiens experimentella del kommer som nämnt enbart att göras i Telias butik i 
Karlstad, men likheten med andra butiker både inom konkurrerande och helt 
andra branscher gör att generaliseringar kan göras. Behovet av att ändra sitt sätt 
att se på butikskonceptet är inte unikt för Telia utan genomsyrar butikbran-
schens utveckling över lag. Fler och fler kommer förmodligen att inom en snar 
framtid se sig om efter nya inriktningar för att säkra eller förbättra sin ställning 
på marknaden. Ett socialt verktyg kan säkerligen i flera fall ge en extra krydda 
till verksamheten. 
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1.2. Syfte 
 
Syftet med studien är att utforma en social faktor i form av en kundvärd och 
analysera huruvida dennes närvaro i en butik kan förändra kundernas tillfreds-
ställelse och deras närmandebeteende, det vill säga deras sätt att röra sig, vara 
sociala och utforska produkter och tjänster som visas upp. Allt i syfte att kunna 
presentera resultat som påvisar för Telia att de bör investera i en kundvärd, al-
ternativt att det inte är värt att satsa på. Tidigare studier som påvisar koppling-
en mellan kundnöjdhet och försäljning kommer att presenteras och användas 
som grund i analysen tillsammans med den enkätundersökning som kommer att 
göras med kunder i Telias butik.  
 
Delsyfte 
Studien ska göra det möjligt att urskilja om det är möjligt att med hjälp av ett 
socialt verktyg, förbättra kundernas tillfredsställelse med upplevd service i bu-
tiken. Förhoppningen är att det även ska ge förutsättningar för att kunderna ska 
öppna upp sig, minska sin irritation vid väntan, samt vara villiga att ta del av 
produkter och tjänster som visas upp i högre utsträckning än när det sociala 
verktyget inte används.  
 

1.3. Avgränsningar 
	  
Studien omfattar ett experiment med en manlig kundvärd i Telias butik i Karl-
stad. Möjligheten finns att skillnader i resultat kan uppvisas vid användande av 
en manlig respektive kvinnlig kundvärd men detta uteslutits i detta fall. Ytterli-
gare avgränsningar gäller att ingen hänsyn har tagits till graden av lönsamhet 
med att använda en kundvärd som socialt verktyg. Möjligheten finns att med 
hjälp av registrering av kvitton mäta huruvida en kundvärd ökar köpbeteendet 
hos kunder och därmed bidrar positivt till att täcka sina egna kostnader, detta 
utförs dock inte inom ramen för denna studie.  
 

1.4. Bakgrund inom området och tidigare studier 
	  
Sökandet efter tidigare studier inom forskningsområdet har resulterat i ett antal 
intressanta artiklar som här kommer att presenteras i korthet. Tyvärr har det 
inte varit möjligt att hitta en studie som i sin helhet liknar den som görs i det 
här experimentet, men det är ändå intressant att belysa likheter som kan fångas 
upp i tidigare skrivna artiklar. Avsaknaden av tidigare studier inom det specifi-
cerade området visar tydligt att detta är en forskningsansats med potential att 
utvecklas och fördjupas och möjligheten till framtida forskning framstår som 
stor. Förslag till ytterligare forskning som framkommit vid analys av den här 
studien, kommer att presenteras i ett eget avsnitt i slutet av rapporten. Innan de 
tidigare studierna presenteras, kommer först ett avsnitt där bakgrunden till hur 
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den här forskningen kom fram förklaras. Allt för att ge en tydlig bild över hur 
forskningen har arbetat sig framåt.  
 
Bakgrund 
För att kunna beskriva sinnesstämningen hos en person och knyta ihop vad som 
faktiskt påverkar beteendet i en butik behövs ett bra sätt på vilket man kan 
mäta. Mehrabian och Russel (1974) var tidigt med i utmaningen att hitta några 
få sinsemellan oberoende begrepp som kunde användas för att beskriva en 
människas sinnesstämning. Det är av vikt att de beskrivande orden är obero-
ende men att de ändå kan kombineras för att beskriva helheten av en sinnes-
stämning (Mehrabian och Russel, 1974). Genom forskning kunde Mehrabian 
och Russel (1974) visa att tre uttryck, genom att kombineras, kunde förklara 42 
adjektiv som var för sig beskriver en sinnesstämning. Måtten som användes var 
pleasure/displeasure (nivå av glädje), degree of arousal (nivå av upprymdhet) 
och dominance/submissiveness (dominans/undergivenhet). Författare (t ex. 
Russel och Pratt, 1980; Donnovan och Rossiter, 1982; Baker m. fl. 1992 & 
1994) har fortsatt att använda detta sätt att mäta sinnesstämning och en modell 
för vad som påverkar kunders beteende har fått sitt namn efter Mehrabian och 
Russel (se figur 1). En del i enkäten som används som verktyg vid analysen av 
experimentet hos Telia har sin grund i begreppen som utvecklats och förfinats 
av Mehrabian och Russel (1974).  
 
Donovan och Rossiter (1982) fortsätter Mehrabian och Russels (1974) sökande 
efter hur kunders approach/avoidance (närmande-/undvikandebeteende) kan 
beskrivas. De använder PAD-modellen (pleasure-arousal-dominance) (se figur 
1) framtagen av Mehrabian och Russel (1974) och konstaterar att sinnesstäm-
ningen som påverkar kundens förhållningssätt kan beskrivas oväntat bra med 
hjälp av måtten på glädje och upprymdhet. Måtten på dominans verkar däremot 
inte ha samma betydelse. Donovan och Rossiter (1982) använder studenter som 
i ett experiment ombeds besöka flera olika sorters butiker och i butikerna fylla i 
enkäter om deras aktuella sinnesstämning, genom frågor som utgår från glädje 
och upprymdhet. Författarna understryker vikten av att framtida forskning bör 
fortsätta på samma linje med verkliga experiment utförda i en riktig butik. De 
menar att det som bör fortsätta utredas, är vad för verktyg som kan användas 
för att öka kundernas känsla av glädje och upprymdhet (Donovan & Rossiter, 
1982).  En ökning av dessa leder i de flesta fall till en positiv förändring på 
kundernas närmandebeteende vilket bidrar till ökad försäljning (Donovan & 
Rossiter, 1982).  
 
Tidigare studier 
Med ett verktyg för hur beteende kan mätas så sätter forskare igång att testa 
modellen. Två studier båda skrivna av Baker m. fl. (1992 & 1994) har utförts 
med syfte att hitta vad som ger positivt utslag när det gäller kunders uppfatt-
ningar i butiker. Rapporterna tar vid där Russel och Mehrabian (1977) samt 
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Donovan och Rossiter (1982) avslutar och verkar bygga på deras förslag om 
fortsatt forskning. Baker m. fl. (1992 & 1994) har dock inte gjort studier i rik-
tiga butiker så som Donovan och Rossiter (1982) föreslog att man skulle göra. 
De har istället utfört sitt experiment genom att potentiella kunder har fått se 
videoinspelningar av en och samma affär, men med olika inriktningar vad gäl-
ler atmosfär, design och personalens uppförande i butiken. 1992 kunde Baker 
m. fl. (1992) visa upp sin studie som gav stöd till hypotesen att glädje och upp-
rymdhet ökar kundernas vilja att spendera pengar. Genom att använda ”The 
Meharabian-Russel affect model” (PAD-modellen) (se figur 1) kunde de följa 
sambanden och visa att viljan att spendera pengar grundar sig i en stimulerande 
miljö och rätt emotionell status.  
 
 

	  
Figur 1: Mehrabian-Russels modell, även kallad PAD-modellen (Richardson 
m. fl. 1996).  

 
Nästa studie gjorde att Baker m. fl. (1994) efter utförd studie kunde konstatera 
att butiksdesignen inte har något samband med den av kunderna upplevda kva-
liteten. Författarna analyserar en presentbutik genom att förändra inredningen 
mellan lyx- och budgetkänsla och visa upp butiken via videoinspelning för en 
grupp kunder. När den lyxiga känslan ska ökas ändras omgivande faktorer (ex. 
musik, ljus och temperatur), personalens sätt att agera och den synliga designen 
i butiken. Baker m. fl. (1994) förvånas i sin analys av resultatet som visar att 
trots att många butikskedjor gör stora investeringar (Baker m. fl. 1992) för att 
hitta den rätta designen så visar resultatet att design är den faktor som har lägst 
inverkan på upplevd kvalitet. Den sociala faktorn däremot visade sig ha en 
stark påverkan. När de anställda i den lyxiga butiken mötte kunderna och häl-
sade dem välkomna upplevdes kvaliteten som högre (Baker m. fl. 1994).  
 
Vetskapen om att den sociala faktorn spelar stor roll i en butik leder forskning-
en vidare in mot att förstå kundens situation och vad som påverkar köpbeslut. 
För att kunna öka kundernas känsla av glädje och upprymdhet (Russel och Me-
hrabian, 1977) vid besöket, krävs att den sociala faktorn är väl fungerande och 
genomtänkt (Baker m. fl. 1994).  
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Telia är en butik som använder sig av kölappar för att hålla ordning på i vilken 
följd varje kund ska få chans att uträtta sitt ärende. Butiken kan därför jämföras 
inte bara med en vanlig butik (där varje kund plockar ihop sina varor och av-
slutar med att gå till kassakön) som är fallet i studierna gjorda av Baker m. fl. 
(1992 & 1994), utan även med typiska serviceställen så som en bank, en guld-
smed eller ett sjukhus, där kölappssystemet ofta är ett faktum.  
 
Houston m. fl. (1998) har genom enkäter gjort en kvantitativ studie på en bank. 
Deras ansats ligger i hur kunderna upplever kötiden och hur uppfattningen om 
densamma påverkar helhetsbilden av den service som ges. Resultatet visar be-
tydelsen av att kontrollera kundernas förväntningar på kötiden, för att på så sätt 
kunna överträffa förväntningarna och höja betyget på den upplevda servicen. 
Houston m. fl. (1998) belyser även vikten av att så långt det är möjligt ana-
mamma FIFO (först in först ut) för att undvika irritation bland väntande kun-
der.  
 
I motsats till Baker m. fl. (1994) och deras studie som utspelar sig i en butik 
som syftar till att sälja produkter, så har Grewal m. fl. (2003) gjort en liknande 
studie i en guldsmedsbutik. Grewal m. fl. (2003) har även de genom videoin-
spelningar analyserat kunders uppfattning om atmosfären i butiken, samt vad 
som påverkar deras förväntningar om kötid. Det är tydligt att den förväntning 
kunden har på hur länge han eller hon ska behöva vänta, påverkar hur nöjd 
kunden är med väntetiden. Analysen visar att det finns flera olika sätt att göra 
kundernas förväntningar på kötiden mer positiva. Ett sätt kan vara att förändra 
atmosfären i butiken och ge kunderna möjlighet att vänta i en omgivning som 
förbättrar deras humör och sinnesstämning. Ett annat sätt är att ha mer synlig 
personal som hjälper till i lokalen, detta är inte helt oväntat positivt jämfört 
med färre anställda. En butik som upplevs som överfull av kunder har på 
samma vis negativ inverkan på kundens förväntningar. Grewal m. fl. (2003) 
understryker därför betydelsen av att ständigt arbeta proaktivt för att förbättra 
väntetiden och allra helst överträffa kundernas förväntningar.  
 
På samma tema skriver Bielen och Demoulin (2007) i sin studie om en analys 
gjord på ett sjukhus. De menar att för att behålla en kund och få den att vara 
lojal även i fortsättningen så räcker det inte med att göra den nöjd vid kontakt 
med en säljare. Bielen och Demoulin (2007) visar sambandet (se figur 2) mel-
lan väntetiden innan utförd service och den servicenivå som uppnås när kunden 
får hjälp. Med sin enkätundersökning styrker de att om kunden ska vara lojal 
eller inte, påverkas av båda dessa parametrar. En bra utförd service kan om 
väntetiden varit lång och obekväm, ändå få ett dåligt betyg (Bielen & Demoul-
in, 2007). Studien visar även att kontakt med personal som kan ge information 
om orsaken till förseningen har en positiv inverkan på upplevd väntetid. Detta 
betonar ytterligare vikten av att ha tillgänglig personal ”på golvet”, som kan 
föra en dialog med kunderna och förbättra stämningen i lokalen. 
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Figur 2: Sambandet mellan väntetiden innan utförd service och den service-
nivå som uppnås när kunden får hjälp bidrar till om kunden kommer vara lojal 
eller ej (Bielen och Demoulin, 2007). 

