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Sammanfattning 
Konkurrensen på den globala marknaden blir allt hårdare och det ställer högre krav på 
den kvalitet företag erbjuder sina kunder. Ett ögonblick där kunden bedömer ett företags 
servicekvalitet är kundmötet, där företag och kund interagerar med varandra. Således är 
det ett viktigt ögonblick för företagen att hantera om de vill uppnå en hög kvalitet och 
skapa konkurrensfördelar. Denna höga kvalitet kan dock bli svårare att uppnå för företag 
med en hög andel deltidsanställda då de inte får samma förutsättningar som 
heltidsanställda för att kunna prestera bra i kundmötet. Den tidigare forskning som finns 
om hur företag bör arbeta för att skapa och säkerställa kvalitet i den personliga 
interaktionen i kundmötet berör främst företag med heltidsanställda och således råder det 
ett teoretiskt gap angående hur kvalitet kan skapas och säkerställas på företag med många 
deltidsanställda.  
 
Med grund i detta är syftet med studien att identifiera kvalitetsutmaningar som företag 
med många deltidsanställda står inför i kundmötet, samt hur ledningen strategiskt arbetar 
för att hantera dem. Vidare ämnar studien bidra med praktiska rekommendationer för hur 
ledningen på företag bör arbeta för att lyckas så bra som möjligt med sitt kvalitetsarbete 
i kundmötet. 
 
För att uppfylla syftet har vi utfört sju kvalitativa intervjuer med ledare från företag vars 
personalstyrka består av en hög andel deltidsanställda. Dessa företag återfinns inom 
dagligvaruhandeln, detaljhandeln, restaurangbranschen och gymbranschen, då dessa 
branscher karaktäriseras av frekventa kundmöten med en personlig interaktion. Genom 
dessa intervjuer kunde vi besvara vår problemformulering;   
 
Hur arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med att skapa och 
säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten? 
 
Resultatet av studien visar att det finns tydliga skillnader mellan heltidsanställda och 
deltidsanställda. Dessa skillnader mynnar ut i fyra stora utmaningar som ledningen måste 
hantera; inkluderingsdifferens, informationsasymmetri, skilda kunskapsnivåer och 
inkonsekvent servicenivå. Det har vidare konstaterats att dessa utmaningar har inverkan 
på den kvalitet ett företag håller i den personliga interaktionen i kundmötet. Således är 
det viktigt att ledare utvecklar och implementerar strategier för hur de fyra 
kvalitetsutmaningarna kan hanteras. En slutsats som kunnat dras i denna studie är att de 
företag som undersökts i dagsläget inte arbetar tillräckligt med sådana strategiska 
implementationer, då de deltidsanställda inte ges samma förutsättningar som de 
heltidsanställda för att kunna prestera med hög kvalitet i kundmötet. Men det sagt finns 
det dock vissa initiativ, såsom kontrollsystem och informationskanaler, som visat sig 
bidra till att minska ojämnheterna mellan heltidsanställda och deltidsanställda.  
 
 
 
 
 
 
 
  





Förord   
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Isberg som bidragit 
med stöd och engagemang under denna process samt hjälpt oss med sin vägledning och 
expertis.  
 
Vi vill även uttrycka tacksamhet till de opponentgrupper och respondenter som bidragit 
med värdefull återkoppling och information, vilket varit oumbärligt för genomförandet 
av studien.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har stöttat och uppmuntrat oss 
under denna period.  
 
 
 
 

Lisa Levander    Ida Persson
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1. Inledning  
Detta avsnitt avser ge en introduktion till det ämnesområde som valts att undersökas i 
studien. Detta görs inledningsvis genom en redogörelse för den problembakgrund, 
innehållande viktiga faktorer och begrepp, som ligger till grund för studien. Vidare 
specificeras det teoretiska och det praktiska gap som identifierats, vilket sedan mynnar 
ut i en problemformulering och ett syfte. 
 
1.1 Problembakgrund 
1.1.1 Kundmötet 
Konkurrensen på den globala tjänstemarknaden blir allt hårdare, vilket sätter stora krav 
på den servicekvalitet företag erbjuder sina kunder (Gazzoli et al., 2013, s. 383). En 
förutsättning för att kunder ska uppleva hög servicekvalitet är att kundmötena, 
tidpunkterna då köpare och säljare interagerar, är positiva (Grönroos, 2015, s. 92–93). 
Kundmöten påverkar kundens upplevelse av servicekvalitet eftersom det är i detta möte 
de ges en inblick i den kvalitet tjänsten i fråga håller (Vorhees et al., 2017, s. 269; Lewis 
och Gabrielsen, 1998, s. 66; Bitner et al., 1990, s. 71). Gazzoli et al. (2013, s. 383) 
förklarar att det är det faktum att tjänster karaktäriseras som opåtagliga som medför att 
den upplevda kvaliteten ofta baseras på interaktionen med servicepersonalen. Vidare har 
det konstaterats att kundens upplevelse av kundmötet påverkar dennes känslor gentemot 
företaget, vilket i sin tur innebär att det påverkar företagets framgång i stort (Kevoe-
Feldman, 2018, s. 103; Voorhees et al., 2017, s. 269; Gazzoli et al. 2013, s 383; Pugh, 
2001, s. 2026).  
 
Begreppet kundmöte är något som utvecklats en hel del från den tid det först kom på tal. 
Till att börja med definierades det av Solomon et al. (1985, s. 100) som det tillfälle då 
företag och kund interagerar ansikte mot ansikte i en servicekontext. Denna definition har 
sedan utvecklats av diverse forskare, då kontexten ansikte mot ansikte upptäckts vara för 
snäv för att innefatta alla typer av kundmöten (Voorhees et al., 2017, s. 270; 
Giebelhausen, 2014, s. 113; Shostack, 1985, refererad i Bitner, 1990, s. 72). Chowdhury 
et al. (2014) förklarar att det är den teknologiska utvecklingen inom organisationer som 
medfört att kundmöten inte enbart sker mellan person till person numera, utan även via 
internet. Trots denna utveckling av begreppet kundmöte kan det konstateras att den 
personliga interaktionen fortfarande är högst relevant (Lin & Lin, 2017, s. 107; Hartline 
& Ferrell, 1996, s. 52; Bitner et al., 1990, s. 72). En bakomliggande orsak till att den 
personliga interaktionen fortfarande har en stor betydelse är att den erbjuder 
kommunikativa fördelar som de tekniska kundmötena inte kan matcha (Salomonson et 
al., 2013, 110). Vidare är den personliga interaktionen i kundmöten viktig då den har en 
hög påverkan på den upplevda kvaliteten eftersom kunder ofta utvärderar kvalitet baserat 
på personalens attityd och beteende (Gazzoli et al., 2013, s. 383). En studie gjord av Seck 
och Philippe (2013, s. 576) visar att kunder ofta använder internet till enklare service, 
medan de föredrar personlig interaktion i de fall servicen är av mer komplex natur. Vidare 
menar Värlander och Julien (2010, s. 1246) att den personliga interaktionen mellan 
serviceperson och kund är en avgörande faktor för servicekvalitet, och därmed för 
företags framgång i stort. Med grund i av det som diskuterats kan det alltså konstateras 
att den personliga interaktionen i kundmötet fortfarande är aktuell och därmed intressant 
att undersöka.  
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I den personliga interaktionen mellan servicepersonal och kund finns ett flertal viktiga 
delmoment. Grönroos (2015, s. 103) förklarar att några av de mest framstående av dessa 
är personalens beteende, attityd och uppträdande. Detta resonemang stöds av Pugh (2001, 
s. 1018), vars studie visar att personalens attityd och utstrålning har stor betydelse för 
kundens upplevelse av kundmötet. Vidare påpekar Gazzoli et al. (2013, s. 383) att den 
opåtagliga naturen av tjänster medför att kundens upplevelse av en tjänst ofta är baserad 
på servicepersonalens beteende och attityd. Med det sagt finns det även andra faktorer 
och kompetenser som påverkar utfallet av ett kundmöte. Exakt vilka av dessa som krävs 
för att generera framgångsrika kundmöten med god kvalitet varierar beroende på vilken 
typ av kundmöte det rör om, samt vilken kontext det utspelas i (Delcourt et al., 2017, s. 
85; Lariviére et al., 2017, s. 244; Bowen, 2016, s. 9). Till exempel kan kundmöten vara 
antingen transaktionella eller relationella. Transaktionella kundmöten pågår under en 
kortare tidsperiod och kan exempelvis utgöras av ett köp av dagligvaror där 
servicepersonalen interagerar med kunden under perioden då köpet äger rum. Relationella 
kundmöten pågår istället under en längre tidsperiod, vilket medför att någon typ av 
relation ofta växer fram. Ett exempel på ett relationellt kundmöte kan vara en konsultation 
mellan en kund och dennes bankman. Någonting som dock är gemensamt för alla 
kundmöten är att de kräver tydliga strategier från ledningen, vilket diskuteras mer 
ingående nedan.  
 
För att ett företag ska lyckas generera positiva kundmöten krävs det att ledningen i fråga 
tar sitt ansvar, förstår sin roll samt sätter tydliga strategier. Detta förespråkas bland annat 
av Bitner et al. (1990, s. 71), vars forskning visar att personal som har hand om 
kundmöten behöver mer än en förutbestämd hälsningsfras för att kunna agera på ett 
effektivt sätt. Författarna menar att det, förutom adekvat upplärning, krävs motivation 
och belöningar för att personalen i kundmötet ska kunna prestera på bästa sätt. Liknande 
konstaterande har gjorts av Lariviére et al. (2017, s. 242), vars studie fastslår att det krävs 
såväl upplärning som support från ledning för att servicepersonalen ska kunna prestera 
på topp. Lariviére et al. (2017, s. 244) konstaterar därför att det är viktigt att ledning i 
företag inser att de har en avgörande roll i utfallet av kundmöten. Vidare påvisar Voorhees 
et al. (2017, s. 269) att strategier från ledningen krävs för att kunna uppnå ett helhetstänk 
kring kundmötet. Slutligen kan det alltså konstateras att skapande och säkerställande av 
kvalitet i kundmötet är en strategisk utmaning för ledningsgruppen att hantera, vilket är 
relevant att veta för denna studie då det visar hur stor inverkan ett företags strategi kan ha 
på hur kundmötet utförs.  
 
1.1.2 Kvalitet   
Ledning av servicekvalitet (service quality management) är en angelägenhet för alla 
organisationer och speciellt de organisationer som kännetecknas av frekventa kundmöten 
(Lewis & Gabrielsen, 1998, s. 64). Wang et al. (2015, s. 368) argumenterar för vikten av 
servicekvalitet och betonar att det ofta är en nyckel till framgång för organisationer och 
företag. Detta eftersom en positivt upplevd kvalitet fungerar som en konkurrensfördel 
som är svår att imitera för andra företag. Således kan företag stå sig bättre gentemot 
konkurrenterna om de lyckas förmedla en kvalitet till kund som möter eller överstiger 
dennes förväntningar (Collier et al. 2018, s. 150). En annan viktig insikt för företag är att 
kvalitet är det som kunderna upplever. Det är inte någonting som kan uttryckas i objektiva 
termer, utan kvalitet baseras på kundens önskemål, förväntningar och behov (Grönroos, 
2013, s. 125). Således menar forskare att det är viktigt att implementera ett fokus på 
servicekvalitet i ett företags strategi för att kunna skapa lönsamma organisationer genom 
långsiktiga kundrelationer och strategisk kvalitet (Wang et al., 2015, s. 368; Raynor, 1992 
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s. 5). Att ett fokus på kvalitet visat sig vara en faktor som bidrar till konkurrensfördelar 
och lönsamhet innebär att situationer där kunden får en uppfattning av kvaliteten bör 
prioriteras av företag. Sådana situationer kan, som nämnt ovan, vara kundmöten. Detta 
innebär att kundmöten är en viktig kanal för företag när det kommer till att skapa 
servicekvalitet (Lewis & Gabrielsen, 1998, s. 64).  
 
Forskningen är överens om att kvalitet är en viktig komponent för att skapa 
konkurrensfördelar och att en konsekvent kvalitet är eftersträvansvärt för att kunna möta 
kundens behov (Lariviére et al., 2017, s. 244; Wang et al., 2015, s. 368; Moxham & 
Wiseman, 2009, s. 470; Bitner et al., 1990, s. 71). Om ett företag har konsekvent 
servicekvalitet spelar det ingen roll vem i personalstyrkan kunden möter, eftersom 
servicen då utförs likadant av samtliga anställda. Vidare är forskningen även överens om 
att detta är en uppgift för ledningen att ta sig an och att kvalitet i kundmötet är en 
framgångsfaktor. Däremot är forskningen inte helt överens om hur ett företag bör arbeta 
för att uppnå en konsekvent kvalitet i kundmötet. Olika forskare har bidragit med diverse 
faktorer och tekniker de funnit avgörande när det kommer till skapande av kvalitet, men 
de är inte helt överens om hur detta bör göras (Giesbrecht et al., 2017, s. 172; Moxham 
& Wiseman, 2009, s. 470).   
 
En forskare belyser hur ledningen på företag kan arbeta med kvalitetsstyrning av sina 
tjänster. Programmet involverar sju olika delprogram som handlar om hur ett företag, 
genom sin strategi, kan arbeta för att uppnå en hög upplevd kvalitet från sina kunder 
(Grönroos, 2015, s. 132). Några andra forskare inom kvalitetsområdet har fokuserat på 
att ta fram en teknik för att kunna mäta servicekvaliteten inom företag. Detta görs genom 
att mäta gapet mellan kundens förväntade och upplevda kvalitet genom ett antal olika 
servicedimensioner i instrumentet SERVQUAL (Kassean & Bissoon, 2011, s. 75). De 
fem olika dimensioner som servicen mäts gentemot är: påtaglighet, tillförlitlighet, 
lyhördhet, trygghet och empati (Dabestani et al., 2017, s. 3). Detta ramverk, SERVQUAL, 
har haft betydelse för forskningen kring servicekvalitet då det bidragit med att definiera 
dimensioner som anses vara viktiga när en kund utvärderar en service.  
 