 
Som nämnt i inledningen till det här avsnittet så är forskningen på det här om-
rådet hittills ganska tunn. Gapen som finns i tidigare studier visar sig tydligast 
genom att de flesta av dessa studier är gjorda i testmiljöer med videoinspel-
ningar (Baker m. fl. 1992 & 1994; Grewal m. fl. 2003). Dessutom är studierna 
till största del utförda med studenter som testpersoner. Dessa studenter deltar i 
vissa fall frivilligt men i andra fall som en del i sin utbildning. Avsaknaden av 
experiment i verklig miljö med verkliga kunder är påtaglig. Det finns inte hel-
ler enligt vad som framkommit, någon studie som enbart inriktar sig på den 
sociala faktorn. De flesta studierna bygger på att utreda vad som spelar störst 
roll för kunden, designen i butiken eller personalens bemötande. Avsaknaden 
av specifika data för skillnader i kunders beteende med och utan ett socialt 
verktyg i form av en kundvärd ger därför en tydlig förankring till varför detta 
projekt med efterföljande analys bör genomföras. Förhoppningen är att kund-
värden som ett socialt verktyg (Baker m. fl. 1994), ska kunna användas för att 
förbättra kundernas nivå av glädje och upprymdhet (Russel & Mehrabian, 
1977) och därmed öka graden av deras positiva förhållningssätt. Det positiva 
förhållningssättet/närmandebeteendet kommer inte mätas i form av spenderade 
pengar. Detta eftersom en stor del av Telias verksamhet består av rena service-
ärenden (Tomas Clarqvist, chef Telia Karlstad), där kunden inte handlar någon-
ting vid besöket i butiken. Istället kommer förhållningssättet att mätas i kun-
dernas benägenhet att röra sig i butiken och utforska de produkter som present-
eras.  
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2. Teori 
	  
Här kommer inblick att ges i den teorigrund som finns inom området. Ka-
pitlet kommer successivt att leda fram till att fyra hypoteser kan presenteras. 
I analysen kommer teorin att användas för att tolka resultat som framkommit 
i enkätundersökningen och bidra till att slutsatsen kan presenteras som en 
diskussion där de uppställda hypoteserna kan bekräftas eller dementeras ge-
nom analys av uppvisade resultat. 
 
Syftet med studien är som tidigare nämnt att analysera huruvida en kundvärds 
närvaro kan förändra kundernas tillvägagångssätt i butiken, det vill säga deras 
sätt att röra sig, vara sociala och utforska produkter och tjänster som visas upp i 
butiken. Teorin som behövs som grund till studien, utgörs av hur kunder beter 
sig i en butikslokal och hur det på ett vetenskapligt sätt kan förklaras och mä-
tas. I avsnittet om tidigare studier beskrevs att flera författare använt sig av be-
grepp för att förklara sinnesstämningen hos kunder och genom det dra slutsat-
ser om hur deras tillvägagångssätt/närmandebeteende i butiken kommer att 
vara. Detta kommer att följas upp och ges en djupare förklaring i teorin för att 
begreppen ska få en tydligare koppling och förklaring till varför de kan besk-
riva det de syftar till – hur kunder faktiskt beter sig i en kösituation.  
 

2.1. Kunders beteende i en kö och deras upplevda väntetid 
 
Att tid är pengar blir ofta väldigt synligt i en kö. Trots att en kund inte nödvän-
digtvis hade någon tidspress när han eller hon kom in i en butik eller en recept-
ion där man förväntas vänta på sin tur, så kan stressen och irritationen komma 
snabbt. Tiden som kunden tillbringar i kön, är tid som han eller hon måste av-
sätta eller offra för att få hjälp med sitt problem (Bielen & Demoulin, 2007) 
och kan på sätt och vis ses som ett betalningsmedel för den service som önskas.  
 
För att beskriva kundens upplevelse i en kö kommer en sammanfattning av 
Maister’s (1985) arbete kring människors känslor i en kö att presenteras (se 
figur 3). Hans studie visar åtta olika områden som berör hur kunder reagerar 
och tänker i samband med kösituationer. Senare i detta teorikapitel kommer 
Mehrabian och Russels modell att presenteras mer ingående innan kapitlet av-
slutas med ett avsnitt om kundtillfredsställelse. Tillsammans ska alla delar ut-
göra grunden för den vidare analysen och bidra till att resultatet tolkas på rätt 
sätt.  
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Figur 3: Åtta teorier som förklarar kunders beteende i en kö (Maister, 1985).  

 
Det är uppenbart att människor generellt inte gillar att vänta. Maister (1985) 
presenterar åtta påståenden i sin rapport som bygger på vad som påverkar kun-
der i en kösituation. Trots att ingen gillar att vänta så finns det ändå ställen där 
kunderna väntar mer villigt, än vad som är fallet på andra ställen. Hui och Ba-
teson (1991) har utför ett experiment i en testmiljö där kunder via olika video-
filmer får ta del av situationer där mycket (lite) folk befinner sig i en bank, re-
spektive i en bar och väntar på sin tur att få hjälp. Författarna kan efter utförd 
studie konstatera att mycket kunder på banken orsakade irritation hos deltagar-
na i testet, medan mycket folk i baren uppfattades som något positivt. Det kan 
även konstateras att om kunden själv har kontroll, i form av valmöjligheten att 
utföra sitt ärende på annat sätt eller vid annan tidpunkt, så blir inte irritationen 
lika stark (Hui & Bateson, 1991). Några av Maister’s (1985) iakttagelser fram-
står som viktigare än andra för den aktuella studien. Påståendet att kunder vill 
få känslan av att komma igång, kan nå sin lösning genom att kunden blir väl-
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komnad in i butiken. Maister (1985) menar att det är först när kunden har fått 
kontakt med en anställd i butiken som denne uppfattar att servicen har startat. 
Om någon hälsar på kunden i ett tidigt skede framstår väntan inte som lika på-
frestande, som i situationen där kunden upplever sig som osynlig eller inte be-
tydelsefull för personalen (Maister, 1985). På samma tema påvisar Maister 
(1985) att kunder upplever oförklarad väntan som längre och mer påfrestande 
än förklarad väntan. När det finns personal på plats som kan svara på frågor 
blir stämningen i kön avsevärt bättre (Bielen & Demoulin, 2007). Att tiden kan 
uppfattas som att den står stilla i en tråkig situation har garanterat alla upplevt, 
tiden uppfattas helt enkelt som att den går fortare när det finns något att syssel-
sätta sig med (Maister, 1985).  
 
Hypotes 1: Tiden som kunden spenderar i butiken upplevs som längre när de 
inte möts av en kundvärd innanför dörren. 
 
Hypotes 2: Kunderna upplever sig själva som mer sociala när de möts av en 
kundvärd.  
 
Russel och Mehrabian (1977) vill med sin forskning hitta sätt på vilket kunders 
närmandebeteende ökar. Närmandebeteendet innefattar att ta för sig och ut-
forska de produkter och tjänster som finns i butiken. På så sätt gynnas kunder 
eftersom de får något att göra (Maister, 1985) och butiken, eftersom ett ökat 
närmandebeteende även går hand i hand med utvecklingen av köpbegär.  
 

	   2.2. Mehrabian-Russels modell  
	  
”En persons tillvägagångssätt i en butik influeras av de känslor som framkal-
las i honom eller henne vid besöket i butiken”. Russel och Mehrabian (1978) 
 
 

	  
Figur 4: Mehrabian-Russels modell, även kallad PAD-modellen (Richardson 
m. fl. 1996).  
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Miljön i en butik framstår inte som det viktigaste när kunder väljer var de vill 
handla. Istället ställs ofta högre krav vad gäller öppettider, parkeringsmöjlig-
heter, pris, utbud etc. (Bielen & Demoulin 1977;	   Jolson & Spath 1973). 
Donovan och Rossiter (1982) menar att det beror på att de tidiga studier som 
gjordes inte hade något bra sätt på vilket de skulle mäta hur miljön/atmosfären 
i butiken påverkar kunder. Mehrabian och Russels modell ger som presenterat i 
avsnittet för tidigare studier, chansen till att mäta kunders sinnesstämning och 
genom det dra slutsatser om hur deras förhållningssätt i butiken kan förväntas 
vara. För att få en inblick i vad som menas med varje begrepp så kommer or-
den att presenteras var för sig och på ett överskådligt sätt ge möjlighet till för-
ståelse. För att visualisera hur Russel och Mehrabian (1977) förklarar sitt sätt 
att mäta presenteras figur 5.  
 
Pleasure (glädje) beskriver till vilken nivå kunden känner sig hoppfull, glad 
och nöjd med situationen (Donovan och Rossiter, 1982). Russel och Mehrabian 
(1978) beskriver spannet mellan pleasure och displeasure som att det i ena än-
den förekommer extrem smärta och olycka, medan det i andra änden finns 
lycka och extas.  
 
Arousal (nivå av upprymdhet) skildrar till vilken nivå kunden känner sig 
upphetsad, stimulerad, pigg och aktiv i situationen (Donovan och Rossiter, 
1982). Den lägsta nivån av arousal är sömnighet och den högsta är extrem 
spänning (Russel & Mehrabian, 1978).  
 
Dominance (dominans) syftar till att beskriva till vilken nivå kunden upplever 
sig ha kontroll över situationen och hans eller hennes känsla av frihet att agera 
(Donovan och Rossiter, 1982). 
 
Approach (närmandebeteende) relaterar enligt Donovan och Rossiter (1982) 
till att beskriva kundernas vilja att röra sig mot produkter/tjänster, stanna i bu-
tiken, upptäcka, interagera, prestera bra och att återvända till butiken. 
 
Avoidance (undvikandebeteende) ska vara motsatsen till approach och be-
skriver därför kundernas vilja att lämna butiken och inte komma tillbaka samt 
ovilja att prata med andra och upptäcka saker (Donovan och Rossiter, 1982). 
 
Russel och Mehrabian (1977) menar i sin grundmodell kallad PAD-modellen 
(figur 5) att pleasure (glädje), arousal (upprymdhet) och dominance (dominans) 
alla tre är nödvändiga för att beskriva den rätta sinnesstämningen. Dominans 
måste enligt Russel och Mehrabian (1977) vara med för att exempelvis kunna 
skilja ilska från osäkerhet, samt avslappnad från beskyddande.   
 
Närmande-/undvikandebeteende kan alltså beskrivas av känslor som framkallas 
hos en person när denne upplever en butiksmiljö. Russel och Mehrabian (1978) 
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visar upp sambandet mellan glädje och upprymdhet genom figur 5 där det tyd-
ligt syns hur begreppen samverkar och bidrar till olika beteenden. Figuren visar 
sambandet där en hög nivå av upprymdhet kan bidra till både närmande- och 
undvikandebeteende, beroende på om miljön upplevs som trevlig eller otrevlig. 
Russel och Mehrabian (1978) menar att i en otrevlig miljö är det bättre med en 
låg nivå av upprymdhet för att nå närmandebeteende, än vad det är med en hög 
nivå av upprymdhet. I en trevlig miljö däremot är det mer positivt med hög 
upprymdhet än låg. När det gäller en neutral miljö är det istället ungefär lika 
positivt med både en hög och låg nivå av upprymdhet men mest positivt här är 
om nivån är någonstans mittemellan.  
 