Faktorer som påverkar hur kunden upplever påtagligheten, tillförlitligheten, lyhördheten, 
tryggheten och empatin är den externa, interna och interaktiva marknadsföringen som ett 
företag arbetar med. Detta eftersom den externa marknadsföringen påverkar kundens 
förväntningar, personalens beteende och således interaktionen mellan köpare och säljare 
(Kassean & Bissoon, 2011, s. 74–75). Brodie et al. (2006, s. 372) belyser ett samband 
mellan den externa, interna och interaktiva marknadsföringen. De betonar även att 
ledningen har ett ansvar för att driva en konsekvent kommunikation genom alla kanaler i 
organisationen. Detta för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för att säkerställa ett 
kundmöte som möter kundens förväntningar. 
 
En annan faktor som visats ha påverkan på den kvalitet företag erbjuder är de anställdas 
anställningsform. Sobaih et al. (2011, s. 1764) har genom sin studie visat de negativa 
effekter som kan uppstå på grund av en bristande relation mellan ledning och 
deltidsanställda samt vilka effekter den bristande relationen kan få på kvaliteten. Ofta 
erbjuds deltidsanställda inte samma upplärning eller träning som heltidsanställda då de 
inte spenderar lika mycket tid på arbetsplatsen (McGiveny, 1996; Evans 1998; Finegold 
et al., 2005; Sobaih et al., 2008b; refererade i Sobaih, 2011, s. 1751). Detta resulterar 
bland annat i att deltidsanställda är mindre motiverade och engagerade, vilket i sin tur 
påverkar deras servicekompetens negativt (Sobaih et al., 2011, s. 1764). Med grund i det 
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är det för oss intressant att undersöka denna anställningsform vidare för att få en förståelse 
för hur företag hanterar denna utmaning. Det är även intressant att undersöka om de 
faktorer som påverkar kvaliteten, som nämnts ovan, även är aktuella när kontexten 
förändras och involverar deltidsanställda istället för heltidsanställda.  
 
Andelen deltidsanställda i Sverige uppgår till cirka 20 % av de sysselsatta (SCB, 2017, s. 
7). Deltidsanställda utgör således en relativt stor andel av antalet sysselsatta i Sverige. 
Trots detta är forskningen kring denna anställningsform bristande, vilket beror på att det 
endast är ett fåtal forskare som undersökt företag och kontexter med många 
deltidsanställda (Clinebell & Clinebell, 2007, s. 157; Levanoni & Sales, 1990, s. 231; 
Steffy & Jones, 1990, s. 324; Rotchford & Roberts, 1982, s. 232). Det som däremot har 
kunnat konstaterats är att det finns skillnader i hur ledningen på företag jobbar med 
heltidsanställda jämfört med hur de jobbar med deltidsanställda. Dessa skillnader grundas 
i att de som är deltidsanställda inte befinner sig på arbetsplatsen i lika stor utsträckning 
som de heltidsanställda. Tidigare forskning visar att heltidsanställda är mer involverade 
och engagerade i sina jobb jämfört med deltidsanställda, som till en lägre grad känner ett 
behov av att engagera sig i sitt arbete (Clinebell & Clinebell, 2007, s. 157; Thorsteinson, 
2003, s. 151). 
 
En annan aspekt som kan påverka skillnaden i hur heltidsanställda jämfört med 
deltidsanställda arbetar är relationen de har till sina chefer och ledning. Heltidsanställda 
har till en större utsträckning en relation till sina chefer eftersom de naturligt spenderar 
mer tid på arbetet. Det har visats att om deltidsanställda också får tillfälle att interagera 
med sina chefer så finner de sitt arbete mer tillfredsställande och presterar bättre (Kane 
et al., 1992, s. 142). Detta stärks av Graen och Uhl-Bien (1991, s. 29; 1995, s. 233) som 
förklarar att det är viktigt att chefer skapar en relation med sina anställda genom till 
exempel ömsesidigt förtroende, stöd och gemensamma mål, för att kunna uppnå önskade 
resultat. Vidare har Sobaih et al. (2011, s. 1764) i sin studie funnit att deltidsanställda 
generellt sett anser att de inte kan förse sina kunder med lika bra service som 
heltidsanställda. Således argumenterar de för att det blir en avvägning mellan att ha 
deltidsanställda och att förse kunden med hög och konsekvent kvalitet. Att dessa forskare 
visat på skillnader mellan deltidsanställda och heltidsanställda bevisar relevansen för vår 
studie.  
 
1.2 Teoretiskt och praktiskt gap 
Baserat på det som framställts ovan kan det konstateras att det råder ett teoretiskt gap 
inom ämnesområdet. Detta eftersom forskning som berör strategier för skapande och 
säkerställande av kvalitet främst undersöker företag där personalstyrkan domineras av 
heltidsanställda. Med andra ord saknas forskning kring hur ledare kan arbeta med frågan 
i de fall där majoriteten av personalstyrkan är deltidsanställd. Anledningen till att detta är 
viktigt att undersöka är att studier visar att personal som är deltidsanställda skiljer sig från 
dem som är heltidsanställda, bland annat i förmågan att leverera kvalitet i kundmöten. 
För att kunna fylla det teoretiska gapet har vi valt att undersöka företag där en stor del av 
personalen är deltidsanställda och således inte befinner sig på arbetsplatsen i lika stor 
utsträckning. Att det idag råder hög tillväxt på marknaden i Sverige innebär att aktörer 
står inför en tuffare konkurrens (Persson, 2018). Denna ökade konkurrens medför att 
kravet på hög och konsekvent kvalitet ökar, och det blir än viktigare för företag att 
förhålla sig till detta för att kunna överleva (EU Kommissionen, 2012). Således står 
företag som har en stor andel deltidsanställda inför en utmaning. Detta eftersom de har 
krav på hög kvalitet, samtidigt som de har en personalstyrka vars anställningsform gör 
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det svårt att säkerställa att sådan kvalitet efterhålls. Med anledning av dessa utmaningar 
anser vi att det behövs en studie som denna, eftersom ledare i dessa typer av företag kan 
behöva praktiska rekommendationer för att på ett framgångsrikt sätt kunna implementera 
strategier för att skapa och säkerställa kvalitet i deras kundmöten och därmed erhålla 
konkurrenskraft.  
 
1.3 Problemformulering  
Hur arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med att skapa och 
säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten?  
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera kvalitetsutmaningar som företag med många 
deltidsanställda står inför i kundmötet, samt hur ledningen strategiskt arbetar för att 
hantera dem. Vidare ämnar studien bidra med praktiska rekommendationer för hur 
ledningen på företag bör arbeta för att lyckas så bra som möjligt med sitt kvalitetsarbete 
i kundmötet.   
 

 

  



	   6	  

2. Vetenskapliga utgångspunkter  
I detta kapitel förklaras de olika teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
studien. Vi inleder med att belysa vårt ämnesval och förförståelse och varför vi fann just 
det valda ämnet intressant att undersöka. Sedan går vi vidare till att redogöra för vår 
verklighetssyn, kunskapssyn och angreppssätt. Därefter presenteras vår litteratursökning 
och hur vi förhåller oss till den litteratur som funnits genom de källkritiska kriterierna.  

2.1 Ämnesval 
Att vi valt att studera ledningens strategier och hur de kan skapa kvalitet i kundmötet 
grundar sig mycket i vår akademiska bakgrund inom Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot Service Management. Under programmets gång har vi utvecklat en 
djupgående förståelse för kundmötets inverkan på ett företags lönsamhet och vi fann 
således det sambandet intressant att undersöka. Att ett företag kan skapa kvalitet i sitt 
kundmöte och således ge sina kunder en positiv upplevelse är av största vikt för att kunna 
skapa långsiktiga konkurrensfördelar som är svåra att imitera för konkurrenter. Sätter 
man dessa kundmöten mellan servicepersonal och kund i en kontext där en stor del av 
servicepersonalen är deltidsanställda så ökar utmaningarna. Detta gjorde att ämnet blev 
ännu intressantare att studera för oss då en betydande del av arbetskraften i Sverige idag 
är deltidsanställd. Vi upptäckte även att detta var ett relativt outforskat ämne inom 
företagsekonomi vilket även det bidrog till att vi ville undersöka detta gap. Anledningen 
till att vi valde att anta just ett ledningsperspektiv är att vi båda valt att fördjupa oss inom 
ledarskap i vår utbildning samt att vi anser att det är extra intressant att studera vilken 
påverkan en ledningsgrupps strategier faktiskt har på verksamheten. Detta resulterade 
sammanfattningsvis i att vi fann det identifierade gapet inom denna del av 
företagsekonomin intressant att undersöka och vi hoppas och tror att denna studie kan 
bidra med ökad förståelse kring ämnet.  
 
2.2 Förförståelse 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) är förförståelsen en viktig aspekt att belysa i 
forskningssammanhang, då den kan påverka exempelvis forskarnas kunskapssyn. Vidare 
förklarar författaren att ingen är född med ett färdigt förhållningssätt till världen, utan det 
påverkas och formas av teoretiska och praktiska faktorer såsom social bakgrund, 
utbildning och jobb. När det gäller den teoretiska förförståelsen i denna studie utgörs den 
främst av vår nuvarande utbildning, vilken är Civilekonomprogrammet med inriktning 
Service Management. Inom ramen för detta program blev vi introducerade för två av de 
huvudsakliga begrepp som berörs i denna studie; kundmöte och kvalitet. Utöver den 
teoretiska förförståelsen har vi även viss praktisk erfarenhet som är värd att belysa. Till 
att börja med har vi båda arbetat i serviceyrken och jobbat med kundmöten. 
Fortsättningsvis har vi båda dessutom varit deltidsanställda. Detta medförde att vi redan 
innan studiens start hade en uppfattning om vilka typer av svårigheter som kan tänkas 
uppstå när personalen inte är på arbetsplatsen i lika stor utsträckning som vid 
heltidsanställning. Dessa två delar av förförståelsen kan tänkas påverka hur vi ser på och 
tolkar de fenomen som undersökts, vilket medför att det är viktigt att detta lyfts fram. 
Vidare är det viktigt för läsaren att vara medveten om vår förförståelse för att få en insikt 
i varför vi gjort de val vi gjort, och varför våra analyser och slutsatser ser ut som de gör. 
Tack vare vår medvetenhet kring vår förförståelse har vi försökt att genomgående anta ett 
objektivt förhållningssätt gentemot det som studerats och de teorier som använts. Utfallet 
av detta är bland annat att vår intervjuguide är baserad enbart på information från den 
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teoretiska referensramen, vilket gör att våra egna subjektiva uppfattningar inte fått styra 
vår empiri och insamlade data.  
 
2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn  
Verklighetssyn, även kallad ontologi, berör hur forskare ser på verkligheten och tillvaron 
runt dem (Saunders et al., 2012, s. 128). Anledningen till att det är viktigt att forskare är 
medvetna om vilket synsätt som anammas är att det har inverkan på de strategier och 
metoder som används genom arbetet. Saunders et al. (2012, s. 128) förklarar att det finns 
två huvudsakliga typer av verklighetssyner, vilka är objektivism och konstruktionism. Av 
dessa är det konstruktionism, även kallad subjektivism, som präglar denna studie. En 
konstruktionistisk syn innebär att verkligheten ses som något som ständigt förändras och 
påverkas av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 132). För att svara på vår 
frågeställning, “Hur arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med 
att skapa och säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten?”, krävs det 
att vi undersöker respondenternas tankar, perspektiv och tillvägagångssätt kopplat till den 
kontext de verkar i och de människor som finns där. Det är anledningen till att det är den 
verklighetssyn som behandlar den sociala kontextens ständiga förändringar som är den 
bäst lämpade för denna studie.   
 
Kunskapssyn, även kallad epistemologi, beskrivs av Saunders et al. (2012, s. 132) som 
vad som anses vara accepterad kunskap inom ett ämnesområde. Bryman och Bell (2011, 
s. 26–28) förklarar att de två motpolerna inom kunskapssyn är positivism och 
interpretivism. Positivism innebär att forskare förhåller sig objektivt till det som 
undersöks, medan interpretivism innebär att forskare ser mer tolkande på kunskap. Den 
interpretivistiska kunskapssynen innebär vidare att forskare lägger fokus på att tolka och 
förstå samt att aspekter såsom språk och kontext därför ligger till grund för att kunna ta 
in kunskap. Den syn som använts inom ramen för denna studie är interpretivism. 
Anledningen till det är att den empiriska datainsamlingen i denna studie utgörs av 
djupgående intervjuer, i vilka respondenternas resonemang står i fokus. Vidare har denna 
information sedan tolkats och satts i kontext, vilket medför att det är en interpretativ 
kunskapssyn som genomsyrar arbetet.  
 
2.4 Angreppssätt 
När det kommer till angreppssätt finns det enligt Saunders et al. (2012, s. 143) två stora 
kategorier att välja mellan, vilka är deduktivt och induktivt. I denna studie har ett 
deduktivt angreppssätt valts, eftersom vi utgår från redan existerande teori och sedan 
samlar in data. Ett induktivt angreppssätt är, jämfört med ett deduktivt, ett angreppssätt 
där processen är omvänd, alltså utgår man från den insamlade data och sedan blir utfallet 
en teori (Bryman & Bell, 2015, s. 23–25). Ofta antas det deduktiva angreppssättet vid 
kvantitativ forskning och det induktiva vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2015, s. 
37–38) men då vi i denna studie utgår från teori vid insamling av data, argumenterar vi 
ändå för att ett deduktivt angreppssätt är bäst lämpat. Ett exempel på hur vi utgått från 
teorin vid insamlande av data är att vi skapade intervjuguiden utifrån befintlig teori. 
Fortsättningsvis finns det även induktiva inslag i det angreppssätt som valts. Att det finns 
induktiva inslag beror på att vi, genom analys av det empiriska material som samlats in, 
kunnat identifiera nya utmaningar och hanteringsstrategier som inte framkommer i 
tidigare forskning. Den främsta anledningen till det är att tidigare studier fokuserat på 
företag där majoriteten är heltidsanställda, vilket innebär att vi i vår studie kan utveckla 
de teorier som finns genom att undersöka huruvida de är applicerbara i företag som 
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domineras av deltidsanställda. Detta innebär att studien har induktiva inslag även om 
angreppssättet initialt varit deduktivt.   
 
2.5 Litteratursökning 
Att använda akademiska källor vid skrivandet av uppsatser är något som Saunders et al. 
(2012, s. 97–98) belyser vikten av eftersom det är ett måste om uppsatsen ska ses som 
akademisk. Litteratursökningen är något som måste göras utförligt eftersom den litteratur 
som sedan används har stor inverkan på studien. I denna studie har vi främst använt 
vetenskapliga artiklar och annan facklitteratur. När facklitteratur använts har författarna 
granskats och vi har arbetat med att fastställa att författaren/författarna är trovärdiga och 
pålitliga. All facklitteratur som använts är således skapad av respekterade forskare inom 
de områden som litteraturen belyser. För att finna akademiska källor och akademiska 
artiklar har databaser som finns tillgängliga via Umeå Universitet använts. Främst har vi 
använt oss av Business Source Premier (EBSCO) och Academic Search Elite. Vi har även 
till viss del använt oss av Google Scholar men det har främst varit för att få inspiration 
till nya vetenskapliga artiklar, har vi hittat något intressant så har de hämtats i sin helhet 
via de databaser som erbjuds av Umeå Universitet.  
 
I vår litteratursökning har vi utgått från en del krav som våra källor ska uppfylla. Vissa 
krav kommer förklaras i nästa avsnitt som berör källkritik. Utöver de krav som nämns där 
har ett annat krav varit att de vetenskapliga artiklar vi använt oss av ska vara publicerade 
i fackgranskade tidskrifter. Detta för att säkerställa kvaliteten på källorna. Vidare har vi 
genomgående förhållit oss kritiska gentemot de källor som använts och varit noggranna 
med att själva göra en bedömning kring huruvida källan kan anses trovärdig. I det 
inledande skedet av litteratursökningen användes generella sökord kopplade till kvalitet 
och kundmöte. När problemformuleringen och syftet var framställt kunde vi sedan 
ytterligare begränsa vår sökning och använda sökord som gav ett mer precist sökresultat. 
Följande är exempel på termer och kombinationer av termer som använts:  
 

•   Service quality 
•   Service quality och Part-time employment  
•   Quality measurement  
•   Create service quality  
•   Service encounter  
•   Service quality management  
•   Service quality management och Part-time employment 
•   Service management  
•   Servqual 
•   Servqual critique 
•   Quality communication  

 
2.6 Källkritik  
Enligt Thurén (2013, s. 7) finns det fyra huvudsakliga kriterier för källkritik, vilka är 
äkthet, tid, oberoende och tendens. Hur vi förhållit oss till dessa kriterier redogörs för 
nedan.  
 
Äkthetskriteriet 
Enligt Thurén (2013, s. 7) innebär äkthetskriteriet att källan ska vara det den utger sig för 
att vara. För att förhålla oss till detta har vi valt att främst använda oss av vetenskapliga 
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artiklar, där författaren eller författarna har expertis inom området. Vidare har vi hittat 
dessa artiklar i fackgranskade tidskrifter, vilket innebär att de har blivit granskade av 
personer som har kunskap inom området i fråga. Således kan de källor som använts anses 
uppfylla äkthetskriteriet.  
 
Tidssambandskriteriet  
Thurén (2013, s. 7) förklarar att tidssambandskriteriet handlar om källornas relevans, 
kopplat till när de skrivits. Författaren förklarar att det är viktigt att vara medveten om 
när en källa skrivits, i förhållande till när det som källan berör skett. Ju längre ifrån 
varandra de tidpunkterna är, desto mer bör källan ifrågasättas. Detta kriterium har tagits 
i beaktning i denna studie genom att vi har varit noggranna med att reflektera över 
källornas publiceringsdatum. I de fall vi tar upp teorier har vi använt den källa som först 
belyst eller diskuterat ämnet. Vidare har vi sedan kompletterat dessa äldre källor med 
nyare sådana, för att visa att teorierna i fråga fortfarande är aktuella och applicerbara i 
dagens samhälle.  
 
Oberoendekriteriet 
Oberoendekriteriet innebär att källorna bör stå för sig själva (Thurén, 2013, s. 8). Detta 
innebär att källorna exempelvis inte ska utgöras av ett referat av en annan källa. För att 
förhålla oss till detta kriterium har vi valt att, i så stor utsträckning som möjligt, använda 
förstahandskällor. Genom att göra det har vi minimerat risken för att de källor som 
använts inte kan stå för sig själva. Vidare bör det dock poängteras att det, trots allt, finns 
ett fåtal andrahandskällor i denna studie, vilket beror på att det i de fallen inte gick att få 
tag i förstahandskällorna. Vi är medvetna om att det finns en risk med detta och har, för 
att försöka minimera den risken, tagit detta i beaktning vid användandet av källorna i 
fråga. Exempel på hur detta gjorts är att de källorna aldrig använts själva, utan har 
kompletterats av andra förstahandskällor som belyser samma sak.  
 
Tendensfrihetskriteriet   
Enligt Thurén (2013, s. 8) innebär tendensfrihet att källorna inte ska ge en förvrängd bild 
av verkligheten. Författaren förklarar att det därför är viktigt att undersöka huruvida 
bakomliggande intressen (såsom personliga-, ekonomiska-, politiska intressen etc.) kan 
ha färgat eller vinklat källan. För att förhålla oss till detta kriterium har vi varit noggranna 
med att använda vetenskapliga artiklar ur fackgranskade tidskrifter som underlag för våra 
argument. Vidare har vi även försökt att, i så stor mån som möjligt, använda mer än en 
källa vid våra tyngre argument för att minska risken för att en källa ska kunna vinkla eller 
påverka argumentationen i studien.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorier kring skapande och säkerställande av servicekvalitet i 
den personliga interaktionen i kundmötet. De teorier som tas upp motiveras utefter deras 
relevans för studien och vad de tillför till ämnet. Inledningsvis behandlas teorier kring 
kundmötet och dess kontext, samt viktiga faktorer som påverkar kundmötet och 
ledningens roll i mötet. Fortsättningsvis diskuteras kvalitet och de teorier som berör hur 
kvalitet kan skapas, säkerställas och mätas. Slutligen redogörs för de skillnader som kan 
finnas mellan deltidsanställda och heltidsanställda när det kommer till kvalitet, för att 
belysa vilka utmaningar som företag med många deltidsanställda står inför i deras 
kvalitetsarbete.    
 
3.1 Kundmötet 
Kundmötet definieras av Grönroos (2015, s. 93) som den tidpunkt då köpare och säljare 
interagerar. I denna tidpunkt ges kunden en bild av vilken kvalitet tjänsten i fråga håller 
(Voorhees et al., 2017, s. 269; Bitner et al., 1990, s. 71). Fortsättningsvis har tidigare 
forskning visat att kundens upplevelse av kundmötet påverkar dennes känslor gentemot 
företaget, samt att det därför påverkar ett företags framgång i stort (Kevoe-Feldman, 
2018, s. 103; Voorhees et al., 2017, s. 269; Pugh, 2001, s. 2026). Detta innebär att 
kundmöten är en viktig aspekt för organisationer att arbeta med. För att undersöka hur 
företag strategiskt kan arbeta för att skapa och säkerställa kvalitet i kundmötet krävs en 
djupare inblick i vad begreppet innebär och innefattar, vilket redogörs för nedan.  
 
3.1.1 Definition av kundmötet och dess moment  
Som nämnt ovan definieras kundmötet som den tidpunkt då köpare och säljare 
interagerar. Det finns dock, utöver denna definition, en rad olika definitioner på begreppet 
kundmöte. Till att börja med definierades det av Solomon et al. (1985, s. 100) som det 
tillfälle då kund och säljare interagerar ansikte mot ansikte i en service kontext. En annan 
definition erbjuds av Shostack (1985, refererad i Bitner, 1990, s. 72), som menar att 
kundmöten har en bredare natur och därför inte bör begränsas till fysiska möten. Detta 
resonemang stöds av Lovelock (1982, s. 18), vars forskning visar att kundmöten kan ske 
utan fysisk kontakt mellan köpare och säljare. Även nyare studier stödjer denna typ av 
definition, då många undersökningar idag berör kundmöten som sker över internet och 
telefon (Kevoe-Feldman, 2018, s. 104; Voorhees et al., 2017, s. 270; Giebelhausen, 2014, 
s. 113). Det kan alltså konstateras att begreppet är bredare och tar in fler aspekter idag än 
vad Solomon först föreslog. Det här resonemanget är dock inte något som kommer 
behandlas vidare i denna studie, eftersom syftet är att undersöka den personliga 
interaktionen mellan servicepersonal och kund i kundmötet. Det innebär att vi kommer 
undersöka kundmöten som är ansikte mot ansikte, vilket medför att samtliga definitioner 
som nämns ovan är applicerbara i vår kontext och att en djupare diskussion om deras 
betydelse därför inte är relevant för just denna studie.  
 
Inom ramen för kundmötet finns det olika moment. Bitner (1992, s. 70) förklarar att dessa 
utgörs av (1) den personliga interaktionen, (2) den fysiska miljön och (3) de materiella 
elementen. Den fysiska miljön benämns av Bitner (1992, s. 64) som servicelandskapet, 
vilket hon definierar som den miljö tjänsten eller kundmötet utspelas i. Exempel på delar 
av servicelandskapet och de materiella element som har betydelse för kundmötet är: 
rumslig layout, temperatur och utrustning. Dessa faktorer har betydelse för 
funktionaliteten i kundmötet, vilket innebär att de kan påverka förmågan att uppnå syftet 
eller målet med en tjänst (Bitner, 1992, s. 66.). Trots att både den fysiska miljön och de 
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materiella elementen är viktiga delar av ett kundmöte kommer de inte undersökas i denna 
studie, eftersom syftet med studien är att undersöka interaktionen mellan personal och 
kund. Därför kommer inte heller en djupare analys av deras innebörd eller betydelse 
göras. Istället kommer vi fokusera på det första momentet som nämnts ovan; den 
personliga interaktionen. Med grund i det kommer resterande delar av denna studie 
behandla den del av kundmötet som utgörs av den personliga interaktionen mellan 
servicepersonal och kund.  
 
I interaktionen mellan servicepersonal och kund är personalens beteende, attityd och 
uppträdande avgörande faktorer (Grönroos, 2015. s. 103). Gällande personalens attityd 
visar en undersökning gjord av Pugh (2001, s. 1018) att personalens attityd och 
utstrålning har stor betydelse för kundens uppfattning av kundmötet. Studiens resultat 
indikerar exempelvis att personal som uttrycker positiva känslor ofta påverkar kundens 
upplevelse av kundmötet positivt (Pugh, 2001, s. 1026). En annan aspekt som ingår i de 
faktorer som beskrivits ovan är servicepersonalens uttryck av personlig information. Ett 
exempel på delgivande av personlig information kan vara att servicepersonal berättar om 
något personligt, som inte har koppling till tjänsten eller varan i fråga, för kunden. Denna 
aspekt har identifierats av bland andra Andersson et al. (2016, s. 41), vars studie fastslår 
att uttryck av personlig information har stor betydelse för kundens upplevelse av 
servicemötet. En anledning till det är att det påverkar kundens syn på hur kompetent 
servicepersonalen är. Exempelvis kan en kund uppleva servicepersonal mindre 
kompetent om denne delar information om sig själv som kunden anser vara irrelevant för 
situationen.  
 
3.1.2 Olika typer av kundmöten  
För att få en djupare förståelse av kundmötet krävs det att vi undersöker vilken kontext 
det utförs i och vilka olika typer av kundmöten som finns. Detta har sin förklaring i att 
kundmötet påverkas av kontexten det utförs i. Anledningen till att kontexten är viktigt att 
ta i beaktning är att den påverkar hur ledningen bör jobba med att strategiskt säkerställa 
att kundmötet i fråga blir framgångsrikt, eftersom olika typer av kundmöten kräver olika 
förhållningssätt. Innan vi diskuterar vad som gör ett kundmöte framgångsrikt behöver vi 
därför gå igenom vilka olika typer av kundmöten och kontexten det finns.  
 
Till att börja med påpekar Kevoe-Feldman (2018, s. 102) att kundmöten kan vara 
antingen transaktionella eller relationella. Vidare förklarar författarna att transaktionella 
kundmöten avser kortare kundmöten där det handlar om ett snabbare utbyte och där 
interaktionen mellan servicepersonal och kund är kortvarig. Trots att dessa kundmöten är 
korta har de en stor inverkan på kundens upplevelse av tjänstekvaliteten. Grönroos (2015, 
s. 98) förklarar att även korta ögonblick, vilka ingår i begreppet sanningens ögonblick, 
ger kunden en bild av vilken kvalitet tjänsten i fråga håller. Relationella kundmöten 
refererar istället till de längre och mer frekvent återkommande kundmötena. De 
relationella kundmöten skiljer sig inte bara tidsmässigt, utan även i form av vad som 
önskas och förväntas av kunden. En studie gjord av Gutek (1999, s. 229–230) visar att 
kunder som ofta interagerar med ett företags servicepersonal i större utsträckning 
utvecklar relationer till företaget och servicepersonalen i fråga. Detta i jämförelse med de 
som endast interagerar genom kundmöte med ett företag en eller ett fåtal gånger. Gutek 
drar även slutsatsen att de kunder som har mer frekventa kundmöten generellt sett är mer 
nöjda med servicen än vad de som inte har det är.  
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Vidare påpekar Gutek (1999, s. 219) att finns två olika typer av relationer. Den första 
handlar om situationer där kunden interagerar med samma serviceperson många gånger, 
och därmed utvecklar en relation som kan liknas vid bekantskap eller vänskap. Hon kallar 
denna typ av relation för servicerelation och påpekar vidare att en kund som har denna 
typ av relation förväntar sig att träffa servicepersonen otaliga gånger framöver. Den andra 
typen av relation kallar hon pseudorelation, vilken förklaras som den situation då en kund 
har återkommande kundmötet med ett företag men inte med specifik serviceperson. Även 
om detta beskrivs som en låtsatsrelation påpekar Gutek (1999, s. 219) att det faktum att 
kunden har, och förväntar sig fortsätta ha, återkommande interaktion med företaget 
medför att kunden ändå upplever sig ha något som liknar en relation till organisationen.  
 