	  
Figur 5: Sambandet mellan hur pleasure (glädje) och arousal (upprymdhet) 
samverkar och bidrar till approach/avoidance beteende (närmande-
/undvikandebeteende). (Russel & Mehrabian, 1978) 

 
Flera forskare har utgått från Russel och Mehrabian (1977 & 1978) i deras se-
nare arbeten. Som utveckling av Russel och Mehrabians (1977 & 1978) teorier 
kommer därför figur 6, av Russel och Pratt (1980) visa hur de presenterar att 
begreppen samverkar och skapar möjlighet att beskriva mellanliggande sinnes-
stämning hos kunderna. Russel och Pratt (1980) har använt Mehrabian och 
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Russels modell (se figur 4) som grund, men tagit bort dominansfaktorn och 
istället utökat den med fler dimensioner. Meningen med de nya dimensionerna 
är att de ytterligare ska förenkla möjligheten att beskriva kunders närmande-
/undvikandebeteende med utgångspunkt i deras sinnesstämning. 
 
Precis som Russel och Mehrabian (1978) kan Donovan och Rossiter (1982) 
visa att glädje och upprymdhet samverkar på olika sätt beroende på om atmo-
sfären i butiken framstår som trevlig eller otrevlig (se figur 7). Donovan och 
Rossiter (1982) menar att en butiksmiljö som är neutral, ger med måttlig upp-
rymdhet ett närmandebeteende, medan en hög eller låg nivå av upprymdhet 
bidrar till ett undvikandebeteende. Vidare presenterar författarna att i en trevlig 
miljö ökar närmandebeteendet desto högre upprymdhet som kunden känner. 
Slutligen, när miljön är den omvända, otrevlig, så blir undvikandebeteendet 
kraftigare när nivån av upprymdhet ökar (Donovan och Rossiter, 1982).  
 

	  
Figur 6: Russel och Pratt (1980) har utvecklat Mehrabian-Russels modell och 
här visas tänkta samband med olika sinnestillstånd. 
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Figur 7: Sambandet mellan olika miljöer, nivåer av anspänning och när-
mande-/undvikandebeteende (Donovan & Rossiter, 1982). 

Det går inte att kringgå att en kunds beteende även till viss del beror på vilken 
personlighet just den kunden har från början. Russel och Mehrabian (1978) be-
skriver att vissa personer söker sig till en hög nivå av upprymdhet medan andra 
gärna nöjer sig med en låg nivå. Till vilken grad en person söker upprymdhet 
påverkar hur villig personen är att bli en del av en gemenskap. Viljan att bli en 
del av en grupp speglar också hur villig man som kund är att interagera med 
andra kunder och skapa en egen tillhörighet. De kunder som söker en hög nivå 
av upprymdhet har ofta även en önskan att interagera med andra, eftersom det i 
sig skapar upprymdhet (Russel & Mehrabian, 1978).  
 
Hypotes 3: Benägenheten att röra sig i butiken och utforska produkter ökar när 
en kundvärd finns närvarande i butiken. 
  

2.3. Kundtillfredsställelse 
	  
Vad som gör kunder nöjda eller missnöjda är individuellt för varje specifik per-
son. Det som avgör hur nöjd kunden är när han eller hon lämnar en butik, är 
vilka förväntningar som hade byggts upp innan ärendet. Om butiken och dess 
personal lyckas leva upp till, eller överträffa den specifika kundens förvänt-
ningar så har de lyckats göra en kund nöjd (Wirtz & Lee, 2003). Om kunden 
däremot hade väntat sig mer hjälp, eller bättre service så kommer inte kunden 
vara helt nöjd när han eller hon lämnar butiken. Kundnöjdhet är nära förknip-
pat med lojalitet. Lojalitet är oerhört viktigt för alla företag eftersom det kan 
fastslås att det är mer lönsamt att behålla samma kunder än vad det är att sträva 
efter att hitta nya (Kaura & Datta, 2012; Avkiran, 1999). Nöjda kunder har en 
större benägenhet att vara lojala än vad missnöjda kunder har (Kaura & Datta, 
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2012). Att som kund bli nöjd kan förknippas både med att bli nöjd med en er-
bjuden tjänst eller service, men även med att ha fått en produkt som löser det 
problem som har presenterats.  
 
Kösituationer kan som tidigare nämnt öka eller minska kundtillfredsställelsen. 
Houston m. fl. (1998) visar att kunder kan triggas att diskutera negativa ämnen 
med varandra i en ansträngd kösituation. Det kan räcka med att en kund är 
missnöjd och irriterad och börjar diskutera detta med kunden som sitter bred-
vid. Vad som först var en liten tyst konversation mellan två personer kan spri-
das och bilda ett missnöje hos andra väntande kunder. I vissa fall leder även 
väntan i kö till att kunder väljer att lämna butiken utan att ha fått hjälp med sitt 
ärende. Detta bidrar enligt Bielen och Demoulin (2007) till minskade intäkter 
för företaget. Samtidigt har kunden offrat sin tid helt i onödan vilket medför 
försämrad kundtillfredsställelse och risk för dåligt rykte för företaget (Bielen & 
Demoulin 2007). 
 
Hypotes 4: Kundnöjdheten blir högre när en kundvärd placeras innanför dör-
ren. Det vill säga när kunden möter en anställd i ett tidigt skede. 
 
Sociala faktorer spelar en viktig roll i varje butik och kan bäst förklaras som 
kontakten mellan kunder och personal (Nordfält, 2007). Sharma och Stafford 
(2000) kan i sin studie fastslå att personal som anses lättillgängliga och dessu-
tom arbetar i en butik med prestigefull design, kan påverka kunderna till att 
utvärdera sortimentskvaliteten som bättre och även öka sin benägenhet att vilja 
handla i butiken. Att personalen ses som lättillgänglig är därmed mycket viktigt 
i en butiksmiljö (Nordfält, 2007).  
 
Det är enkelt att säga att kundtillfredsställelse eller hur nöjd kunden i slutändan 
blir, är ett viktigt mått på framgång. Desto svårare är det att på ett bra sätt fak-
tiskt mäta till vilken nivå kunderna blir tillfredsställda. Wirtz och Lee (2003) 
har analyserat nio olika skalor att använda för att mäta kundtillfredsställelse. 
Alla de analyserade verktygen har tidigare använts i vetenskapliga studier av t 
ex. Oliver och Bearden (1983); Westbrook och Oliver (1981). Uppbyggnaden 
av vissa delar av enkätverktyget som använts i den här studien har gjorts med 
grund i analysen presenterad av Wirtz och Lee (2003). I deras studie kan det 
konstateras att en semantisk differentiell skala där man använder sig av mot-
satsord, ger mest korrekta resultat vid analys av kundtillfredsställelse.  
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3. Metod 
 
Det här kapitlet kommer att ge en detaljerad beskrivning av studiens utform-
ning och grundläggande information om fallföretaget Telia. Experimentets 
genomförande kommer att presenteras tillsammans med ett stycke vardera 
om dess deltagare och vilka variabler som är i fokus för analysen. Vidare 
kommer dataanalysen att presenteras och kapitlet avslutas med ett stycke om 
studiens validitet och reliabilitet. 
 
För att hypoteserna ska kunna analyseras och i slutändan bekräftas eller de-
menteras kombineras olika metoder för att komma så nära ett trovärdigt resul-
tat som möjligt. En litteraturstudie där resultatet av tidigare studier analyseras, 
kombineras med en experimentell undersökning i Telias butik i Karlstad. För-
fattarens tidigare erfarenheter av att designa en butiksmiljö på Swedbank och i 
och med det ta bort kösystemet och ersätta det med en kundvärd, kommer även 
det användas som analysverktyg. Egna observationer under experimentet hos 
Telia kommer också det bli föremål för diskussion i analysen.   
 
Situationen på Swedbank är en av anledningarna till inriktningen på den här 
uppsatsen. Under hösten 2012 togs kölappssystemet i lokalen bort.  Istället an-
vänds en kundvärd som välkomnar kunderna vid dörren och visar dem tillrätta. 
Resultatet av förändringen har inte utvärderats i kundundersökning men som 
anställd kan ändå observationer göras, som pekar åt att systemet påverkar kun-
derna positivt. Möjligheten att i ett tidigt skede få kontakt med en anställd bi-
drar till att kunden har någon att prata med och ställa frågor till, vilket ökar 
känslan av trygghet i lokalen. Sökandet efter tidigare studier inom butiksdesign 
och specifikt sociala faktorer gjorde att möjligheten uppkom att studera när-
mare hur en kundvärd inverkar på kunderna. Tidigare studier brister som nämnt 
en del i och med att de flesta är gjorda enbart i testmiljö. Det finns inte heller 
någon studie som speciellt inriktar sig på just tidig kontakt med en anställd. 
Efter diskussion med Telia visar det sig att företaget är inne på samma spår och 
gärna medverkar i en studie kring vad det skulle kunna ge för fördelar respek-
tive nackdelar att använda en kundvärd. Experimentstudien i den här studien 
utförs därför i Telias butik i Karlstad.  
	  
Studien genomförs med ett kvantitativt metodval där ett experiment utförs för 
att jämföra två olika grupper av kunder. Den ena gruppen utsätts för en ny 
slags behandling mot vad som annars är förekommande i butiken, de välkom-
nas av en kundvärd innanför dörren i butiken. Den andra gruppen av kunder 
besöker Telias butik utan att något speciellt inträffar, med målet att det ska 
spegla den vanliga situationen i butiken. På så sätt kan det utredas om det är 
den annorlunda behandlingen som gör skillnad i testresultat mellan grupperna 
(Creswell, 2013). Alla deltagare, oavsett grupp, uppmanas efter att ha fått den 
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hjälp de önskar av personalen, att fylla i en enkät där de får bedöma hur nöjda 
de är med dagens besök i butiken.  
 
Effekterna analyseras med utgångspunkt i Mehrabian-Russels modell. Det 
finns ytterligare metoder att göra liknande analyser på (t ex. Plutchiks modell). 
Det framgår dock i en studie gjord av Havlena m. fl. (1989) att Mehrabian-
Russels modell är att föredra när målet är att mäta effekten av hur känslor på-
verkar beteendet hos människor i en butikslokal (Nordfält, 2007). 
 
Efter diskussion med Tomas Clarqvist, chef i Telias butik i Karlstad kan det 
konstateras att kundernas ärenden skiljer sig åt olika tider på dagen. Det är där-
för viktigt att experimentets genomförande är väl genomtänkt vad gäller för-
delning av kunder som behandlas av kundvärd och inte. För att säkerställa att 
alla grupper av kunder ingår både i grupp 1 och 2 beslutades att experimentet 
genomförs på följande sätt: 
 

• Måndag:  Utan kundvärd. 
• Tisdag:  Med kundvärd. 
• Fredag:  10.00-13:00 med kundvärd. 14:00-18:00 utan kundvärd. 
• Lördag:  10.00-12:00 utan kundvärd. 13:00-15:00 med kundvärd.  

 
Innan en utförligare beskrivning av experimentets genomförande, dess delta-
gare, variabler samt validitet och reliabilitet presenteras följer här ett avsnitt 
med information om fallföretaget Telia. 
 

3.1. Telia 
	  
Telia är den svenska delen av TeliaSonera. Företaget erbjuder tjänster inom 
telefoni, bredband och TV till både privatpersoner och företag. På den svenska 
marknaden är företaget ledande. Internationellt finns flera systerföretag till Te-
lia som med en gemensam symbol även de ligger under TeliaSoneras vingar. 
TeliaSoneras marknad sträcker sig till Norden, Baltikum, Ryssland, Turkiet 
och Spanien, men även tillväxtländer i Asien har marknader där företaget age-
rar. (Telia a, 2011) 
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Figur 8: TeliaSoneras olika lokala aktörer världen över (Telia a, 2011). 