Andra forskare som varit inne på samma spår är Andersson et al. (2016, s. 40), som menar 
att det finns både korta transaktionella kundmöten och kundmöten som mer liknar 
interaktion mellan vänner. Den senare typen av kundmöte kan benämnas kommersiell 
vänskap och skiljer sig från traditionell vänskap i det avseende att det är en professionell 
relation. En studie gjord av Price och Arnould, (1999, s. 46) undersökte kommersiell 
vänskap i kundmöten och resulterade i intressanta observationer. Till att börja med kunde 
författarna konstatera att majoriteten av de kunder som hade en kommersiell vänskap med 
en serviceperson uppgav att de inte träffade personen i fråga utanför servicekontexten, 
vilket kan förklara varför det ses som en professionell relation. Fortsättningsvis framkom 
det i studien att kundmöten som präglas av kommersiell vänskap ofta innefattar någon 
form av intimitet och självutlämnande (Price & Arnould, 1999, s. 47). En annan intressant 
observation av Price och Arnould (1999, s. 49) är att det finns en koppling mellan 
kommersiell vänskap och kundlojalitet, då kunder som upplevde sig vara vänner med sin 
servicekontakt uppgav att de var lojala mot denne. Slutligen belyser författarna även det 
faktum att deras studie visar att både serviceleverantören och kunden kan dra nytta av 
kommersiell vänskap, då relationen medför ett ömsesidigt utbyte av belöningar (Price & 
Arnould, 1999, s. 50).  
 
Ytterligare en typ av kundmöte är det som kallas ESCEs (emotionally charged service 
encounters), vilket innefattar den typ av kundmöte som är känsloladdade (Delcourt et al., 
2017, s. 85). Det finns olika typer av ESCEs, vilka enlig Delcourt et al. (2017, s. 85–86) 
uppstår i fall där tjänsten är (1) negativt laddad, (2) komplex och kräver hög involvering 
från såväl kund som servicepersonal, (3) frekvent innefattar dåliga besked till kunden 
samt (4) ofta resulterar i servicefel. Denna typ av kundmöte kräver mycket av personalen 
i kundmötet, då det ofta rör sig om situationer där såväl teknisk som emotionell kunskap 
krävs för att klara av kundmötet (Delcourt et al., 2017, s. 89). Slutligen kan det alltså 
konstateras att den kontext kundmötet utspelas i har betydelse för vilken typ av 
kompetenser som krävs av personalen i kundmötet. Vidare kan det även konstateras att 
det är viktigt att ledningen är medveten om och kan hantera det specifika kundmötet som 
deras företag berörs av. För att få förståelse kring hur detta kan göras redogör vi nedan 
för ledningens roll i kundmötet.  
 
3.1.3 Ledningens roll i kundmötet 
För att ett kundmöte ska bli framgångsrikt krävs tydliga strategier från ledningen 
(Voorhees et al., 2017, s. 269; Lariviére et al., 2017, s. 242; Bitner et al., 1990, s. 71). Till 
att börja med bör ledningen vara medveten om vad deras kunder förväntar sig, då en 
avgörande del i ett framgångsrikt kundmöte är att det ska möta eller överträffa kundens 
förväntningar (Collier et al., 2018, s. 151). Grönroos (2013, s. 323) förklarar att en grund 
till de förväntningar som finns kommer från löften som är inbäddade i företagets 



	   13	  

varumärke. Vidare förklarar han att dessa löften även ofta är kommunicerade till kunden 
via extern kommunikation. Detta resonemang återfinns i en modell framtagen av Brodie 
et al. (2006, s. 372), som belyser sambandet mellan extern kommunikation, intern 
kommunikation och interaktionen i kundmötet. Enligt denna modell, som illustreras 
nedan, finns det tre betydande relationer. Den första är mellan kunder och företag och det 
är här den externa kommunikationen sker och löften ges. Den andra relationen är mellan 
företag och personal och rör intern kommunikation. Denna interna kommunikation 
uppges vara nödvändig för att möjliggöra att personalen i kundmötet kan leva upp till de 
löften som getts i den externa kommunikationen. Slutligen är den sista relationen den 
mellan kunder och personal och representerar den interaktion som sker mellan dem. Det 
är således i detta steg det avgörs huruvida personalen i praktiken uppfyller de löften som 
getts till kund i den externa kommunikationen. 

 
Figur 1: Marknadskommunikationstriangeln (Grönroos, 2013, s. 322; Brodie et al., 2006, s. 372) 
 
För att sammanfatta krävs det att ledningen i företag arbetar med att utrusta personalen i 
servicemötet, så att de kan prestera en kvalitet som fyller eller överstiger kundens 
förväntningar. Anledningen till att denna modell är intressant för vår studie är att den 
visar hur viktigt det är att ledningen tar ansvar för att föra konsekvent kommunikation 
genom hela organisationen. Vidare visar den att ett kundmöte inte kan ses som en 
oberoende del av en organisation, utan att det måste finnas strategier för att säkerställa att 
det matchar övriga aspekter av företaget, såsom marknadsföring och varumärke.  
 
För att återkoppla till stycket ovan kan det konstateras att ledningen i företag bör inrätta 
strategier för att säkerställa att personalen i kundmötet är tillräckligt förberedd. En del i 
detta är att se till att den nyss nämnda personalen får adekvat upplärning (Lariviére et al., 
2017, s. 244; Bowen, 2016, s. 9; Bitner et al., 1990, s. 71). Anledningen till att det inte 
bara är upplärning som behövs, utan adekvat upplärning, är enligt Bitner et al. (1990, s. 
71) att det inte räcker att träna servicepersonal i exempelvis att le och säga trevliga 
öppningsfraser. Träningen bör istället vara utformad på ett sätt som säkerställer att 
personalen i kundmötet har de färdigheter som krävs för att på ett framgångsrikt sätt 
kunna leda ett kundmöte. Detta stödjs av en studie utförd av Sobaih et al. (2011, s. 1764), 
då den visar att personal som fått bristande upplärning uppger sig vara mindre kompetent 
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att utföra bra service. Exakt vilka färdigheter servicepersonalen behöver träna på skiljer 
sig åt beroende på vilken kontext kundmötet utspelar sig i. Till att börja med finns det 
många kundmöten idag där teknologi är involverad och i dessa är det viktigt att den 
personal som möter kunden inte bara är tränad för att hantera den sociala interaktionen, 
utan även besitter tillräckliga tekniska färdigheter (Lariviére et al., 2017, 244; Bowen, 
2016, s. 9). Fortsättningsvis råder andra förutsättningar för servicepersonal som hanterar 
ESCEs, då de känsloladdade kundmötena istället ställer höga krav på emotionell kunskap 
och kompetens (Delcourt et al., 2017, s. 89). Det kan alltså konstateras att den upplärning 
som ledning ska förse servicepersonal med bör vara anpassad efter de specifika krav som 
ställs i det kundmötet som är relevant för just deras företag.  
 
Vidare är det viktigt att servicepersonal blir upplärd och införstådd i de beteendemönster 
som företaget vill att de anammar (Lariviére et al. 2017, s. 244). Det har även konstaterats 
att det är viktigt att servicepersonalen kan spegla den kultur som finns i företaget. Sollitto 
et al. (2016, s. 87) menar att en förutsättning för att servicepersonalen ska kunna spegla 
företagskulturen är att ledningen har bra kommunikation med de anställda. Författarna 
förklarar att anledningen till det är att bra kommunikation från ledningen kan leda till att 
personalen känner att de kan identifiera sig med företaget, samt att de får en ökad 
förståelse för deras roll i organisationen (Sollitto et al., 2016, s. 86–87). Anledningen till 
att detta är viktigt är att personalens förståelse för sin roll i kundmötet hjälper dem inse 
hur de kan bidra till framgången i ett kundmöte (Bowen, 2016, s. 8). Ytterligare en aspekt 
ledare bör ta hänsyn till är relationen de skapar med sina anställda. Relationen mellan 
ledning och anställda påverkar personalens prestationer och därmed även utfallet av 
kundmötet (Sobaih et al., 2011, s. 1763). Sollitto et al. (2016, s. 75) förklarar att en sådan 
relation är viktig för att ledaren ska kunna förmedla information om organisationen, ge 
feedback samt säkerställa att servicepersonalen vet hur de ska agera.  
 
Slutligen menar Bitner (1991, s. 71) att ledningen måste inse att de även behöver motivera 
och uppmuntra sina anställda för att de ska kunna prestera på max i kundmötet. En del i 
detta är enligt författarna att belöna de beteenden hos personalen som leder till positiva 
kundmöten. Liknande resonemang förs av Lariviére et al. (2017, s. 242), vars studie visar 
att support är ett viktigt komplement till träning när det gäller att skapa goda 
förutsättningar för personalen i kundmöten. Vidare visar studien att sådana supportsystem 
är viktiga för att servicepersonalen ska få klarhet i vad deras roll är samt hur de ska 
uppträda. Exempel på vad som kan krävas från ledningen är att de bistår med riktlinjer, 
feedbacksystem och tydliga mål. Något annat som belyses av Lariviére et al. (2017, s. 
244) är vikten av att ledningen ser till att det finns system på plats som kan mäta 
framgången i kundmöten. Författarna menar att ledningen, med hjälp av dessa mätningar, 
kan utvärdera hur servicepersonalen presterar och sedan eventuellt agera därefter. Detta 
är intressant att veta för vår studie eftersom det ger indikationer på vad som krävs för att 
på ett strategiskt plan skapa och säkerställa kvalitet i kundmötet. Detta är något som 
kommer diskuteras mer ingående i nästkommande avsnitt.  
 
3.2 Kvalitet  
Den globala marknaden präglas av hög konkurrens och det har därför blivit allt viktigare 
för företag att upprätthålla en hög och konsekvent kvalitet i kundmötet. Att som företag 
ha en hög kvalitet bidrar med konkurrensfördelar som är svårare för konkurrenter att 
imitera och som således skapar ett försprång gentemot konkurrenterna (Grönroos, 2015, 
s. 95). För att en kund ska uppfatta kvaliteten som hög krävs det att företaget lyckas 
förmedla en kvalitet till kund som möter eller överträffar dennes förväntningar (Collier 
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et al. 2018, s. 150). Forskningen är överens om att kvalitet är en viktig komponent för att 
skapa framgångsrika företag eftersom det handlar om att kunna möta kundens behov på 
ett sätt som skapar nöjda kunder (Lariviére et al., 2017, s. 244; Wang et al., 2015, s. 368; 
Moxham & Wiseman, 2009, s. 470; Bitner et al., 1990, s. 71). Vidare blir det således 
viktigt för ledningen på företag att arbeta med kvaliteten och att förstå att de har ett 
strategiskt ansvar för att skapa kvalitet (Voorhees et al., 2017, s. 269; Lariviére et al., 
2017, s. 244). Att involvera servicekvalitet i ett företags strategi kan således bidra med 
positiva fördelar såsom mer lönsamma organisationer och mer långsiktiga kundrelationer 
(Wang et al., 2015, s. 368; Raynor, 1992 s. 5). Då det tydligt påvisats hur viktigt det är 
för företag idag att skapa kvalitet är detta något som vi vill undersöka vidare i denna 
studie. Då just kvalitet kan antas ha en avgörande effekt på kundernas nöjdhet och 
huruvida de väljer att fortsätta göra affärer med ett visst företag, anser vi att kvalitet är en 
viktig komponent att undersöka vidare, och speciellt ur aspekten hur företag kan arbeta 
med att skapa och säkerställa hög och konsekvent kvalitet.  
 
3.2.1 Kvalitet i kundmötet 
En situation där företag har möjlighet att påverka hur kvaliteten upplevs av kund är i 
kundmötet. Såldes blir kundmötet ett viktigt ögonblick att kunna hantera för företag när 
det kommer till att skapa kvalitet (Lewis & Gabrielsen, 1998, s. 64). Att detta ögonblick 
är avgörande grundar för det intresse som finns att undersöka just kvaliteten i kundmötet 
i denna studie genom att fokusera på den personliga interaktionen i kundmötet, och hur 
företag arbetar för att skapa en konsekvent kvalitet där. Således är det intressant att belysa 
detta från ett strategiskt perspektiv, då det visar hur ledningen arbetar med den 
information de har om sina kunder och hur de lägger upp en kvalitetsskapande strategi 
utifrån det.  
 
Som tidigare nämnt är forskningen överens om att kvalitet är en viktig komponent för 
företag att hantera för att kunna skapa lönsamhet och konkurrensfördelar (Lariviére et al., 
2017, s. 244; Wang et al., 2015, s. 368; Moxham & Wiseman, 2009, s. 470; Bitner et al., 
1990, s. 71). Det forskningen dock inte är överens om är hur detta ska göras, eller hur 
företag kan arbeta för att uppnå detta. Detta eftersom det inte har kunnat dras några 
generella slutsatser angående kvaliteten i kundmötet eftersom den är väldigt beroende av 
den kontext respektive kundmötet utspelas i. Olika forskare har kunnat identifiera diverse 
faktorer som de anser är bidragande till att säkerställa en konsekvent kvalitet, men de är 
inte överens om ett bästa sätt att göra detta på (Giesbrecht et al., 2017, s. 172; Moxham 
& Wiseman, 2009, s. 470). Ett par av de faktorer, teorier och modeller forskare utvecklat 
som redogörs för i resterande delar av detta avsnitt. Dessa faktorer, teorier och modeller 
utgör utgångspunkter i denna studie för hur ledningen kan arbeta med att skapa och 
säkerställa kvalitet i kundmötet.   
 
Grönroos (2015, s. 132) har framställt ett program för kvalitetsstyrning som ska vägleda 
chefer och ledare i deras strategiska kvalitetsarbete. Programmet består av sju delprogram 
som alla innehåller information om vad som bör göras för att uppnå en hög och 
konsekvent kvalitet. Av de sju delprogrammen är fyra delprogram relevanta för kvaliteten 
i den personliga interaktionen i kundmötet. Den första uppgiften för ledningen, när det 
kommer till att skapa tjänstekvalitet, är att utveckla det tjänstekoncept som företaget avser 
förse kunderna med. Tjänstekonceptet bör vara kundfokuserat och skapa värde för 
kunden i alla kontakter som kunden har med företaget. Nästa steg handlar om att hantera 
kundernas förväntningar. Grönroos (2015, s. 132) förklarar att detta steg är något som 
alltid måste finnas med i ett kvalitetsprogram eftersom det är av största vikt att ett företag 
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lyckas med detta, då det annars alltid kommer att uppstå ett kvalitetsproblem. Här är det 
viktigt att ledningen på ett företag förstår att den externa marknadsföringen måste 
planeras tillsammans med försäljningen, eftersom marknadsföringen måste återspegla 
den upplevelsen som ett företag vill och kan erbjuda kunden (Basten et al., 2016, s. 78–
70). Detta innebär alltså att extern marknadskommunikation och försäljning alltid måste 
vara en del av kvalitetsarbetet.  
 
Nästa steg, program för serviceresultat, är den del av kvalitetsprogrammet som berör det 
faktiska resultatet som en kund får när de har köpt tjänsten (Grönroos, 2015, s. 132). Här 
handlar det om att företagsledningen måste se till att det resultat som kunderna får av en 
serviceprocess stämmer överens med det utvecklade tjänstekonceptet. Resultatet måste 
svara till kundens behov och det är viktigt att detta hanteras av ledningen så att 
tjänsteerbjudandet förblir konsekvent. En strategisk intern marknadsföringsprocess är 
också en avgörande del för kvalitetsstyrning (Chen & Wu, 2016, s. 18). Denna del 
behandlar hur ett företag kan arbeta med att skapa och säkerställa kvalitet i 
tjänsteupplevelsen. Den kvalitetsdimensionen beror på de människor som är involverade 
i tjänsten och i företaget som helhet. I det direkta kundmötet mellan personal och kund 
beror kvaliteten på den artighet, flexibilitet och servicekänsla som personalen har. Deras 
“förmåga och vilja att agera på ett kundinriktat sätt” är också avgörande (Grönroos, 2015, 
s. 132). Således blir alla de människor som har direktkontakt med kund ett företags interna 
marknad och det är viktigt att ledningen hanterar denna marknadsföringsprocess för att 
kunna skapa och säkerställa kvalitet. Skapande och säkerställande av kvalitet kan även 
mätas via ett annat instrument, vilket redogörs för nedan.  
 
3.2.2 SERVQUAL  
År 1988 skapade Parasuraman et al. (s. 12) det instrument de kom att kalla för 
SERVQUAL. SERVQUAL kan användas för att mäta kundens upplevda kvalitet av en 
service genom ett formulär som innehåller 22 frågor (Parasuraman et al., 1988, s. 12) och 
berör de fem servicedimensionerna påtaglighet, tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och 
empati (Dabestani et al., 2017, s. 3). Instrumentet avser bidra med information om 
kvaliteten på ett företags service, genom att mäta gapet mellan den förväntade och den 
upplevda servicen för kunder (Parasuraman et al., 1988, s. 15; Dabestani et al., 2017, s. 
2). Med andra ord så fanns det således en hypotes hos Parasuraman et al. att standarden 
på en service bestäms av kunderna som upplever den, och att kvaliteten är beroende av 
kundernas känslor, erfarenheter och förväntningar (Dabestani et al., 2017, s. 2). Trots att 
SERVQUAL skapades för många år sedan bör denna hypotes ses som relevant även idag 
då denna syn på kvalitet stöttas av Grönroos (2013, s .125), som också menar att 
kvaliteten beror på kundens upplevelse och dennes önskemål, förväntningar och behov. 
Således är instrumentet än idag relevant då den kan bidra med information kring ett 
företags service och således även peka på utvecklingsområden. Detta ramverk har haft 
betydelse för forskningen kring servicekvalitet då den bidragit med att definiera 
dimensioner som anses viktiga när en kund utvärderar en service (Kamble & Sarangdhar, 
2015, s. 373). Fortsättningsvis har det gjorts mycket forskning kring SERVQUAL i olika 
branscher, till exempel restaurangbranschen, hotellbranschen och flygbranschen (Badri, 
2001; Hsieh, 2008; John et al., 2011; refererade i Dabestani et al., 2017, s. 2–4). Det som 
framkommit är att av de olika fem dimensionerna, så är vissa viktigare i vissa kontexter, 
och andra i andra kontexter. Exempelvis anses tillförlitlighet och trygghet viktigast i 
flygbranschen medan lyhördhet och empati är viktigare i hotellbranschen. Denna 
forskning består dock nästan endast av undersökningar på företag vars anställda är 
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heltidsanställda, och således blir det intressant för oss att undersöka om SERVQUAL är 
överförbar i en kontext som präglas av deltidsanställda också. 
 
Forskare (Grönroos, 2015, s. 122–123; Lewis & Gabrielsen, 1998, s. 64; Parasuraman et 
al., 1985, s. 44) är överens om att det i processen och skapandet av en service uppstår 
situationer där kvaliteten kan påverkas. Dessa situationer kallas kvalitetsgap och kan 
uppstå när servicen inte möter kundens förväntningar (Kamble & Sarangdhar, 2015, s. 
373). SERVQUAL är ett instrument som baseras på en gapanalys. I en gapanalys kan 
källor till olika kvalitetsproblem identifieras och ledningen på företag kan således förstå 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns (Parasuraman et al., 1985, s. 44). Modellen 
illustreras i figur 2 nedan. 

 
Figur 2: Gapanalys (Grönroos, 2015, s. 123; Parasuraman et al., 1985, s. 44) 
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Denna modell visar hur kvalitet uppstår samt vilka delar som påverkar konsumenten och 
marknadsföraren (tjänsteleverantören). Som vi kan se påverkas den förväntade servicen 
av kundens tidigare erfarenheter, personliga behov och word of mouth kommunikation, 
vilket i sin tur påverkas av ett företags marknadskommunikation. Den upplevda servicen 
påverkas av ett antal interna beslut och aktiviteter. Ledningens uppfattningar om kundens 
förväntningar påverkar tjänstekvaliteten som sedan ska levereras i tjänsteleveransen och 
som illustreras ovan påverkar även den externa marknadskommunikationen både upplevd 
och förväntad service. Således blir den externa marknadsföringen också en viktig del i 
kvalitetsarbetet (Grönroos, 2015, s. 126).  
 
Det gap som är av störst vikt i denna studie är gap nummer fem, vilket handlar om 
huruvida den upplevda servicen stämmer överens med den förväntade (Collier et al. 2018, 
s. 150). Lyckas företag inte med att minska detta gap resulterar det i en upplevelse av 
dålig kvalitet, negativ återkoppling från kunder, negativ effekt på företagets affärer och 
dåligt rykte. Detta gap påverkas till allra högsta grad av de andra gapen, vilket är varför 
det är viktigt att ledningen på företag är medvetna om dem alla och arbetar för att minska 
gapen för att kunna skapa en hög och konsekvent kvalitet.  
 
Samtliga gap kan mätas i SERVQUAL genom de fem olika servicedimensionerna som 
diskuterats ovan; påtaglighet, tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati (Dabestani 
et al., 2017, s. 3). Påtaglighet innefattar fysiska attribut såsom utrustning, utformning av 
lokal samt personalens framträdande. Tillförlitlighet är personalens förmåga att utföra 
tjänsten på ett noggrant och pålitligt sätt. Lyhördhet handlar om personalens hjälpsamhet 
och deras tillhandahållande av snabb service. Trygghet baseras på personalens artighet 
och kunskap samt hur de arbetar med att skapa tilltro och förtroende. Slutligen är den 
sista servicedimensionen empati, vilken behandlar den individuella uppmärksamhet som 
personalen erbjuder kund (Ladhari et al., 2011, s. 226; Parasuraman et al., 1988, s. 23). 
Genom att mäta dessa fem servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL kan ett företag få 
en bättre förståelse för sin service och vad som behöver förbättras för att utveckla 
kvaliteten ytterligare. Det är således ett instrument som belyser viktiga faktorer när det 
kommer till kvalitetsarbete för ledningen på företag och fungerar i alla branscher och 
företag då de flesta innehåller någon typ av service (Parasuraman et al., 1988, s. 30). 
 
Då vi i denna studie valt att undersöka hur ledningen på företag arbetar med att skapa och 
säkerställa kvaliteten i den personliga interaktionen i kundmötet, är den första 
servicedimensionen inte relevant. Detta eftersom påtagligheten handlar om 
servicelandskapet, vilket inte står i fokus i denna studie. De resterande fyra faktorerna 
tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati behandlar människorna i en organisation 
och således tror vi att dessa kan ha en påverkan på kvaliteten i interaktionen i kundmötet 
och därför är det dessa faktorer vi kommer fokusera på. Dessa är relevanta att belysa för 
att peka på den stora vikt som anställda har i en organisation när det kommer till 
säkerställandet av en hög kvalitet och således visar det på relevansen att undersöka just 
den personliga interaktionen i kundmötet.  
 
Många fördelar har beskrivits med instrumentet SERVQUAL och de faktorer som 
modellen identifierat som viktiga när det kommer till att mäta kvalitet. För att, i ett senare 
skede, kunna dra trovärdiga slutsatser i denna studie är det dock också av vikt att belysa 
kritik och nackdelar som framkommit vid användandet av SERVQUAL. Forskare såsom 
Buttle (1996, s. 10–11) och Martins et al. (2015, s. 415–416) belyser kritik kopplat till 
den bakomliggande teorin, samt till hur SERVQUAL utförs. Buttle (1996, s. 10–11) anser 
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att för lite forskning gjorts kring gapanalyser och ställer sig därför frågande till huruvida 
en kund verkligen mäter kvalitet som skillnaden mellan förväntningar och upplevelse. 
Andra teoretiska faktorer som ifrågasätts är huruvida de fem dimensionerna verkligen är 
universella samt att SERVQUAL fokuserar på serviceprocessen, inte utfallet av servicen. 
När det kommer till hur SERVQUAL utförs har kritik riktats mot att instrumentet inte 
kan mäta variationen i olika kundmöten och att den som fyller i formuläret kan bli 
uttråkad under processen (Buttle, 1996, s. 10–11; Martins et al., 2015, s. 415–416). Med 
detta i åtanke belyser SERVQUAL trots allt viktiga faktorer som påverkar kvaliteten i ett 
företags tjänsteerbjudande och då den använts flitigt av andra forskare bör den ses som 
verifierad och således även relevant för denna studie.  
 
3.3 Deltidsanställda i kundmötet 
Deltidsanställning är idag en anställningsform som återfinns inom många företag på den 
globala marknaden (SCB, 2017, s. 7; Sollitto et al., 2016, s. 74; Sobaih et al., 2011, s. 
1049). Personal som inte är heltidsanställd skiljer sig från den som är heltidsanställd på 
flera sätt, vilket grundas i att de inte befinner på arbetsplatsen i lika stor utsträckning. Till 
att börja med ges deltidsanställda inte lika mycket träning eller upplärning som 
heltidsanställda (Sobaih et al., 2011, s. 1758; Foote, 2004, s. 969; Rotchford & Roberts, 
1982, s. 229). Att personal som inte är heltidsanställd får mindre träning kan ha stor 
inverkan på ett företags framgång. Anledningen till det är att träningen påverkar 
personalens prestationer, eftersom det har stor inverkan på huruvida de har rätt 
kompetenser för jobbet. En studie utförd av Sobaih (2011, s. 1764) visar att de 
deltidsanställda, som inte fått lika mycket träning, upplevde att de inte hade samma 
kompetensnivå som de heltidsanställda och därför inte kunde ge lika bra service till 
kunderna.  
 
En annan skillnad mellan deltidsanställda anställda och heltidsanställda är deras nivå av 
motivation. Sobaih et al. (2011, s. 1763) påpekar att deras undersökning visar att 
heltidsanställda känner sig mer nöjda och motiverade på arbetet än vad de deltidsanställda 
gör. Detta stärks av Foote (2004, s. 963), som menar att personal som inte jobbar heltid 
har sviktande motivation, vilket han förklarar kan bero på ett antal olika faktorer. 
Exempel på dessa faktorer är att de känner sig orättvist behandlade samt att de ofta 
exkluderas från beslutsfattandet (Foote, 2004, s. 963). Att personal som jobbar deltid 
känner sig orättvist behandlad bekräftas av Sobaih et al. (2011, s. 1764), vars 
undersökning indikerar att personal som är deltidsanställda ofta upplever att de blir sämre 
behandlade än de som är heltidsanställda. Detta kan medföra negativa effekter på 
relationen mellan ledare och deltidsanställda (Sobaih et al., 2011, 1764) och är något som 
bör undvikas då det i sin tur kan leda till att personalen utför sämre service (Sollitto et al, 
2016, s. 86).  
 
Fortsättningsvis har det konstaterats att personal som inte jobbar heltid inte känner sig 
lika involverade i sitt arbete, jämfört med de som jobbar heltid (Sobaih et al., 2011, s. 
1762; Foote, 2004, s. 969; Thorsteinson, 2003, 169; Levanoni och Sales, 1990, s. 235). 
En anledning till detta är att de som är deltidsanställda ofta inte är lika involverade i 
beslutsprosserer som de heltidsanställda (Sobaih, 2011, s. 1762; Foote, 2004, s. 963). 
Anledningen till att det kan vara ett problem att personalen inte känner lika stark 
samhörighet med organisationen är att det, likt nämnt ovan, kan leda till bristande 
motivation (Foote, 2004, s. 963). Ett annat problem relaterat till detta lyfts av Steffy och 
Jones (1990, s. 326), vars undersökning visar att de som inte är heltidsanställda inte 
känner sig lika säkra på sin roll i organisationen. Även Foote (2004, s. 970) uppger att 
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detta är ett problem bland deltidsanställda, och påpekar att det bör undvikas då det kan 
leda till nervositet och osäkerhet i arbetet.  
 