I sin företagspresentation beskriver Telia sin vision som ”att bidra till en värld 
med bättre möjligheter”. Det ska uppnås genom att alla ska arbeta utifrån deras 
tre gemensamma värderingar ”skapa värde, visa respekt och få det att hända”. 
(Telia b, 2011) 
 
Försäljningen av produkter och tjänster bedrivs på hemsidan och via egna buti-
ker samt återförsäljare. De egna butikerna hanterar allt från försäljning till ut-
bildning och teknisk support. Målet med butikerna är att dessa ska ses som 
”show rooms” där man som kund kan ta del av och låta sig inspireras av de 
senaste nyheterna vad gäller mobil telefoni, bredband och TV-tjänster. (Telia a, 
2011) 
 
Sammanlagt ca 26 000 medarbetare finns anställda i TeliaSonera världen över, 
varav ca 10 000 är placerade i Sverige.  Grunden till företaget kom till 1850 
och sedan dess har Telia varit i framkant i utvecklingen av telefoni. TeliaSo-
nera hade en aktiv roll i utvecklingen av mobil telefoni och var först med att 
presentera möjligheterna till 4G. Enligt företaget är deras främsta styrka att 
man är ett stort internationellt företag, som genom sina lokala operatörer kan 
ha god lokal kännedom även på små marknader. Runt om i världen har Telia-
Sonera totalt 170 miljoner abonnemang med privatpersoner och företag. Mark-
naden för mobil telefoni och bredband är enorm, idag använder 70 % av jor-
dens befolkning mobil telefoni. Betydelsen av fungerande kommunikationslös-
ningar världen över ökar därför ständigt och är nyckeln till att människor ska 
kunna hålla kontakten, arbeta flexibelt och ta del av ny utbildning. Kravet på 
uppkopplingshastighet ökar även det ständigt och kan idag sammanfattas som: 
obegränsad kapacitet överallt – utan avbrott. (Telia b, 2011) 

 

3.2. Deltagare 
	  
Deltagarna som ingår i den kvantitativa undersökningen är alla kunder som 
spontant söker sig till Telias butik, antingen för att utföra ett förbestämt ärende, 
eller för att titta runt i butiken och kolla vilket utbud som finns. Oavsett vilket 
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ärende som kunden har så är han eller hon intressant som deltagare i experi-
mentet med efterföljande enkätundersökning. Ingen urskiljning har gjorts kring 
vilka kunder som ska få ingå. Urvalsprocessen är därmed slumpmässig bland 
kunder som väljer att komma in i butiken. För att resultatet av experimentet 
och efterföljande analys ska ge ett rättvist resultat som speglar verkligheten, är 
det viktigt att ingen typ av kunder exkluderas i experimentet.  
	  
Deltagarna i studien är kunder, alternativt potentiella kunder hos Telia. Totalt 
deltar 200 personer, varav 99 är män och 101 är kvinnor (se figur 9). Ingen 
kontroll görs för att säkerställa att det blir lika många av vardera kön, istället är 
det viktigaste att deltagarna så väl som möjligt speglar den vanliga kundtill-
strömningen i Telias butik. Utfallet blir trots utebliven kontroll sådant att för-
delningen mellan män och kvinnor är mycket nära eller precis 50/50 i både 
guppen som möter kundvärd och de som besöker butiken så som den vanligtvis 
fungerar. Vid experiment är det önskvärt att varje grupp innehåller minst 40 
personer (Field & Hole, 2003), det gör att antalet deltagare i experimentet är 
mer än vad som krävs vilket är positivt. 
 

	  
Figur 9: Könsfördelningen bland deltagarna i experimentet. 

	   	  
Inte heller deltagarnas ålder kontrolleras i urvalsprocessen. Det är viktigt att 
deltagarna i experimentet kan spegla den verkliga tillströmningen av kunder. 
Kundernas ålder har ett medelvärde på 49 år där standardavvikelsen är 18 år.  
 
De medverkande i undersökningen besöker butiken måndag, tisdag, fredag el-
ler lördag under vecka 16, 2013. På grund av skiftande kundunderlag skiljer sig 
antalet deltagare sig från dag till dag. Figur 10 visar fördelningen av kunder 
under de fyra dagar då experimentet genomförs.  
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Figur 10: Kundtillströmning per dag som experimentet genomfördes. 

 

3.3. Experimentets genomförande 
	  
Vid experimentets genomförande används ett bord som är placerat till vänster i 
lokalen i Telias butik i Karlstad. För att upplysa kunder om att det är en under-
sökning i samarbete med Karlstad Universitet används plakat och kläder med 
logotype. Kundvärden som av kunderna ska uppfattas som anställd av Telia får 
kläder från butiken. Personalen i butiken får under ett morgonmöte reda på vad 
experimentet ungefärligt handlar om och ombeds samtidigt att agera precis som 
vanligt under experimentets genomförande. Meningen med experimentet är att 
resultatet ska spegla verkligheten så precist som möjligt och det är därför avgö-
rande att personalen arbetar på samma sätt som de alltid gör. Författaren för-
klarar även betydelsen av att så många som möjligt av kunderna medverkar i 
undersökningen och att det inte spelar någon roll vad kunden har haft för 
ärende. Alla är välkomna att delta i undersökningen.  
 
I experimentet är kundvärdens enda uppgift att hälsa kunderna välkomna samt 
att visa de tillrätta i butiken. Det innebär att han visar var kölapparna finns, 
förklarar var man kan se vilket nummer som betjänas just nu och gestikule-
rande visar att kunden under tiden han eller hon väntar, kan se sig om i butiken 
(se figur 11). Eftersom kundvärden inte behöver någon speciell förkunskap om 
Telia eller deras produkter väljer författaren att använda sig av en helt obero-
ende person utan tidigare kopplingar till butiken eller personalen, men med 
egenskaper såsom trevlig och mycket social.  
 

16%	  

30%	  
24%	  

30%	  

Kundtillströmning 
olika dagar 

Måndag	  

Tisdag	  

Fredag	  

Lördag	  



	   22	  

	  
Figur 11: Kundvärden Andreas Zetterberg visar sin position innanför dörren 
bredvid nummerlapparna. 

 
Tiden då kundvärden inte är i lokalen är det viktigt att allt är precis som det 
brukar i butiken. Stationen där kunderna ombeds svara på enkäten efter uträttat 
ärende står tidigt och väl synlig i butiken (se figur 12). Det är ändå viktigt att 
författaren som står där under hela experimentet gör sig så osynlig som möjligt 
för att inte framstå som en i personalen, eller som någon som kan hjälpa kun-
derna till rätta i butiken. Kunderna ska självmant ta sin kölapp när de kommer 
in i butiken och vänta på sin tur, utan tidig kommunikation med någon i perso-
nalen. Kunden får när det är dennes tur hjälp precis som vanligt, med undantag 
för att säljaren i slutet av samtalet uppmanar kunden att delta i en enkätunder-
sökning. För att ytterligare locka kunder till att ställa upp erbjuds de två tialot-
ter som tack för sin medverkan. Kunder som tackar ja lämnar säljaren och fort-
sätter till bordet där enkäterna fylls i. Där får de en kortfattad förklaring om 
vad enkäten går ut på och uppmanas sedan att fylla i frågorna så ärligt som 
möjligt. När enkäten är ifylld tackas kunden för sin medverkan och författaren 
antecknar vilken tid och vilken dag som enkäten fylldes i. I situationen utan 
kundvärd är det avgörande att personalen i butiken hjälper till att slussa kunder 
till enkätstationen, eftersom författaren inte vill ha någon onödig kommunikat-
ion med kunderna.  
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Figur 12: Stationen där kunderna får fylla i enkäter. 

 
När kundvärden är i butiken är situationen en helt annan. Som tidigare nämnts 
blir kunden sedd redan när han eller hon kliver in i butiken. Kundvärden har en 
aktiv roll i butiken och visar kunderna tillrätta och pratar vidare med kunder 
som önskar det. Viktigt är dock att kundvärden inte har som roll att svara på 
frågor angående produkter och tjänster. Vid tillfällen där sådana frågor kom-
mer upp är det viktigt att kundvärden svarar med att förklara att han inte har de 
rätta kunskaperna, men att någon av hans kollegor kommer att hjälpa till så fort 
de kan. När kunderna har fått hjälp av en säljare ombeds de även i den här situ-
ationen att besvara en enkät. Det är nu lättare att få kunder att medverka ef-
tersom även kundvärden kan be kunderna att medverka om säljaren råkar missa 
att nämna det.  
 
Både kunder som har besökt butiken med och utan kundvärd får svara på 
samma enkät (se bilaga 1). För att skilja på vilka kunder som ska ingå i vilken 
grupp avslutas enkäten med en ja och nej-fråga där kunderna ombeds svara på 
om det var någon ur Telias personal som förklarade för dem hur kösystemet 
fungerar eller ej.  
 
Experimentet genomförs som tidigare nämnt under fyra dagar. Tiden är jämnt 
fördelad mellan med och utan kundvärd för att få en balans mellan antalet del-
tagare i respektive grupp. Utfallet blev bra då båda grupperna innehåller 100 
deltagare.  
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3.4. Variabler 
	  
För att kunna bekräfta eller dementera presenterade hypoteser och genom ana-
lys av funna resultat dra slutsatser som kan vara till nytta både för Telia och för 
framtida forskning inom ämnet är det viktigt att variablerna som ingår i ana-
lysen definieras. Följande stycken beskriver de oberoende och beroende variab-
ler som ingår i experimentet, för att ge en överskådlig bild av det som faktiskt 
ska analyseras. Kvantitativ forskning i form av ett experiment görs med ut-
gångspunkt i en oberoende variabel (Creswell, 2013). Den oberoende variabeln 
är den som ändras under experimentets gång. I detta fall är den oberoende vari-
abeln det bemötande som kunderna möts av i Telias butik. I det ena fallet är allt 
precis som vanligt i butiken, kunderna kommer in och tar självmant en num-
merlapp och väntar på sin tur. I det andra fallet har bemötandet ändrats och det 
finns nu en kundvärd som hälsar varje kund välkommen och hjälper varje per-
son tillrätta i butiken. När ett experiment utförs söks skillnader mellan test-
grupper som utsätts för olika former av den oberoende variabeln (Creswell, 
2013).  
 
Vilka skillnader som söks beror på vilka beroende variabler som väljs. Den 
oberoende variabeln är den som ligger till grund för experimentet eftersom den 
kommer före de beroende variablerna i tidsordning (Olsson & Sörensen, 2007). 
Det finns ingen möjlighet att med utgångspunkt i en beroende variabel söka 
förändring i en oberoende variabel. Olsson och Sörensen (2007) exemplifierar 
detta genom att beskriva en undersökning där sambandet mellan alkoholkon-
sumtion och kön har analyserats. Kön är den oberoende variabeln och alkohol-
konsumtionen är den beroende variabeln. Motsatsen där kön skulle vara bero-
ende är omöjlig eftersom en kvinna inte kan bli ”mer man” om hon dricker mer 
alkohol (Olsson & Sörensen, 2007).  
 
De beroende variablerna är mätbara och ändras inte under experimentets gång, 
som är fallet för den oberoende variabeln. I det här experimentet på Telia i 
Karlstad analyseras kundtillfredsställelse, hur social kunden upplever sig, upp-
levd väntetid och benägenhet att röra sig i butiken som beroende variabler. Den 
första, kundtillfredsställelse mäts genom att jämföra medelvärden mellan de två 
grupperna baserade på fem olika påståenden som är till för att kunden ska be-
döma sin upplevelse i butiken (se bilaga 1 för att se enkäten och avsnittet om 
datainsamling för förklaring av vilka frågor som syftar till att bedöma vilken 
beroende variabel).  
 
Hur social kunden upplever sig mäts genom en fråga i enkäten. Kunden bedö-
mer till vilken nivå hon eller han har varit social i butiken med hjälp av en 
skala 1-7. Även denna analys är en jämförelse av medelvärden mellan de två 
grupperna med och utan kundvärd. 
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Varje kund uppmanas också bedöma på en skala 1-7 hur länge de fick vänta på 
sin tur. Maister (1985) menar att upplevd väntetid blir kortare när det finns 
någonting att göra medan man väntar. På samma sätt minskar även upplevelsen 
av väntetiden när man som kund känner att man har kommit igång med ser-
vicen, vilket känslan blir när man blir välkomnad av en anställd (Maister, 
1985).  
 
Vidare analyseras även närmandebeteendet som en beroende variabel. Även 
denna analys är en jämförelse av medelvärden med utgångspunkt i 5 st frågor i 
enkäten. Frågorna kan bedömas på en skala mellan 1-7. Närmandebeteendet 
innebär egentligen kundens vilja att ta del av och undersöka de produkter och 
tjänster som visas upp i butiken. Experimentet syftar som nämnt till att ge svar 
på om kunders benägenhet att röra sig i butiken ökar när en kundvärd finns på 
plats. 
 