Slutligen belyser Sobaih et al. (2011, s. 1762–1763) det faktum att ledningen generellt 
sett inte lägger lika stor vikt vid deltidsanställda som de gör vid de heltidsanställda. Att 
ledningen inte lägger lika stor vikt på den del av personalstyrkan som inte är 
heltidsanställd kan få stora komplikationer för företaget. Sollitto et al. (2016, s. 87) 
förklarar att även om deltidsanställda kan ha en något mindre roll än de heltidsanställda 
så bör de inte förbises eftersom de i många fall utför en stor del av personalstyrkan. Detta 
resonemang stöds av Foote (2004, s. 963), som menar att ledning som särbehandlar och 
förbiser deltidsanställda kan komma att se negativa effekter på produktiviteten.  
 
Slutligen kan det alltså konstateras att det, enligt tidigare undersökningar, finns skillnader 
mellan de som är heltidsanställda och de som inte är det. Skillnaderna innefattar såväl 
motivation och engagemang som prestation i servicesituationer. Detta är relevant att veta 
för vår studie eftersom det indikerar att företag som har många deltidsanställda står inför 
en stor utmaning när det gäller att skapa och kontrollera kvalitet i kundmötet.  
 
3.4 Sammanfattning 
Den teoretiska referensram som presenterats ovan utgörs av tre huvudområden, vilka är 
kundmöte, kvalitet och hur dessa kan påverkas av att personalen som möter kunderna är 
deltidsanställda. Kundmötet är det moment där kunden interagerar med företagen, och 
anledningen till att det är viktigt är att det ger kunden en uppfattning om vilken kvalitet 
ett företags tjänsteerbjudande håller. Vad som krävs för att utforma ett framgångsrikt 
kundmöte beror på vilken kontext det utspelas i, eftersom kontexten påverkar exempelvis 
vilka kompetenser som krävs av servicepersonalen. Något som däremot är genomgående 
viktigt för alla typer av kundmöten är det sätts tydliga strategier från ledningen som 
reglerar bland annat upplärning och support. Kvaliteten är viktig att säkerställa eftersom 
det är en avgörande del av ett företags konkurrenskraft. När det gäller kontrollerande och 
säkerställande av kvalitet finns det ett antal olika verktyg som ledare kan använda sig av. 
De som valts att behandlas i denna studie är SERVQUAL och ett 
kvalitetsstyrningsprogram. Det verktyg som förekommer mest frekvent i forskning kring 
kvalitet är SERVQUAL, som utgörs av följande fem dimensioner: pålitlighet, 
tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati.  
 
Slutligen visar den information som presenterats i detta kapitel att det finns skillnader 
mellan personal som är heltidsanställd och personal som är inte är heltidsanställd. 
Skillnaderna rör bland annat de anställdas motivation och prestation, som följd av mindre 
träning och uppmärksamhet från ledningen. Av informationen som presenteras i vår 
teoretiska referensram framgår det även att personal som inte jobbar heltid upplever sig 
vara mindre kompetent att förse kunder med en tillräckligt hög nivå av service. Detta är 
relevant för vår studie eftersom det indikerar att ledning som har personal som är 
deltidsanställd står inför svårigheter när det gäller att skapa och säkerställa kvalitet i 
kundmötet. Med grund i de olikheter som funnits mellan heltidsanställda och 
deltidsanställda kan det vidare diskuteras huruvida de teorier och verktyg som finns inom 
kvalitetsforskningen kan appliceras även i kontexter där personalstyrkan inte är 
heltidsanställd.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel belyser vi det praktiska tillvägagångssätt som applicerats i denna studie. 
Inledningsvis redogörs för den valda forskningsdesignen som ligger till grund för 
undersökningen, sedan presenteras och motiveras urvalet med fokus på bransch, företag 
och respondenter. Vidare görs sedan en redogörelse för hur intervjuerna och 
datainsamlingen genomförts, samt hur den insamlade data analyserats. Slutligen 
diskuteras de etiska krav och aspekter som samhällsvetenskaplig forskning förhåller sig 
till, samt hur vi valt att arbeta med dem.  
 
4.1 Forskningsdesign 
Vid forskning finns det två olika strategier som kan antas, en kvalitativ eller en kvantitativ 
forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2015, s. 37). Då denna studie har en 
problemformulering som börjar med hur, kan den kvalitativa strategin vara den mest 
lämpade (Kvale, 2014, s. 143). Detta eftersom man då avser undersöka hur något upplevs 
eller hur något görs. I denna studie avser vi studera hur ledningen arbetar, vilket innebär 
att den kvalitativa strategin kommer appliceras. En kvalitativ strategi handlar om att 
studera ord istället för siffror och att djupgående undersöka människors beteende, tankar 
och synsätt (Bryman & Bell, 2015, s. 37–38). Då vi ser på kunskap som något som baseras 
på människors tolkningar och tankar är den kvalitativa forskningsstrategin att föredra.  
 
Enligt Myers (2013, s. 119) är den vanligast förekommande datainsamlingsmetoden för 
kvalitativa studier intervjuer, vilket grundas i att det är en metod som passar bra för 
insamlande av djupgående information. Detta stödjs av DiCicco-Bloom och Crabtree 
(2006, s. 314), som menar att kvalitativa studier passar väl ihop med 
intervjuundersökningar. Eftersom vår studie är en kvalitativ sådan har vi därför valt att 
använda oss av intervjuer för insamlandet av empiriskt material. En intervju är en 
konversation och interaktion mellan två parter (intervjuare och respondent) som 
möjliggör ett utbyte av kunskap om ett specifikt ämne eller fenomen (Kvale, 2008, s. 7). 
Vidare förklarar Myers (2013, s. 119) att fokus i intervjuer ligger på att få fram 
respondenternas tankar och att forskarnas roll därför är att lyssna och föra samtalet. Då 
vi har en interpretativistisk kunskapssyn är det viktigt att respondenternas tankar och 
resonemang står i fokus, vilket medför att intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod 
för denna studie. Det finns en del etiska problem som kan uppstå vid intervjuer, såsom 
att intervjuaren inte tar hänsyn till att balansera den information som respondenten delger, 
med dennes integritet. Vi är medvetna om dessa risker och har arbetat med att minska 
dem genom att följa de etiska regler som finns, vilka förklaras mer ingående i avsnitt 4.6 
Etik.  
 
Enligt Myers (2013, s. 121) finns det tre olika typer av intervjuer. Dessa utgörs av 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den typ vi valt att 
använda oss av är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är, precis 
som namnet antyder, ett mellanting av en strukturerad och en ostrukturerad intervju. 
Denna typ av intervju karaktäriseras av öppna frågor och följdfrågor, vilket möjliggör 
mer djupgående diskussion (Kylén, 2004, s. 19). Detta innebär i sin tur att ordningsföljden 
på frågorna kan variera mellan olika intervjuer och att de som utför intervjun därför måste 
vara flexibla och följsamma (Denscombe, 2016, s. 266). Fortsättningsvis medför den 
öppna naturen i denna intervjumetod att respondenterna kan leda diskussionen till ämnen 
forskarna inte tänkt på i förväg (Myers, 2013, s. 122). Då vår syn på verklighet är 
föränderlig är det viktigt att respondenterna får berätta fritt om sin syn på deras verklighet. 
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Vidare är det viktigt att de som utför intervjun styr den i den riktning som behövs för att 
kunna samla in den information som är nödvändig (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006, s. 
315). Således är semistrukturerade intervjuer en passande metod för vår studie då vi, för 
att kunna svara på vår frågeställning och uppfylla vårt syfte, behöver djupgående 
information från våra respondenter. Vi är medvetna om att valet av att genomföra 
semistrukturerade intervjuer medför att den insamlade data blir mer ostrukturerad än vid 
strukturerade intervjuer, vilket skulle kunna försvåra analysarbetet. Detta är dock ändå 
nödvändigt för denna studie, då det är de tankar och infallsvinklar som våra respondenter 
har som är av intresse för att vi ska kunna besvara vår frågeställning samt identifiera hur 
ledningen på företag arbetar med att hantera de kvalitetsutmaningar som uppstår i den 
personliga interaktionen i kundmötet på grund av den stora andelen deltidsanställda.  
 
Anledningen till att vi valt denna typ av intervju är, som ovan nämnt, att den passar vår 
undersökning. Eftersom vi valt en kvalitativ forskningsstrategi måste vi se till att den data 
som samlas in möjliggör djupgående och detaljerat empiriskt material. Därför passar den 
diskussionsliknande typen av intervjumetod bra för vår studie. Vidare vill vi inte styra 
respondenterna för mycket, eftersom det skulle kunna resultera i att vi går miste om 
relevant information de besitter, men inte uttrycker, på grund av snäva frågor. Med det 
sagt skulle det inte fungera att hålla helt ostrukturerade intervjuer, eftersom vi har ett 
deduktivt angreppssätt och därför måste se till att teorierna från den teoretiska 
referensramen berörs. Således passar semistrukturerade intervjuer bra för denna 
undersökning, eftersom det möjliggör djupgående diskussion samtidigt som vi kan 
säkerställa att våra förutbestämda huvudteman täcks in i samtalen. 
 
En vanlig längd på långa intervjuer är enligt Kylén (2004, s. 18) cirka en timme, vilket 
skiljer sig från korta intervjuer som normalt sträcker sig mellan fem och tjugo minuter. 
En fördel med långa intervjuer är att det ger rum för att både de som intervjuar och de 
som blir intervjuade att kunna gå in djupare på det som anses viktigt (Kylén, 2004, s. 18). 
Det kan konstateras att då denna studie är av kvalitativ natur och kräver djupgående 
empiriskt material som belyser människors upplevelser och uppfattningar, är det svårt att 
säga exakt hur långa intervjuerna kommer att bli. Vi är medvetna om att det finns en risk 
att respondenten tappar sin motivation gradvis under en lång intervju, men vi 
argumenterar ändå för att långa intervjuer är nödvändigt för att kunna samla in den 
information som eftersöks. 
 
4.2 Urval 
I en studie är det viktigt att göra ett urval för att kunna producera relativt rättvisande 
resultat utan att samla in data från alla personer i undersökningspopulationen 
(Denscombe, 2016, s. 63; Ritchie et al., 2014, s. 112). I denna studie är det därför av allra 
högsta vikt att ett urval görs samt att det görs på ett sätt som avser generera så informativ 
och användbar data som möjligt, för att vi ska kunna besvara vår problemformulering och 
bidra med rekommendationer.  
 
Inom ramen för denna studie har det gjorts ett urval av specifika branscher, företag och 
respondenter. Vi har arbetat oss genom urvalet genom att först sätta upp urvalskriterier 
för branscher för att se vilka som kvalificerar sig. När vi sedan funnit ett antal branscher 
som uppfyller kriterierna har vi gått vidare med att sätta upp ytterligare urvalskriterier för 
företag inom dessa branscher. Slutligen finns det även kriterier som respondenterna inom 
dessa valda branscher och företag måste uppfylla för att vara passande respondenter för 
studien. Således kan vi konstatera att vi arbetat oss igenom urvalet med en trattmetod där 
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vi började brett med branscher och tillslut smalnade av och kom fram till lämpliga 
respondenter. 
 
Det första kriteriet som använts för att göra ett urval av branscher var att det måste vara 
branscher där en stor del av de anställda är deltidsanställda, eftersom detta är fokus för 
studien. Ett annat urvalskriterium för studien var att branscherna även måste vara sådana 
som erbjuder sina kunder ett kundmöte med personlig interaktion, då även detta är vad vi 
avser studera. Vidare fanns även ett sista kriterium, vilket var att branscherna måste 
erbjuda sina kunder transaktionella kundmöten. Vi fann det intressant att göra ett urval 
på just transaktionella kundmöten eftersom de är korta och den begränsade tiden på 
interaktionen gör det ännu viktigare för företag att göra ett gott intryck på kunden. Att det 
endast är ett kort ögonblick som företagen har för att imponera på kunden gör att 
branscher och företag med transaktionella kundmöten blir ännu intressantare att studera. 
Efter att dessa urvalskriterier applicerats fann vi fem branscher som uppfyller kraven: 
restaurangbranschen, hotellbranschen, dagligvaruhandeln, detaljhandeln och 
gymbranschen. Vi valde att kontakta företag inom alla fem branscher då vi ville få en 
bred bild av hur ledningen på företag inom dessa branscher arbetar för att hantera sina 
kundmöten.  
 
Vidare gjordes ett urval av företag inom de ovan nämnda branscherna. Då syftet med 
studien är att identifiera kvalitetsutmaningar som företag med många deltidsanställda står 
inför i kundmötet samt hur ledningen strategiskt arbetar för att hantera dem, är det många 
företag som kan kvalificera sig. Vi valde därför att utgå ifrån två urvalskriterier för att 
ytterligare begränsa urvalet. Det första är storleken på företagen. Storleken på företagen 
som är lämpliga att studera inom de ovan nämnda branscherna är sådana som är så pass 
stora att de 1) har en relativt stor andel deltidsanställda och 2) har en ledning som ansvarar 
för att fatta strategiska beslut. För att ta reda på om de företag vi fann intressanta inom 
ovan nämnda branscher uppfyllde storlekskriteriet kontaktade vi dem via mail för att 
fråga hur många anställda de hade och hur många av dem som var deltidsanställda. Det 
andra kriteriet var att företagen måste ha en ledning med ett relativt stort eget ansvar över 
strategiska beslut och kvalitetsarbetet. Detta innebär att vissa restauranger, hotell, butiker 
och gym inte kvalificerar sig då de följer direktiv som kommer från huvudkontor eller 
franchisebolag, snarare än att fatta egna beslut. Det som gör att företag som uppfyller 
dessa urvalskriterier är intressanta att undersöka är att de står inför stora utmaningar. 
Detta eftersom det finns bevisat i teorin att det blir svårare för ledningen på företag att 
skapa och säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten via 
deltidsanställda.  
 