	  
Figur 13: Sammanfattning av rapportens omfattning i form av analysområden. 

 

      3.5. Datainsamling 
	  
Insamlandet av kvantitativ data har skett genom en enkät som har delats ut till 
kunder som besökt Telias butik i Karlstad måndag, tisdag, fredag och lördag 
vecka 16 2013. Enkäten har tagits fram i samarbete med forskare från CTF 
(Centrum för Tjänsteforskning) på Karlstads Universitet. Vissa frågor har for-
mulerats med grund i tidigare forskning och har därför redan använts vid tidi-
gare experiment. Nedan kommer varje fråga som ingår i enkäten att förklaras 
var för sig för att reda ut meningen med varje fråga samt förklara vilka som hör 
ihop. Samtidigt specificeras varje frågas ursprung för att på ett överskådligt sätt 
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visa vilka frågor som tidigare använts i forskningsavseende. För att ta del av 
enkäten i sin helhet och därmed även frågorna, se bilaga 1.  
 

1. Första frågan innehåller ett antal kontrollvariabler. Här kontrolleras 
kön, ålder, hur lång tid som kunden spenderade i butiken samt om man 
som kund hade ett förbestämt ärende i butiken. Kontrollvariabler är an-
vändbart för att analysera skillnader mellan olika grupper, exempelvis 
mellan kunder med olika kön och/eller ålder (Creswell, 2012).  

 
2. Fråga nummer två utvärderar kundtillfredsställelsen och är inspirerad 

av Wirtz och Lee (2003), som kunde konstatera att en semantisk diffe-
rentiell skala är det mest framgångsrika sättet att mäta kundnöjdhet. Här 
uppmanas kunderna att bedöma sina upplevelser av dagens besök på 
Telia. Frågan innehåller fem par motsatsord där ett ord i varje par är po-
sitivt och ett är negativt. Med hjälp av en nio-gradig skala där det posi-
tiva ordet står längst till höger och det negativa längst till vänster så ska 
kunderna bedöma hur de känner sig (se figur 14). Detta sätt att mäta 
kundtillfredsställelse ger låg felvarians och hög reliabilitet (Wirtz & 
Lee, 2003).  

 
Förskräckligt -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Njutning 

  
Figur 14: Exempel på hur en semantisk differentiell fråga som använts 
i enkäten ser ut. 

 
3. Tredje frågan innehåller nio stycken påståenden som kunderna uppma-

nas ta ställning till. Med en sju-gradig skala där 1 motsvarar ”instäm-
mer ej” och 7 motsvarar ”instämmer” ska kunderna bedöma till vilken 
nivå de instämmer med givna påståenden. Fråga 3.1-3.5 syftar till att ge 
möjlighet att analysera kundens approach-beteende (Mehrabian & 
Russel, 1975 & 1977; Donovan & Rossiter, 1982). 

 
Fråga 3.6 är ett påstående där kunden får värdera om han eller hon fått 
vänta länge på sin tur eller ej. Det är av intresse att ta reda på det för att 
kunna analysera om kundernas uppfattning om väntetid skiljer sig när 
en kundvärd finns i butiken (Maister, 1985). 
 
3.7-3.9 handlar om kontakt i butiken. Frågorna har tagits från Meh-
rabian och Russel (1978) och används för att utreda om kunders sociala 
sida visas i större utsträckning när en kundvärd finns på plats. Det som 
eftersöks är kundernas benägenhet att känna att de vill tillhöra Telia och 
förknippas med det som butiken står för. Det kan beskrivas som att 
kunden söker ett medlemskap i den gruppering som uppstår i butiken 
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och hur intresserade de är av att göra det är intressant att analysera till-
sammans med övriga mätvärden.  
 

4. Fråga 4 är precis som fråga 2 ett antal motsatsord, i det här fallet adjek-
tiv som används för att utreda känslan av glädje. I den här frågan upp-
manas kunderna att bedöma hur de kände sig under tiden de handlade. 
Även här används en nio-gradig skala likt den i figur 14. Glädje är in-
tressant att mäta på detta sätt eftersom Mehrabian och Russel (1977) 
menar att med hjälp av dessa mått kan man urskilja kunders närmande-
beteende.  

 
5. Den här frågan är en kontrollfråga för att säkerställa vilka kunder som 

mötte en kundvärd och vilka som inte gjorde det. Kunderna får helt en-
kelt svara på om de möttes av någon anställd när de kom in i butiken el-
ler ej. 

 

      3.6. Dataanalys 
 
Insamlad data analyseras med hjälp av SPSS. Trochim och Donnelly (2008) 
betonar vikten av att i ett tidigt stadie strukturera all inkommen data. Det ska 
alltid finnas möjlighet att vid funderingar gå tillbaka till grunddata och reda ut 
problem och frågeställningar. Det är därför mycket viktigt att specificera varje 
variabel och fråga för att vara säker på att betydelsen av den inte glöms bort 
(Trochim & Donnelly, 2008). Det är enkelt att komma ihåg betydelsen av en-
skilda variabler och förkortningar när man är mitt uppe i analysen men det kan 
vara betydligt svårare om man återkommer till materialet några månader eller 
år senare.  
 
Totalt lämnades 200 enkäter in under fyra dagar i Telias butik. Sett utifrån den 
vanliga kundtillströmningen i butiken är det rimligt att anta att ca 30% av kun-
derna besvarade enkäten. Det är omöjligt att veta om ett annat resultat hade va-
rit ett faktum om en större grupp kunder ingick i studien. Viktigt är dock att 
framhålla att ingen urskiljning gjordes i butiken på vem som fick ingå och inte, 
alla kunder tillfrågades oavsett ärende i butiken.  
 
Stort fokus läggs på att kontrollera att deltagarna svarar på alla frågor i enkä-
ten. Trots det lämnas vissa enkäter in ofullständiga vilket enligt Creswell 
(2013) kan ställa till problem. Det är i dessa fall viktigt att ha en plan för hur 
uteblivna svar ska behandlas (Trochim & Donnelly, 2008). När insamlad data 
importeras i SPSS blir det tydligt vilka frågor som saknar svar. Vid beräkning 
av medelvärden är det viktigt att enkäter som saknar svar på en specifik fråga 
utesluts eftersom medelvärdet i annat fall kommer att påverkas (Creswell, 
2013). Detta kan enkelt skötas i SPSS.  
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För att utvärdera variabler som kopplas till flera frågor används medelvärdet 
utav de frågor som berörs. I vissa fall behöver skalan för enskilda frågor vän-
das för att medelvärden ska kunna beräknas. Detta eftersom enkäten är upp-
byggd på så sätt att en kund som är helt positiv (negativ), inte kan visa detta 
genom att kryssa i alla rutor längst till höger (vänster). Omvända påståenden 
gör att deltagarna behöver koncentrera sig och läsa varje fråga innan den bes-
varas. 
 
Medelvärdet på de beroende variablerna jämförs därefter var för sig i ett t-test 
med hjälp av SPSS. Kontrollvariabeln ”med eller utan kundvärd” är den som 
separerar de både grupperna och den är av stort intresse genom hela analysen. 
För att säkerställa reliabiliteten på varje gruppering av frågor i enkäten beräk-
nas Cronbach’s alpha (Trochim & Donnelly, 2008). Cronbach’s alpha beräknas 
i SPSS och kan ha ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde är att föredra ef-
tersom det visar att deltagarna har svarat på liknande sätt på frågor som är 
kopplade till samma variabel (Nunnally, 1978; Vogt, 1993). Även om ett önsk-
värt värde på Cronbach’s alpha är 0,7 så kan ett lägre värde också ge bra resul-
tat (Nunnelly, 1978). Om en enkät använts med framgång vid tidigare tillfällen 
kan därför ett lägre alphavärde vara godtagbart (Nunnally, 1978).  
 
Signifikansvärdet för respektive test anges i nivåer av 10%, 5%, 1% och 
mindre än 1 %. Signifikansnivån vid en fallstudie ses som allt för hög när den 
överstiger 10 % (Gustafsson, 2008).  
 
Totalt fem t-test genomförs i analyssyfte och dessa kommer i sin helhet att re-
dovisas i kapitlet resultat tillsammans med värden för Cronbach’s alpha och 
signifikans. 
 

      3.7. Validitet och reliabilitet 
	  
En mätning har hög reliabilitet när experimentet kan genomföras om och om 
igen med samma resultat (Trochim & Donnelly, 2008). Det finns oundvikligen 
ett antal hot som kan försvåra eller till och med förstöra reliabiliteten för en 
experimentstudie. Genom att i ett tidigt skede identifiera hoten och planera för 
hur dessa kan elimineras, minskar risken att reliabiliteten ska bli ifrågasatt 
(Creswell, 2012). Ett exempel på hot som har dokumenterats i den här studien 
är att kundtillströmningen riskerar att skilja sig mellan olika dagar och det kan 
därmed vara olika mängd kunder i kö när kundvärden används respektive när 
butiken fungerar som den brukar. Detta kan inte helt undvikas eller säkras i för-
tid, men genom att analysera den historiska kundtillströmningen i butiken och 
använda kundvärd förmiddag ena dagen och eftermiddag nästa dag minskas 
risken för stora skillnader i köbildning. Ett annat hot som måste elimineras är 
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att vid de tillfällen där kundvärden inte är i butiken och enkäter ändå ska skri-
vas är det viktigt att kunderna inte ges möjlighet att kommunicera med författa-
ren som tar emot enkätsvar innan de har fått hjälp av en säljare. Om kommuni-
kation förekommer kan resultatet på efterföljande enkät bli felaktigt med tanke 
på att författaren kan framstå som en trevlig kundvärd. Hotet kan inte elimine-
ras på annat sätt än att författaren undviker all kontakt med kunder som kom-
mer in i butiken. När kundvärden finns på plats i butiken finns hotet att han blir 
kvar i en lite längre konversation med en kund och därmed hindras att väl-
komna alla kunder in i butiken. I dessa situationer kan kundvärden i efterhand 
ta kontakt med kunder och hälsa dem välkomna samt försäkra sig om att de 
förstår hur servicen i butiken går till.  
 
Validiteten, det vill säga att enkät-verktyget mäter det som det är menat att 
göra (Trochim & Donnelly, 2008) kan inte tas för givet (Belson, 1986). Belson 
(1986) föreslår olika sätt att stärka validiteten, bland annat att använda frågor 
som framgångsrikt har använts vid tidigare studier. Frågorna som används i 
experimentet hos Telia har som tidigare nämnts använts vid tidigare studier 
vilket är att föredra när det inte finns möjlighet att arrangera ett förtest för att 
utvärdera hur frågorna och deras svar faller ut (Belson, 1986). 
  

      3.8. Etiska omständigheter 
 
Hänsyn måste som vid alla experiment och undersökningar tas till etiska om-
ständigheter som kan påverka enskilda personer och studien i stort (Creswell, 
2012). Varje kund som tillfrågas om deltagande i studien har en självklar rätt 
att tacka nej, på samma vis har även en kund som medverkar rätten att när som 
helst avbryta sin medverkan. Varje deltagare informeras om ungefär hur lång 
tid testet kommer att ta och överst på enkäten står det i korthet vad den syftar 
till att undersöka. Det är även viktigt att berätta att studien görs i samarbete 
med Karlstad Universitet och att resultatet av studien kommer att presenteras i 
en uppsats. Kundens anonymitet är avgörande och det är viktigt att påpeka att 
enskilda enkäter inte kan kopplas till en speciell kund.   
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4. Resultat 
	  
Här presenteras alla resultat som framkommit av studien i sin helhet. Tabel-
ler och diagram används för att göra resultaten så överskådliga som möjligt. 
	  