Slutligen gjordes ett urval av respondenter. Då studien utgår från ett ledningsperspektiv 
består respondenterna av ledningen på företag som uppfyller de ovan nämnda kriterierna 
och återfinns inom de ovan nämnda branscherna. Då vi vill finna svaret på frågan “Hur 
arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med att skapa och 
säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten?” blir det naturligt att 
intervjua just ledningen. Vi valde därför att i denna studie intervjua personer som har ett 
strategiskt ansvar för att skapa och säkerställa kvaliteten inom företaget, och som har 
möjlighet att påverka hur kvalitetsarbetet ser ut. Detta eftersom det är dessa personer som 
besitter den expertis och erfarenhet som behövs för att vi ska kunna besvara vår 
frågeställning och uppfylla vårt syfte. Då det kumulativa tillvägagångssättet antagits, kan 
en exakt storlek på urvalet inte fastslås i förhand. Ett kumulativt tillvägagångssätt handlar 
om att forskaren fortsätter att utöka urvalet med tiden, tills dess att denne anser att 
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informationen som hämtats är tillräcklig, eller att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra 
något mer (Denscombe, 2016, s. 80). Med det sagt är det ändå bra att som forskare ha 
någon idé om hur många som ska ingå i urvalet (Denscombe, 2016, s. 88). Vi planerade 
för att i denna studie ha ett urval bestående av cirka 6–8 respondenter, där förhoppningen 
var att lika många respondenter från alla av de fem olika branscherna skulle intervjuas. 
Detta antal respondenter stämmer överens med vad Trost (2011, s. 143) rekommenderar 
för kvalitativa studier. 
 
Då denna studie undersöker hur ledning på företag med en hög andel deltidsanställda 
arbetar med kvalitet i kundmötet, är det ledningens tankar och uppfattningar som vi är ute 
efter. Att studien dessutom berör det relativt outforskade området kring deltidsanställda 
talar för att ett explorativt urval är det mest lämpade. Explorativa urval förknippas med 
kvalitativ data (Denscombe, 2016, s. 63) och således är det den metod som valts för denna 
studie då vår forskningsstrategi är kvalitativ. Ett annat typ av val som måste göras är 
huruvida ett sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval ska användas för att 
undersöka den valda populationen (Denscombe, 2016, s. 64). Sannolikhetsurval används 
ofta för att åstadkomma ett representativt urval, medan icke-sannolikhetsurval kan 
användas när forskarna vill generera ett explorativt urval (Ritchie et al., 2014, s. 111–
112). Ett icke-sannolikhetsurval har valts som grund för denna studie eftersom vår strategi 
är kvalitativ och vi vill undersöka ett explorativt urval. Ett icke-sannolikhetsurval är ett 
urval som inte är slumpmässigt, utan ett där forskaren väljer vilka människor som ska 
ingå i studien utifrån faktorer såsom deras expertis och erfarenheter (Denscombe, 2016, 
s. 65; Ritchie et al., 2014, s. 113). Det bör poängteras att vi som forskare är medvetna om 
att ett icke-sannolikhetsurval medför att resultaten inte är generaliserbara på sammas sätt 
som vid sannolikhetsurval, vilket kan ses som en nackdel. Med det sagt kräver den 
kvalitativa naturen, samt frågeställningen och syftet i denna studie, att ett icke-
sannolikhetsurval appliceras. Detta diskuteras mer ingående nedan.  
 
Det finns olika tekniker att använda sig av när ett icke-sannolikhetsurval ska genomföras. 
De olika alternativen som finns är kvoturval, snöbollsurval, bekvämlighetsurval, 
teoretiskt urval och subjektivt urval (Denscombe, 2016, s. 79). Vi har valt att i denna 
studie använda oss av ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval karaktäriseras av att 
personer “handplockas” utifrån kriterier och ett specifikt syfte, såsom deras relevans för 
ämnet som undersöks och deras kunskap och erfarenhet av ämnet (Ritchie et al., 2014, s. 
113; Suri, 2011, s. 69). Ett subjektivt urval används när forskarna medvetet väljer vissa 
respondenter för att det anses troligt att just dessa kan bidra med den mest värdefulla data. 
Denna typ av urval är lämplig när ett explorativt urval ska skapas eftersom “det ger 
forskaren möjlighet att få den bästa informationen genom att välja de människor som med 
största sannolikhet har den erfarenhet eller expertis som ger kvalitativ information och 
värdefulla insikter i forskningsämnet” (Denscombe, 2016, s. 75). Anledningen till att 
denna typ av urval är lämplig för vår studie är att vi, för att kunna besvara vår 
frågeställning, behöver komma i kontakt med personer som har ansvar för kvalitetsarbetet 
inom relevanta företag. Detta eftersom det är de som är medvetna om, samt kan påverka, 
det arbete som görs med att skapa och säkerställa kvalitet i kundmötet. Med andra ord 
behöver vi intervjua personer som erhåller en viss typ av erfarenhet och expertis, vilket 
kan möjliggöras genom ett subjektivt urval.  
 
För att få tillgång till respondenter valde vi att kontakta företag inom de valda branscherna 
via mail. De första mailen som skickades ut berörde som ovan nämnt storleken på 
företagen och andelen deltidsanställda för att avgöra om företagen i fråga uppfyllde våra 
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urvalskriterier. De företag som uppfyllde urvalskriterierna kontaktades sedan igen via 
mail där vi beskrev vad studien skulle behandla och frågade om de hade möjlighet 
medverka. Vi valde att maila personer på företagen vars titel reflekterade den expertis 
som vi eftersökte hos våra respondenter. Vi skrev även att de gärna fick skicka oss vidare 
till en kollega på företaget om de fann att denna kollega var bättre lämpad för att svara på 
våra frågor. Vissa av de personer vi mailade skickade oss vidare medan vissa valde att 
medverka själva. En del av de företag vi mailade fick vi inte något svar från. Efter att en 
respondent meddelat att denne ville delta i studien bestämdes ett datum och en plats för 
intervjun via mail.  
 
Det faktiska urvalet matchade planeringen ganska väl, med undantag för vissa bortfall. 
Vi lyckades inte få några respondenter från hotellbranschen då de vi kontaktade antingen 
inte återkom eller avböjde på grund av tidsbrist. De andra branscherna är alla 
representerade men i olika stor mån. Från dagligvaruhandeln, detaljhandeln och 
gymbranschen har vi två respondenter vardera vilket innebär sex respondenter totalt. 
Sedan genomfördes en intervju med en representant från restaurangbranschen, vilket 
medförde att det totala antalet respondenter i studien blev sju. Då vi i denna studie inte 
avser jämföra olika branscher med varandra utan snarare belysa hur ledningen arbetar för 
att skapa kvalitet i kundmötet i allmänhet, anser vi inte att det påverkar studien negativt 
att endast en representant återfanns inom restaurangbranschen jämfört med två i de andra 
undersökta branscherna. Efter genomförandet av fem intervjuer fann vi att 
respondenterna började påtala samma saker och det tillfördes inte någonting nytt vilket 
resulterade i att vi uppnått en teoretisk mättnad. Trots detta genomfördes de två sista 
intervjuerna ändå, då de redan var inbokade samt att det fanns en förhoppning om att de 
ändå skulle kunna bidra med mer nyans till teorierna och komplettera de tidigare 
respondenterna. Vidare genomfördes de även för att möjliggöra att fler respondenter än 
en representerades inom de olika branscherna. 
 
4.3 Intervjuguide 
Enligt Myers (2013, s. 131) är det viktigt att det ställs upp en intervjuguide innan 
intervjuerna utförs. Att ha en intervjuguide att utgå från säkerställer att de intervjuer som 
utförs täcker in de teman och ämnen som behöver finnas med. Eftersom vi har ett 
deduktivt angreppssätt är det viktigt för oss att göra just det; säkerställa att våra intervjuer 
behandlar de teorier som den teoretiska referensramen är uppbyggd av. Vårt val att 
använda oss av en intervjuguide har också att göra med att vi är ovana vid att forska. 
Kvale (2008, s. 8) förklarar att ovana forskare med fördel kan framställa en guide att utgå 
från, eftersom det minskar risken att exempelvis ställa ledande frågor eller missa viktiga 
områden. Anledningen till att vi valt att använda en intervjuguide istället för en frågelista 
har att göra med att vi valt semistrukturerade intervjuer. Myers (2013, s. 129) förklarar 
att det, i kvalitativa intervjuer, är viktigt att inte ha ett detaljerat manus. Han förklarar 
vidare att det beror på att intervjuerna bör vara mer öppna och flexibla för att de som 
håller i intervjun ska kunna följa de spår som respondenterna leder dem in på.  
 
Strukturen i vår intervjuguide, som finns i appendix 1, är upplagd utifrån de huvudteman 
som berörs i den teoretiska referensramen. Anledningen till att vi valde att koncentrera 
intervjun till fyra teman är att vi, som nämnt ovan, har semistrukturerade intervjuer och 
därför inte bör gå in på detaljnivå i frågorna. Enligt Kylén (2004, s. 21) bör en 
intervjuguide bestå av mellan fyra och sex olika punkter, vilka kan kompletteras av 
underrubriker. Han förklarar att detta beror på att fler än sju teman är för mycket, medan 
färre än fyra är för lite för att kunna hålla i en lång intervju. Vidare har vi valt att numrera 
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de olika temana, vilket beror på att vi har fört anteckningar under intervjuernas gång. 
Detta motiveras av Kylén (2004, s. 20) som menar att det är fördelaktigt att numrera de 
olika temana eftersom det underlättar för den som för anteckningar.  
 
Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från en modell som presenteras av Kylén 
(2004, s. 31). I denna modell används en tratt för att förklara hur frågornas natur förändras 
genom intervjun. Enligt modellen inleds intervjun på ett öppet sätt, för att sedan komma 
att blir mer och mer specificerad mot diverse teman som ska tas upp. Slutligen förklarar 
Kylén (2004, s. 38) att intervjun mot slutet går mot att vara öppen igen. För att återgå till 
den inledande fasen av intervjun så menar Denscombe (2016, s. 276) att den sätter tonen 
för hela intervjun och att den därför bör vara avslappnad och lätthanterlig. Vidare 
förklarar författaren att inledande frågor med fördel kan vara mer konkreta och lätta att 
besvara. I hopp om att skapa en avslappnad atmosfär valde vi därför att inleda intervjun 
med frågor som på ett mer generellt sätt introducerade respondenterna för ämnesområdet. 
Eftersom vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer är majoriteten av frågorna 
i guiden av öppen natur. Med det sagt påpekar Trost (2011, s. 95) att det är viktigt att, för 
att få en genomarbetad intervjuguide, även se till att ställa vissa raka och korta frågor. 
Därför valde vi att blanda långa och korta frågor. Det faktum att vi har utfört 
semistrukturerade intervjuer medförde också att många följdfrågor ställdes, vilket 
resulterade i att den förutbestämda ordningen och upplägget inte följdes på samma sätt i 
alla intervjuer.  
 
4.3.1 Pilotstudie 
För att intervjuerna i denna studie skulle bli så bra som möjligt valde vi att genomföra en 
pilotstudie. Pilotstudien gav oss möjlighet att testa vår intervjuguide samt få återkoppling 
angående förbättringar. Att genomföra en pilotstudie gör att de som intervjuar får en 
möjlighet att se hur frågorna uppfattas av respondenten och det ger även forskarna en 
möjlighet att testa upplägget på intervjun och den metod som används (Bryman, 2011, s. 
422). Vi valde att utföra vår pilotstudie på en respondent som uppfyller alla de 
urvalskriterier som är satta för studien eftersom vi ville att vår respondent skulle vara så 
pass insatt i den kontext som studien behandla att den kunde bidra med viktig 
återkoppling till oss som forskare. Vid genomförandet av pilotstudien fick vi en bra 
förståelse för hur våra frågor i den första versionen av intervjuguiden uppfattades. Vi kom 
till insikt med att vissa frågor behövde ändras för att skapa rum för mer öppna frågor som 
inte var lika ledande i sin natur. Vid pilotstudien fick vi även testa våra roller som 
intervjuare i en riktig situation. Vi hade kommit överens om att en person hade 
huvudansvaret för att föra intervjun framåt genom att ställa frågorna från intervjuguiden, 
medan den andra personen var ansvarig för att föra anteckningar och säkerställa att 
relevanta följdfrågor ställdes.  
 
4.4 Genomförande av intervjuer  
En aspekt som var viktigt för oss att ta i beaktning var platserna för intervjuerna. Trost 
(2010, s. 65) förklarar att en intervju bör utföras på en ostörd plats där respondenten 
känner sig trygg. För att säkerställa att intervjuerna hölls på platser där respondenterna 
kände sig trygga hörde vi av oss till dem i förväg och frågade vart de skulle föredra att 
hålla intervjuerna. Samtliga respondenter uppgav sin arbetsplats som preferens, vilket 
medfört att alla intervjuer i denna studie utförts på respondenternas respektive kontor. 
Samtliga platser för intervjuerna fungerade bra och vi upplevde att respondenterna var 
bekväma i situationen. Att befinna sig på respondenternas arbetsplats innebär dock enligt 
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Trost (2010, s. 65) att vissa störande moment kan uppkomma, exempelvis att telefonen 
ringer eller att en kollega kommer in i rummet. Under en av våra sju intervjuer avbröts vi 
av att en kollega kom in i rummet för att fråga vår respondent om något. Detta utgjorde 
ett litet störningsmoment då vår respondent tappade tråden och hade svårt att hitta tillbaka 
direkt. För att underlätta för respondenten ställde vi därför den senast ställda frågan en 
gång till för att möjliggöra att respondenten fick prata oavbrutet.  
 