Som start gjordes ett test där medelvärdet på kundtillfredsställelse (fråga 2 i 
enkäten) jämfördes mellan grupp 1 (utan kundvärd) och grupp 2 (med 
kundvärd). Resultatet (se tabell 1 och figur 15) visar klart och tydligt att 
kunderna som har mött en kundvärd innanför dörren, är mer nöjda med sitt 
besök än de som kom in när butiken fungerade precis som den brukar. Hypotes 
H4 är därmed bekräftad. Trenden är den samma bland både kvinnor och män, 
men anmärkningsvärt är ändå att kvinnor över lag känner sig mer nöjda än vad 
männen gör. Analyser av testresultaten visar ett högt Cronbach’s alpha på 
0,943 och en signifikansnivå på 10 %.  
 
Tabell 1: Resultat vid analys av nivån för kundtillfredsställelse för grupp 1 och 
grupp 2. Signifikansnivå 10 %. Svarsmöjlighet -4 till 4. 

Kundvärd Kön Medelvärde Standardavvikelse Deltagare 
Nej Man 2,29 1,56 50 
Nej Kvinna 2,63 1,29 50 
Ja  Man 2,78 1,63 48 
Ja  Kvinna 2,93 1,34 49 

	  
	  

	  
Figur 15: Resultat vid analys av nivån för kundtillfredsställelse för grupp 1 och 
grupp 2. Signifikansnivå 10 %. Svarsmöjlighet -4 till 4. 
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Kundens tillvägagångssätt i butiken och dess närmande-/avvikandebeteende är 
av stort intresse för Telia. Företagets mål att få kunderna mer aktiva i butiken 
och undersöka produkter och tjänster medan de väntar spelar därför väl in på 
kommande test. Fråga 3.1-3.5 analyseras genom att medelvärden jämförs för 
grupp 1 och 2. Som tidigare beskrivits i metoden måste vissa av frågorna vän-
das för att medelvärden ska kunna beräknas, i det här fallet handlar det om 
fråga 3.4 och 3.5. Resultatet som framkommer efter analys (se tabell 2 och fi-
gur 16) bekräftar hypotes H3 eftersom närmandebeteendet visar ett högre värde 
för grupp 2 än för grupp 1. För grupp 1 är värdena de samma för både män och 
kvinnor men anmärkningsvärt är att i grupp 2 så är kvinnornas närmandebete-
ende något högre än samma värde för män.  
 
För fråga 3.1-3.5 beräknas värdet på Cronbach’s alpha till 0,62 och signifi-
kansnivån hamnar på 1 %.  
 
Tabell 2: Resultat vid analys av närmande-/avvikandebeteende för grupp 1 och 
grupp 2. Signifikansnivå 1 %. Svarsmöjlighet 1 till 7. 

Kundvärd Kön Medelvärde Standardavvikelse Deltagare 
Nej Man 4,65 0,95 44 
Nej Kvinna 4,66 1,19 41 
Ja  Man 5,12 1,30 39 
Ja  Kvinna 5,32 0,89 38 

	  
	  

	  
Figur 16: Resultat vid analys av närmande-/avvikandebeteende för grupp 1 
och grupp 2. Signifikansnivå 1 %. Svarsmöjlighet 1 till 7. 
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Hypotes H2 kan även den bekräftas efter analys av skillnaden (se tabell 3 och 
figur 17) i medelvärdet på fråga 3.8, mellan grupp 1 och grupp 2. Med en signi-
fikansnivå på 1 % kan det konstateras att både män och kvinnor känner sig av-
sevärt mycket socialare när en kundvärd finns i butiken. Kvinnorna ser sig i 
båda grupperna som aningen mer sociala än vad män gör.  
 
Tabell 3: Resultat vid analys av skillnaderna i social känsla mellan grupp 1 
och grupp 2. Signifikansnivå 1%. Svarsmöjlighet 1 till 7. 

Kundvärd Kön Medelvärde Standardavvikelse Deltagare 
Nej Man 4,00 1,85 50 
Nej Kvinna 4,19 1,83 48 
Ja  Man 4,65 1,80 49 
Ja  Kvinna 4,90 2,00 50 

 
 
 

	  
Figur 17: Resultat vid analys av skillnaderna i social känsla mellan grupp 1 
och grupp 2. Signifikansnivå 1 %. Svarsmöjlighet 1 till 7. 
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Vad gäller hypotes H1 kan det konstateras att kunderna upplevde väntetiden 
som kortare när en kundvärd fanns närvarande i butiken (se tabell 4 och figur 
18). I grupp 1 kan det ses en tydlig skillnad där män upplever väntan som 
längre än vad kvinnor gör. Anmärkningsvärt är dock att när kundvärden är när-
varande i grupp 2 så är det männen som upplever väntetiden som kortare än 
kvinnorna. Att kundvärden finns på plats ger alltså mer utslag för män, än vad 
det gör för kvinnor. Kvinnornas uppfattning om väntetiden ändras dessutom 
bara marginellt när kundvärden kommer in i bilden, medan det för männen blir 
en ganska kraftig skillnad i hur väntetiden upplevs. Signifikansnivån hamnar i 
det här fallet på 10%.  
 
 
Tabell 4: Resultat vid analys av upplevd väntetid i grupp 1 och grupp 2. 
Signifikansnivå 10 %. Svarsmöjlighet 1 till 7. 

Kundvärd Kön Medelvärde Standardavvikelse Deltagare 
Nej Man 2,39 1,75 49 
Nej Kvinna 2,02 1,62 50 
Ja  Man 1,75 1,47 48 
Ja  Kvinna 1,86 1,47 49 

	  
	  
	  

	  
Figur 18: Resultat vid analys av upplevd väntetid i grupp 1 och grupp 2. Signif-
ikansnivå 10 %. Svarsmöjlighet 1 till 7. 
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Ytterligare en analys görs för att ta reda på skillnaden i hur kunderna kände sig 
under sitt besök i Telias butik i Karlstad. Medelvärdet på fråga 4 jämförs mel-
lan grupperna och efter analys kan det konstateras att kunderna utöver att de 
blir mer tillfredsställda (H4), stärker sitt närmandebeteende (H3), känner sig 
mer sociala (H2) och upplever väntetiden som kortare (H1) när kundvärden är 
närvarande så blir de dessutom på bättre humör (se tabell 5 och figur 19). Pre-
cis som fallet var när H4 bekräftades så upplever kvinnorna sig vara på bättre 
humör än vad männen gör. Förbättringen som kan ses när kundvärden är närva-
rande är ungefär den samma för både män och kvinnor.  
 
Cronbach’s alpha beräknas i det här fallet till 0,935 medan signifikansnivån är 
5%.  
 
 
Tabell 5: Resultat vid analys av skillnaden på hur behagligt kunderna upplevde 
att det var att besöka butiken i grupp 1 och 2. Signifikansnivå 5 %. 
Svarsmöjlighet -4 till 4. 

Kundvärd Kön Medelvärde Standardavvikelse Deltagare 
Nej Man 2,17 1,74 50 
Nej Kvinna 2,64 1,49 50 
Ja  Man 2,80 1,80 49 
Ja  Kvinna 3,12 1,45 50 

 
 
 

	  
Figur 19: Resultat vid analys av skillnaden på hur behagligt kunderna upplev-
de att det var att besöka butiken i grupp 1 och 2. Signifikansnivå 5 %. Svars-
möjlighet -4 till 4. 
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5. Analys 
 
Det här kapitlet är till för att fläta samman teori, resultat och analys som har 
presenterats i tidigare kapitel. Analysen kommer även diskutera till vilken 
grad som hypoteserna har kunnat bekräftas eller dementeras. En återkopp-
ling till projektets syfte kommer att göras för att försäkra att studien har gått 
i önskad riktning. 
	  

      5.1. Experimentets genomförande 
	  
Som presenterat i avsnittet för tidigare studier, så är forskningen inom området 
för det här experimentet förvånansvärt tunn. De studier som har gjorts har i de 
flesta fall utförts i testmiljöer där studenter i stor utsträckning har använts som 
enda kundgrupp. För att uppnå syftet - att analysera huruvida en kundvärds 
närvaro i en butik kan förändra kundernas tillfredsställelse och deras närman-
debeteende, det vill säga deras sätt att röra sig, vara sociala och utforska pro-
dukter och tjänster som visas upp i butiken – var det av stort intresse att utföra 
ett experiment i butiksmiljö med ordinarie kunder och personal. Upplägget av 
experimentet stämmer väl överens med de rekommendationer om framtida 
forskning som Baker m. fl. (1992 & 1994) och Grewal m. fl. (2003) nämner i 
sina rapporter. Det finns alltid en svårighet med att utföra experiment i testmil-
jöer eftersom de kunder som ingår i studien på ett annat sätt blir medvetna om 
att de ingår i ett experiment. Det kan göra att de tänker på ett annat sätt än vad 
de normalt skulle ha gjort (Creswell, 2013). Svårigheterna med att göra ett ex-
periment i verklig miljö däremot, är att det är svårt att få alla kunder att ställa 
upp i undersökningen. Vid experiment i testmiljö är ”kunderna” väl medvetna 
om sin medverkan och att de förväntas ta del av någon form av undersökning, 
men så fort man befinner sig i en verklig miljö så blir kunderna utsatta på ett 
sätt som inte är frivilligt på samma vis. Det är därför självklart, som diskutera-
des i avsnittet om etiska omständigheter, att kunder måste få avböja sin med-
verkan i alla lägen om de så önskar.  
 
Det faktum att alla kunder inte vill medverka gör självklart att tanken väcks att 
resultatet kanske skulle bli ett helt annat om alla kunder verkligen tog chansen 
att uttrycka sina åsikter. Möjligheten finns trots allt att det är en speciell grupp 
av kunder, med liknande värden på kontrollvariablerna som avviker, men detta 
är svårt att få svar på.  
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      5.2. Kundvärdens påverkan på kunderna 
	  
Kundtillfredsställelse 
Hypotes H4, att kunderna förväntas bli mer tillfredsställda i butiken, kunde 
stärkas i det första testet som gjordes. Precis som Maister (1985) beskriver så 
stärks känslan av att vara tillfreds i en kö när det känns som att man som kund 
har blivit sedd och är inne i systemet. Vid väntan i en kö med kölappar utan att 
ha blivit sedd av någon anställd så är det lätt att ge upp eftersom det inte känns 
värt att vänta. När det däremot finns någon att prata med under tiden infinner 
sig inte samma känsla av att vilja lämna butiken vid lång kö. Det här är oerhört 
tydligt på Swedbank där kunderna möter en anställd precis innanför dörren. 
Jämfört med när kölapparna var enda möjligheten att få prata med en anställd 
så upplevs kunderna som mer tillfreds i kön när de nu har någon att diskutera 
med. Samma sak uppfattades hos Telia och kunde efter analys bekräftas statist-
iskt. Anmärkningsvärt är att kvinnorna överlag är mer tillfreds än vad männen 
är, men skillnaden i kundtillfredsställelse mellan grupp 1 och grupp 2 visade 
sig tydligast hos männen.  
 
Närmandebeteende 
Mehrabian och Russel (1977) menar att man genom att mäta kunders nivå av 
glädje, upprymdhet och dominans kan ta reda på hur kundernas närmande-
/undvikandebeteende ser ut. I experimentet har närmande mätts genom fem 
frågor som tillsammans fick ett Cronbach’s alpha på 0,62. Med en signifikans-
nivå på 0,001 har experimentet helt klart bekräftat att kundernas närmandebe-
teende och därmed deras rörlighet och benägenhet att utforska butiken och dess 
produkter och tjänster ökar när en kundvärd finns i butiken. Detta beror för-
modligen på att kunderna i högre utsträckning kan slappna av och lita på att de 
känner till hur systemet fungerar. I vissa fall ser man en oerhörd lättnad hos 
kunder som direkt får reda på hur de kan se och höra när det är deras tur, istäl-
let för att de ska oroa sig över att bli omsprungna i kön. I och med att kunderna 
känner sig lugnare och mer tillfreds så blir de mer tillgängliga för att utforska 
butiken vilket gör att närmandebeteendet stärks. En tydlig bild av att det är av 
yttersta vikt att som företag ha kontroll på hur kunders närmandebeteende kan 
förändras växer fram mer och mer. En ökning leder till att kunder rör sig mer, 
tar för sig mer, upptäcker nya produkter och i slutändan utvecklar ett köpbehov 
(Mehrabian & Russel, 1977). Att kundvärden hade så pass bra effekt på när-
mandebeteendet måste ses som starkt positivt och det bör vara något att arbeta 
vidare med. I fallet för Telia så skulle det även kunna vara en rent konkur-
rensmässig strategi eftersom kunder dessutom upplever högre kvalitet i butiken 
när en kundvärd hälsar dem välkomna (Baker m. fl. 1994). Anmärkningsvärt i 
fallet med närmandebeteende, är att både män och kvinnor svarar väldigt lika i 
gruppen där det inte finns någon kundvärd, men kvinnornas närmandebeteende 
ökar betydligt mer än männens i gruppen som har kundvärd.  
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Social känsla 
Att mäta hur sociala kunderna känner sig verkar inte vara så vanligt om man 
ser till hur tidigare studier inom området ser ut. Det är dock tydligt att forskare 
(ex. Baker m. fl. 1994) framhåller vikten av att hitta en social faktor som gör att 
kunderna känner sig mer bekväma med situationen i butiken. Kundvärdens sätt 
att hälsa varje kund välkommen och samtidigt förklara hur kösystemet fungerar 
framstår som en vänlig gest och förhoppningen är att kunderna inte känner att 
den anställde är placerad där i ”försäljningssyfte”. Det är enkelt att relatera till 
hur olika människor är vad gäller önskan om mänsklig kontakt. Vissa vill ha 
hjälp så fort de kommer in i en butik, medan andra känner sig trängda av kon-
takt och helst bara vill gå runt och titta själv. Balansgången som har uppnåtts i 
experimentet hos Telia har ändå uppfattats som positiv eftersom kundvärden 
har en tydlig roll och inte på något vis har fortsatt prata med kunder som inte 
önskat det. Resultatet som framkom vad gäller den sociala känslan i butiken 
understryker verkligen att kunderna blir mer öppna och sociala när kundvärden 
hälsar dem välkomna (hypotes H2 kan därför bekräftas). En kund som är öppen 
och bekväm har förmodligen också lättare för att ta in information och utveckla 
ett köpbehov än kunder som är osociala och obekväma i situationen.  
 
I den sociala faktorn återfinns som tidigare nämnt framförallt samspelet mellan 
kund och anställd (Hui & Bateson, 1991) men även samspelet med andra kun-
der. Det kan konstateras att mycket folk i lokalen uppfattas olika beroende på 
om det upplevs som trångt eller ej och beroende på vad det är för situation. Hui 
och Bateson (1991) kan i sin studie påvisa att mycket folk i en bar uppfattas 
som positivt medan mycket folk på en bank uppfattas som negativt. Vad som 
inte diskuterats är att butikslokalen i sig även påverkar vad vi tycker om de öv-
riga kunderna (Hui & Bateson, 1991). Detta lämnar utrymme för vidare studier 
eftersom det är givet att man vill hitta sätt att minimera känslan av irritation 
mellan kunder i en butikslokal.  
 
Upplevd väntetid 
Vid första kontakten med Telia diskuterades kösystemet och det faktum att 
ryktet kring Telias butiker och dess kösystem inte är särskilt positivt. Detta gäl-
ler butikerna, men tidigare även kundtjänsten som sköts via telefon. När det har 
varit som värst var Telias kötider via telefon ett ämne för TV-programmet 
PLUS. På kundtjänstsidan har nyanställningar förbättrat situationen avsevärt, 
men vad gäller situationen i butikerna har ingen konkret lösning kommit ännu. 
Det känns därför extra roligt att kundvärdens närvaro minskade den upplevda 
väntetiden avsevärt och därmed bekräftade hypotes H1. Anmärkningsvärt är att 
det framförallt var männen som upplevde kötiden som kortare när kundvärden 
fanns på plats, medan kvinnornas minskning var mindre. Maister (1985) ger 
flera förslag på hur den upplevda kötiden kan minskas och att ha en person 
närvarande ”på golvet” som kan prata med kunderna under väntetiden är ett av 
förslagen. Det har gjort en tydlig skillnad på Swedbank att ha en anställd till-
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gänglig för kunderna. Därför är det intressant att experimentet hos Telia i Karl-
stad visar att det är möjligt att påverka hur kunden upplever sin väntetid med 
hjälp av en kundvärd, i enlighet med Maister (1985).  
 
Övergripande diskussion 
Mehrabian och Russel (1974) menar att måttet på kundernas nivå av glädje är 
av stor vikt vid bedömning av deras närmande-/undvikandebeteende. Det kan 
konstateras, med en god signifikansnivå, att kunderna upplever situationen som 
mer behaglig när kundvärden finns närvarande, än när han inte är där.  En an-
ledning till detta kan hittas i rapporten skriven av Houston m. fl. (1998), där 
författarna beskriver irritationen som kan uppkomma i en kö. Kunder triggas av 
varandra att diskutera negativa ämnen och oavsett om du som kund är nöjd 
med vad du i slutändan får hjälp med så kan besöket i butiken uppfattas som 
negativt. När kundvärden finns i butiken finns det alltid någon ur personalen 
som kan förklara och ursäkta kösituationen när trycket är högt och känslan av 
att någon tar ansvar lugnar kunder i hög utsträckning och bidrar till en bättre 
stämning i kön. Precis som i fallet med kundtillfredsställelsen, så anser kvinnor 
att deras besök i butiken var mer glädjande än vad män gör. Möjligheten finns 
att Telias butik i högre grad tillgodoser det som kvinnor anser viktigt, än vad 
som är viktigt för män.  
 
Ett bra betyg vad gäller glädje hos kunderna gör att effekten på närmandebete-
endet kan diskuteras. I den här studien har frågor som direkt ger svar om kun-
dernas närmandebeteenden inkluderats i enkäten. Det är dock intressant att ök-
ningen i glädje som uppkom när kundvärden var närvarande åtföljs av en ök-
ning i kundernas närmandebeteende helt i enlighet med Mehrabian-Russel’s 
modell. Modellen har visat sig fungera bra och står sig bra än idag i forskning 
kring hur kunders känslor i en butik kan mätas och tolkas.  
 
Kundvärdens roll som socialt verktyg kan i den här studien ses som ett lyckat 
koncept. Betydelsen av att ha en butiksmiljö som skapar nöjda kunder, gärna 
med hög nivå av upprymdhet visas tydligt i studierna gjorda av Russel och 
Pratt (1980) samt Donovan och Rossiter (1982). Russel och Pratt (1980) visua-
liserar i figur 6 skillnaden i sinnesstämning som uppkommer hos en kund med 
hög upprymdhet som är nöjd respektive missnöjd. Det är tydligt att en miss-
nöjd kund uppfattar situationen som påfrestande medan en annan person som 
är nöjd, uppfattar samma situation som spännande. Donovan och Rossiter 
(1982) hittar i princip samma koppling men drar istället slutsatsen att en hög 
upprymdhet kan leda till både närmandebeteende och undvikandebeteende be-
roende på om butiksmiljön uppfattas som trevlig eller otrevlig (se figur 7). 
Både Russel och Pratt (1980) och Donovan och Rossiter (1982) visar därför 
betydelsen av att balansera på rätt sida och sträva efter att uppnå nöjda kunder 
och en butikslokal som uppfattas som trevlig. Resultaten som framkommit i 
experimentet hos Telia visar att kunderna känner sig mer sociala och öppna när 
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kundvärden finns i butiken. Det stärker ytterligare att kundvärden är ett bra so-
cialt verktyg som förbättrar möjligheten att öka kundernas närmandebeteende. 
Genom att öppna upp för möjligheten till diskussion, kan man minska den väx-
ande irritationen som uppkommer vid väntetider och istället engagera kunden 
och på så vis minska den upplevda väntetiden. Ett personligt mottagande upp-
fattas som positivt av de allra flesta, det har blivit oerhört tydligt hos Swed-
bank. Telia skulle kunna gå samma väg som Swedbank och därmed ta bort 
kölapparna och istället låta kundvärden hålla ordning och lotsa kunderna rätt. 
Det är en utmaning till en början men med tiden så övervinner fördelarna 
nackdelarna, framförallt i form av att varje kund tillåts lämna över ansvaret om 
att bevaka sin köplats till kundvärden. Det öppnar hos Telia, i ännu större ut-
sträckning än hos Swedbank, möjligheten för kunden att se sig omkring och ta 
del av alla nyheter.   
 
Det faktum att kundvärden bidrog till att kunderna upplevde situationen i buti-
ken som bättre och att deras närmandebeteende och nivå av tillfredsställelse 
och glädje ökade är oerhört glädjande. Hypoteserna skrevs i ett tidigt skede och 
samtliga utgick från att följderna av att använda kundvärd skulle bli positiv. 
Innan experimentets genomförande fanns ändå vissa orosmoln kring att kund-
värden vid köer skulle orsaka viss irritation, detta eftersom han ses som an-
ställd på Telia men ändå inte hjälper till bakom någon disk för att minska 
trycket i kön. Oron kunde under experimentets genomförande snabbt strykas 
från listan över oklarheter eftersom inga klagomål gällande det kom upp till 
ytan. Detta stärktes ytterligare i den efterföljande analysen. Som tidigare 
nämnts fick kundvärden inte helt oväntat en del tekniska frågor där han stod 
och flera kunder ville ställa kortare frågor för att få ett snabbt svar. Men trots 
det upplevdes förståelsen från kunderna som mycket positiv när kundvärden 
förklarade att hans uppgift är att få alla kunder att känna sig bekväma i butiken, 
medan hans kollegor gärna hjälper till med problemlösning och försäljning.   
 
Syftet med studien, att hitta ett socialt verktyg att använda för att stärka när-
mandebeteendet i butiker har uppnåtts och intressanta fakta har framkommit av 
studien som i varierande grad styrker de uppsatta hypoteserna.  
	  

      5.3. Studiens betydelse för Telia 
	  
Utvecklingen och konkurrensen inom telekombranschen gör att Telia ständigt 
måste arbeta fram nya modeller för hur de ska sälja sina produkter i framtiden, 
allt för att tillgodose kundernas behov och önskningar i så hög grad som möj-
ligt. Företagets pågående satsningar på utveckling av butikslokalerna mot att de 
ska vara mer av ett showroom än en butik, är intressant och nytänkande. Även 
om en stor del av den faktiska försäljningen av produkter och tjänster sker via 
internet, så finns ett behov hos många kunder att se och känna på det de ska 
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köpa innan beslut tas. Det här experimentet lägger en grund för hur ytterligare 
en del i det nya butikssystemet skulle kunna fungera. Vikten av att vara öppen 
och möta kunden är uppenbar.  Det är avgörande att hitta sociala verktyg som 
ökar kommunikationen och stärker banden till varje kund. Det ska vara något 
extra att komma till Telia och det lilla extra kan vara det personliga bemötandet 
och chansen till att direkt få kontakt med en anställd. Genom att knyta kontakt 
med varje kund och få varje kund att känna sig speciell ökar möjligheten att 
fler kunder är lojala. Detta är oerhört viktigt för framgång eftersom det är mer 
lönsamt att behålla en befintlig kund än vad det är att attrahera nya (Kaura & 
Datta, 2012; Avkiran, 1999). Lojala kunder uppnås inte enbart genom att er-
bjuda förstklassig service när kunden väl får hjälp, utan även genom att se till 
att kundens väntan på sin service blir så bra som möjligt (Bielen & Demoulin, 
2007). Med en kundvärd i butiken så tar Telia ett steg närmare att erbjuda kun-
derna förstklassig service från början till slut.  
 
En av Telias butiker har som nämnt tidigare provat att använda sig av en kund-
värd. Testet föll inte väl ut resultatmässigt, vilket gjorde att idén lades på is. 
Efter den här studien kan det dock konstateras att kundvärden har positiv in-
verkan på kunderna. Problemet som uppkom i butiken i Stockholm, var för-
modligen att kundvärdens roll inte preciserades tillräckligt noga. Det kan inte 
nog framhävas hur viktigt det är att kundvärden har en neutral roll vad gäller 
försäljning, för att undvika att kunderna eller den anställda kundvärden känner 
sig pressade och obekväma. Kundvärdens roll är enbart att hälsa kunderna väl-
komna, förklara hur allt fungerar samt förbättra stämningen i butiken genom att 
vara öppen och social mot besökarna. Med den metoden når man enligt expe-
rimentet framgång hos kunderna.  
	  

      5.4. Förslag till framtida forskning 
	  
Trots att det var längesedan som Donovan och Rossiter (1982) framhävde att 
det här är ett forskningsområde där mer forskning i verklig miljö behövs, så har 
inte särskilt mycket blivit gjort inom området. Det finns butikskedjor (ex Wal 
Mart) som använder sig av sociala verktyg i form av en kundvärd för att väl-
komna varje kund, ändå finns inga studier kring utfallet av att arbeta så här en-
ligt vad som har framkommit inom ramen för det här experimentet. Det skulle 
vara intressant att följa upp studien i Telias butik med att gå vidare och testa 
samma sak i andra butiker. I så fall skulle det gå att analysera likheter och 
skillnader i resultat och förhoppningsvis öppnas möjligheter till mer djupgå-
ende slutsatser. 
 
I fallet Telia så skulle det vara intressant att göra en studie som även innefattar 
hur försäljningen påverkas av om en kundvärd finns i butiken eller ej. Enligt 
Mehrabian och Russel (1977) så ökar benägenheten att köpa när närmandebe-
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teendet stärks. Det borde alltså innebära att försäljningen ökar när kundvärden 
finns på plats, eftersom den här studien har visat att kundens närmandebete-
ende och dess rörlighet i butiken ökar. Problemet som i en sådan studie måste 
diskuteras är dock hur mätningen av försäljning ska ske eftersom Telia till stor 
del säljer abonnemang där försäljningssumman i butiken inte blir så hög, ef-
tersom den istället ersätts av en månadsavgift. Det kan även konstateras att Te-
lias säljare i hög grad får hjälpa till med andra ärenden än enbart försäljning. 
En studie kring försäljning skulle därför behöva vara mer omfattande vad gäl-
ler antalet kunder än vad som var fallet i det här experimentet för att nå statist-
isk signifikans.  
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6. Slutsats 
 
Här presenteras de slutsatser som i korthet kan sammanfatta det som har 
framkommit under arbetets gång, speciellt under analysfasen. De slutsatser 
som kan grundas i tidigare teori framhävs tillsammans med bakomliggande 
referenser. För att försäkra att studiens syfte har uppnåtts återges det som en 
inledning av slutsatsen. 
 
Den här studien har syftat till att analysera huruvida en kundvärds närvaro i en 
butik kan förändra kundernas tillfredsställelse och deras närmandebeteende i 
butiken, det vill säga deras sätt att röra sig, vara sociala samt utforska produk-
ter och tjänster som visas upp i butiken.  
 
Precis som nämnts i introduktionen till den här rapporten så är situationen i bu-
tiker någonting som alla har en erfarenhet av, förmodligen både till det positiva 
och till det negativa. Att man som kund medvetet eller omedvetet har en idé 
om hur besöket ska gå till öppnar möjligheten till att upplevelsen antingen 
överträffar, eller inte når upp till ens förväntningar. Samhällets utveckling gör 
att kundernas förväntningar på vad som är bra service utvecklas ständigt och 
som butik gäller det att hänga med i utvecklingen för att inte fastna i det som 
fanns förr. Experiment liknande det som görs i Telias butik är av stor betydelse 
i jakten på att förstå hur kunders beteende och önskan om service kan förklaras. 
Utan förståelse för det, är det svårt att utveckla framtidens koncept vad gäller 
butikslokaler och dess personal. Företag som förstår vikten av att möta kunder-
na på det sättet som kunderna vill bli bemötta kommer att ha ett försprång på 
vägen mot framtiden.  
 
Den här studien är en del i Telias arbete mot att utveckla framtidens butiker. 
Trots det är informationen som framkommit inte enbart till nytta för Telia utan 
lägger även en grund till vad som kan göras bättre i butiker generellt, i synner-
het där kölappar och väntetid förekommer. Liknande situation som den i Telias 
butiker finns på många andra ställen och chansen till att generaliserbara resultat 
har framkommit är därför god. Möjligheten till att erbjuda kunderna ett socialt 
verktyg, i det här fallet av en kundvärd, har visat sig positivt och kan förhopp-
ningsvis inspirera till fortsatta studier och även leda till att rollen som kundvärd 
blir verklighet. Slutsatser kan dras genom att samtliga hypoteser har kunnat 
bekräftas. Det som framkommit kan kortfattat presenteras enligt följande: 
 

• I enlighet med Maister (1985) samt Sharma och Stafford (2000) påvisar 
experimentet att kunderna och deras uppfattning om butiken, påverkas 
positivt av att en kundvärd finns närvarande i butiken. Det kan konsta-
teras att samtliga fyra hypoteser som ställdes upp för att uppnå syftet 
med studien har kunnat bekräftas. Det innebär att kunderna uppfattar 



	   43	  

sig själva som mer tillfreds när de har blivit välkomnade av kundvär-
den, jämfört med när de inte får kontakt med personalen förrän deras 
könummer står på tur (H4).  
 

• Kundernas närmandebeteende och benägenhet att röra sig i butiken, 
samt ta del av varor och tjänster ökar när kundvärden finns i butiken 
(H3). Enligt Russel och Mehrabian (1978) ger ett ökat närmandebete-
ende även ett ökat köpbehov hos kunderna vilket ökar försäljningen i 
butiken. Ett ökat närmandebeteende kan därför ses som positivt för så-
väl kunder som för butiken. Kunderna blir mer tillfreds och upplever 
väntetiden som kortare eftersom de har något att göra (Maister, 1985). 
Samtidigt uppnår butiken ökad försäljning (Russel & Mehrabian, 1978) 
och bättre stämning i lokalen.  

 
• Vad gäller den sociala delen så kan det fastslås att kunderna uppfattar 

sig själva som mer sociala när kundvärden är närvarande (H2). Överlag 
kan slutsatsen därmed dras att kunderna uppfattar hela situationen i bu-
tiken som trevligare, eftersom de i högre utsträckning är villiga att soci-
alisera sig med andra. En trevligare miljö där kunden känner sig öppen 
och social, inbjuder till att kunden är villig att stanna längre i butiken 
och chansen ökar till att kunden i högre grad utvecklar ett behov av att 
handla (Russel och Mehrabian, 1978).  

 
• H1 kan även den bekräftas och i och med det kan det fastslås att kun-

derna uppfattar väntetiden som kortare när kundvärden finns på plats i 
butiken. Uttrycket ”tiden går fort när man har roligt och står still när 
man har tråkigt” spelar säkerligen in i hög grad. En kund som har nå-
got att göra under tiden som han eller hon väntar och samtidigt känner 
sig tillfreds, glad och social uppfattar tiden som kortare än någon som 
ägnar all sin tid till att vara irriterad.  

 
Önskan hos Telia att hitta ett verktyg för att få kunderna mer aktiva under vän-
tetiden, röra sig mer i lokalen och undersöka produkter och tjänster som visas 
upp i butikens showroom har uppfyllts enligt resultaten från enkätundersök-
ningen. Det personliga bemötandet i butiker kommer med all säkerhet att öka i 
snabb takt desto större fokus som läggs på vilka effekter som kan uppnås. I 
konkurrensutsatta branscher räcker det inte med att sälja produkter och tjänster, 
det gäller att göra alltihop till en upplevelse som gör att kundens förväntningar 
överträffas. Allt handlar i slutändan om att arbeta för att behålla de befintliga 
kunderna och samtidigt attrahera nya. För att uppnå det räcker det inte alltid 
med att fortsätta i samma hjulspår. Ibland måste klivet tas utanför boxen och 
enligt vad som framkommit i den här studien, så kan en kundvärd vara ett bra 
första kliv mot att möta kunden så som kunden vill bli bemött.   
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9. Bilaga 1 
	  

	  
 
 

Respondent nr:_____ Tidpunkt:_____ 
 
 

 

2. Bedöm dina upplevelser av dagens besök på Telia genom att kryssa i en ruta för varje rad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  
 Förskräckligt          En njutning 

Bedrövligt          Behagligt 

Upprörande          Tillfreds 

Mycket missnöjd          Mycket nöjd 

Vantrivdes          Trivdes 
 
 

3. Bedöm följande påståenden utifrån hur du upplevde dagens besök på Telia. Kryssa i en ruta för varje rad.   

 
 

4. Nedan följer ett antal motsatsord. Bedöm hur du kände dig under tiden du handlade. Kryssa i 
en ruta för varje rad.  

 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  
Missnöjd          Belåten 
Nedslagen          Munter 
Ledsen          Glad 

 

  

 
 

 
 

5. Var det någon ur Telias personal som förklarade för dig hur kösystemet fungerar?       Ja          Nej 
 Om Nej, tack för din medverkan! Om Ja, vänligen fortsätt på nästa sida.  

Var god vänd!  

* Telia * 
Hej! Vi kommer från Karlstads universitet och gör en undersökning om hur du upplevt ditt besök här på Telia idag. 
Enkäten går snabbt att fylla i. Vi vill att du gör din bedömning utifrån dina egna erfarenheter av besöket på Telia.  
 

1.1   Jag som fyller i enkäten är:    Man  Kvinna.        1.2   Jag är född år ___________. 

1.3   Mitt könummer var:_________                  Vet ej.   

1.4   Jag hade bestämt på förhand vad jag skulle göra/köpa på Telia:       Ja          Nej 

1.5   Idag har jag handlat på Telia för ca ____________ kr.  

1.6   Jag spenderade ca ___________ minuter i butiken. 

 

 Instämmer ej Instämmer 
    1     2    3    4    5    6    7 
 
3.1     Jag tyckte om att tillbringa tid i butiken ...................................................         

3.2 Jag tycker om den här butiken ..................................................................         

3.3 Jag gillade att handla här idag ..................................................................         

3.4 Jag tittade varken runt eller utforskade butiken 
idag ..........................................................................................................  

       

3.5 Jag hoppas att jag aldrig behöver komma tillbaka 
hit igen .....................................................................................................  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.6 Jag fick vänta länge på min tur idag .........................................................         

3.7 Det var mycket folk i butiken idag ...........................................................         

3.8 Jag kände mig social i butiken idag ..........................................................         

3.9 Jag pratade inte med andra människor i butiken 
idag ..........................................................................................................  
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Respondent nr:_____ Tidpunkt:_____ 
 
 

 

6. Bedöm hur du upplevde den person som förklarade hur Telias kösystem fungerar. Kryssa i en ruta för varje 
rad.  
 

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

Opålitlig          Pålitlig 

Oärlig          Ärlig 

Falsk          Äkta 

Inte trovärdig          Trovärdig 

Undergiven          Dominant 

Underlägsen          Överlägsen 

Otrevlig          Trevlig 

 
7. Bedöm personen som förklarade kösystemet för dig. Kryssa i en ruta för varje rad. Personen var: 

 
 
8. Ange hur lika eller olika personen som förklarade kösystemet var jämfört med dig. Kryssa i en ruta för varje 
rad.  
 

Väldigt 
olik 

Olik Varken 
eller 

Lik Väldigt 
lik 

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

Åldersmässigt          

Personlighet          

Livserfarenhet          

Social status          

Sätt att vara på          

 
9. Bedöm följande påståenden utifrån hur du upplevde personen som förklarade kösystemet.  Kryssa i en ruta 
för varje rad.   

  

 Instämmer ej Instämmer 
    1     2    3    4    5    6    7 
 
 7.1     Vänlig .............................................................................................         

 7.2     Arrogant ..........................................................................................         

 7.3     Kompetent ......................................................................................         

 7.4     Hotfull .............................................................................................         

 7.5     Attraktiv ..........................................................................................         

 Instämmer ej Instämmer 
    1     2    3    4    5    6    7 
 
9.1     Han var lätt att prata med .........................................................................  

       

9.2 Han skulle kunna vara en av mina vänner ................................................         

9.3 Han var social ...........................................................................................         