Fortsättningsvis valde vi att spela in samtliga intervjuer, ett val som grundades i att vi inte 
ville gå miste om relevant information. Genom att spela in intervjuerna kunde vi se till 
att allt som sades dokumenterades, vilket enligt Kylén (2004, s. 40) är en betydande fördel 
med inspelning. Anledningen till att det är positivt att allt dokumenteras är att forskarna 
då har möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger om, om det skulle behövas. En 
annan fördel med inspelning är att de som för intervjun kan koncentrera sig mer på att 
vara närvarande i diskussionen (Kvale, 2007, s. 93). Det var en aspekt som var väldigt 
viktig för oss eftersom vi förde semistrukturella intervjuer och därmed behövde vara 
närvarande och flexibla för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vidare belyser Kylén 
(2004, s. 40) dock att det även finns nackdelar med inspelning av intervjuer. En av dessa 
är att respondenterna kan känna sig hämmade av att bli inspelade. Fortsättningsvis menar 
Trost (2010, s. 75) att en annan negativ effekt av inspelning är att vissa respondenter kan 
bli obekväma. För att försöka minimera risken med dessa nackdelar frågade vi samtliga 
respondenter huruvida det var okej att vi spelade in samtalet, varpå alla gav sitt samtycke. 
Som komplement till inspelning förde vi även anteckningar under varje intervju. 
Saunders et al. (2012, 394) menar att det finns flera fördelar med att använda både 
inspelning och anteckningar. Till att börja med förklarar författarna att anteckningar kan 
användas för att dokumentera outtalade aspekter av samtalet, såsom exempelvis 
ansiktsuttryck eller egna korta reflektioner. Fortsättningsvis menar Saunders et al. (2012, 
s. 394) även att det kan varar värdefullt att föra anteckningar under intervjun då det kan 
agera som en back-up ifall tekniken skulle strula under ljudinspelningen. Vi ansåg att det 
var en viktig aspekt att ta i beaktning och valde därför att komplettera ljudinspelningarna 
med anteckningar.  
 
Under intervjuerna agerade vi båda intervjuare. Trost (2010, s. 67) förklarar att det ofta 
är fördelaktigt att vara två intervjuare i de fall där respondenten är en representant från ett 
företag. Då vårt urval utgörs av enbart företagsrepresentanter ansåg vi därför att det var 
relevant att båda var närvarande under intervjuerna. Vidare menar Trost 2010 (s. 67) att 
en fördel med att vara två är att det kan generera en större informationsmängd samt en 
djupare förståelse. Författaren förklarar dock att en förutsättning för att denna fördel ska 
uppkomma är att de två personerna som håller i intervjun är samspelta, om så inte är fallet 
kan valet av att ha två intervjuare istället få motsatt effekt. För att säkerställa att vi var 
samspelta under intervjuerna valde vi att tydligt klargöra för oss själva vilka roller vi 
skulle anta i respektive intervju.  Eftersom vi, likt nämnt ovan, valt att föra anteckningar 
under intervjuerna föll det sig naturligt att en av oss fick det som uppgift. Den som hade 
rollen att anteckna hade även det huvudsakliga ansvaret för att ställa följdfrågor. Den 
andra rollen hade istället som mål att föra intervjun framåt och var därför den person som 
ställde majoriteten av frågorna.  
 
Nedan presenteras en tabell över studiens faktiska urval och slutliga tid och plats. I 
enlighet med de etiska kraven, som beskrivs mer ingående nedan, har respondenterna 
getts fiktiva namn för att säkerställa att informationen behandlas konfidentiellt samt att 
respondenternas anonymitet bevaras.  
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Tabell 1. Studiens urval.  
Namn Datum Längd Position Bransch Plats 

Adam 20/3 49 min Butikschef Detaljhandeln Kontor 

Emma 22/3 42 min Restaurangchef Restaurangbranschen Kontor 

Anna 22/3 1h 19 
min 

Personalansvarig & 
Driftschef 

Dagligvaruhandeln Kontor 

Olle 26/3 56 min VD Gymbranschen Kontor 

Klara 4/4 53 min Butikschef Detaljhandeln Kontor 

Sandra 9/4 1h 3 
min 

Verksamhetschef Gymbranschen Kontor 

Peter 13/4 26 min Butikschef Dagligvaruhandeln Kontor 
 
4.5 Bearbetning och analys av empiriskt material  
Det finns en del olika tekniker att använda sig av när det kommer till hur det insamlade 
materialet i en kvalitativ studie kan analyseras men det finns inget allmänt vedertaget sätt 
för hur analysen bör genomföras (Bryman, 2011, s. 510). Den stora mängd material som 
ofta förknippas med kvalitativa studier gör att det blir än viktigare att använda en metod 
för analysen för att kunna sortera data på ett sätt som ger forskarna en tydlig överblick 
över materialet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 220–221). I vår studie har vi valt att spela 
in alla intervjuer och sedan transkribera dem för att möjliggöra en enklare analys av 
materialet då vi kan gå tillbaka och både lyssna på och läsa det insamlade materialet så 
många gånger som vi känner är nödvändigt. Vi har i allra största mån försökt transkribera 
materialet i så nära samband till intervjun som möjligt för att kunna återberätta materialet 
så korrekt som möjligt.  
 
För att kunna sortera och analysera materialet har vi i denna studie använt oss tematisk 
analys vid framställandet av empirin (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Det finns enligt 
Bryman (2011, s. 528) ingen exakt beskrivning av hur en tematisk analys ska gå till eller 
se ut, men Myers (2013, s. 176–168) presenterar sex steg som forskare kan följa vid 
tematisk analys. Det första steget handlar om att forskarna ska göra ett urval av vilka 
texter som ska analyseras. I vårt fall blev detta de transkriberingar som gjorts av samtliga 
av våra intervjuer och vi har även läst igenom materialet ett flertal gånger för att bekanta 
oss med texterna. Nästa steg är att identifiera olika teman i den insamlade data (Myers, 
2013, s. 167). Detta har vi förhållit oss till genom att skapa teman utifrån återkommande 
ämnen som respondenterna belyst. Vi har, oberoende av varandra, färgkodat olika teman 
när vi läst igenom transkriberingarna. Detta för att tillgodogöra oss bådas tolkningar av 
materialet. Därefter bör materialet kodas vilket innebär att identifiera olika mönster i de 
funna temana, och sedan bör olika textstycken tilldelas de olika mönstren (Myers, 2013, 
s. 168). Dessa två steg har vi gjort i samband med färgkodningen vilket har gjort att vi 
fått en bra översikt över materialet och hur det kan sorteras. Vi har börjat med att koda 
många olika delar av transkriberingarna och sedan har vi gått igenom allt en gång till för 
att se ifall vissa teman kan slås samman till ett. Att ha denna sortering underlättade även 
vid presentationen av empirin för att vi kunde presentera den enligt de identifierade 
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temana. Det femte och sjätte steget handlar om att försöka länka ihop de olika åsikterna, 
uppfattningarna och tolkningar från respondenterna med varandra för att kunna 
identifiera hur de hänger ihop med varandra och övrig presenterad teori (Myers, 2013, s. 
168). Detta har vi gjort genom att studera våra transkriberingar och de identifierade 
temana noggrant och genom att jämföra de olika transkriberingarna både med varandra, 
men även med den teori som presenterats i referensramen. För att kunna presentera data 
på ett så trovärdigt sätt som möjligt har vi även använt oss av citat från våra respondenter 
eftersom Braun och Clarke (2006, s. 93) förklarar att detta stärker relevansen och 
kredibiliteten på empirin och de teman som presenterats.    
 
4.6 Etik  
Etik är en viktig del i samhällsvetenskapliga undersökningar eftersom det är människor 
som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 97). Etik handlar om hur forskare ska 
behandla de individer som undersöks samt hur mycket eller lite forskarna själva ska 
involvera sig i och styra de aktiviteter som utförs med respondenterna (Bryman, 2011, s. 
127). När det handlar om etik kan forskare antingen anta en deontologisk eller en 
teleologisk syn. I denna studie har en deontologisk syn antagits. Detta innebär att 
forskarna följer de etiska reglerna och aldrig agerar på ett sätt som strider mot dessa 
(Saunders, 2012, s. 227). Vi har valt att anta denna syn då vi känner en moralisk 
skyldighet att agera i enlighet med de etiska reglerna gentemot våra respondenter. De 
etiska reglerna som syftas på är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka redogörs för nedan.  
 
Informationskravet handlar om att informera de individer som undersöks om studiens 
syfte samt delge vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011, s. 131). En 
annan viktig del i informationskravet är att forskarna bör berätta för respondenten att 
deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta och avsluta när de vill. Samtyckeskravet 
handlar om att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin medverkan 
(Bryman, 2011, s. 132). Konfidentialitetskravet handlar om att värna om deltagarnas 
konfidentialitet och att som forskare behandla allt material konfidentiellt (Bryman, 2011, 
s. 132). Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket berör forskarnas användning av den 
information som samlats in. Huvudpunkten i detta krav är att informationen som samlats 
in endast får användas inom ramen för det pågående forskningsarbetet (Bryman, 2011, s. 
132). I enlighet med den deontologiska synen på etik som antagits i denna studie har vi 
strävat efter att uppfylla samtliga av dessa krav. I början av våra intervjuer har 
respondenterna alltid delgetts den information som kraven kräver. Vi har upplyst dem om 
studiens syfte, att de får avbryta när helst de önskar, att de inte behöver svara på en fråga 
om de inte vill, att informationen behandlas konfidentiellt och att den endast används för 
denna studie.       
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den informationsinsamling som gjorts. 
Inledningsvis presenteras de olika respondenterna och deras respektive roller, 
arbetsuppgifter samt fördelning av personalstyrka. Därefter redogörs för hur våra 
respondenter arbetar med att strategiskt skapa och säkerställa kvalitet i den personliga 
interaktionen i kundmötet. Som tidigare nämnt involverar en hög andel deltidsanställda 
extra utmaningar för företag och i detta kapitel förklarar våra respondenter hur de 
arbetar för att hantera de utmaningarna.  
 
5.1 Presentation av respondenterna 
Adam arbetar i detaljhandeln och är butikschef. Hans arbetsuppgifter har således med 
hela butikens drift att göra och involverar bland annat planering och schemaläggning men 
även säljmöten ute i butiken. Han berättar att personalstyrkan i butiken består av cirka 85 
% deltidsanställda.  
 
Emma är restaurangchef på ett företag inom restaurangbranschen. I hennes roll ingår ett 
personalansvar och ett ekonomiskt ansvar. Vidare beskriver Emma att hennes 
arbetsuppgifter även inkluderar driftansvar och att hon därför dessutom jobbar med 
service mot kunderna vid vissa tillfällen. Slutligen uppger Emma att personalstyrkan i 
hennes företag utgörs av cirka 85–90 % deltidsanställda.  
 
Anna är anställd i ett företag i dagligvaruhandeln där hon arbetar som personalansvarig 
och driftschef. Hennes arbetsuppgifter varierar men består främst av att sköta hela 
företagets drift, vilket involverar bland annat kontrollsystem samt personalfrågor såsom 
rekrytering. Anna beskriver att ungefär 60 % av de anställda i företaget är 
deltidsanställda.  
 
Olle är sportchef och VD för en organisation i gymbranschen. När det kommer till 
respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter så är de att ta hand om såväl personfrågor 
som driftsfrågor. Vidare är Olles roll att driva organisationen framåt på lång sikt. 
Slutligen uppger Olle att organisationens personalstyrka utgörs av cirka 80 % 
deltidsanställda.  
 
Klara arbetar i detaljhandeln och är butikschef. Hon uppger att hennes roll i företaget 
inkluderar ett personalansvar samt ett ansvar för att uppvisa goda ekonomiska resultat för 
butiken. Specifika arbetsuppgifter som kommer till följd av dessa ansvar är, enligt Klara, 
exempelvis schemaläggning samt att hålla i möten och samtal. Utöver dessa 
arbetsuppgifter ingår det även i hennes roll att vara säljare i butiken. Klara uppger att 
cirka 85 % av de anställda i hennes butik är deltidsanställda.  
 
Sandra arbetar i gymbranschen och har titeln verksamhetschef. Hennes främsta 
arbetsuppgifter består av personalansvar och att se till att den vardagliga driften av 
verksamheten fungerar. Till exempel ägnar hon sig åt schemaläggning och fattande av 
beslut kring driften. Hon berättar att majoriteten av personalen är deltidsanställd och att 
den delen motsvarar cirka 90 % av den totala personalstyrkan.  
 
Peter är butikschef inom dagligvaruhandeln. Peters huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
stötta försäljningscheferna samt se till att sköta driften av butiken. När det gäller hans 
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anställda förklarar Peter att han inte vet exakta siffror på hur många som är heltids- 
respektive deltidsanställda, men han uppger att majoriteten är deltidsanställda.  
 
5.2 Skapande och säkerställande av kvalitet i kundmötet 
5.2.1 Kvalitetskontroller 
För att se till att kvaliteten håller den standard som företagen vill har de som medverkat i 
denna studie lite olika typer av kontroller de använder sig av. Anledningen till att de har 
kontroller är att de vill säkerställa att alla anställda, såväl heltids- som deltidsanställda, 
ska hålla hög och jämn kvalitet i kundmötet. Kontrollsystemen varierar mellan att vara 
mer formella system till att vara mer informella metoder. I Adams butik sker mycket av 
kontrollen på ett mer informellt sätt. Han går själv ofta runt ute i butiken för att lyssna på 
vad kunderna pratar om, se hur de anställda sköter kundmötena och för att finnas där ifall 
kunder vill ge direkt feedback. Detta gör han för att kontrollera att kundmötena håller hög 
kvalitet och för att fånga upp kommentarer från kunderna. Butiken genomför inga 
kundundersökningar eller liknande vilket medför att majoriteten av den feedback som är 
tillgänglig för företaget är sådant som nämns från kunden direkt i butiken. Ytterligare 
kommentarer kan även lämnas från kunder via Facebook, där Adam ibland är inne och 
kollar. För att säkerställa kvaliteten ytterligare har de personalmöte en gång per månad, 
då arbetssättet repeteras och nya arbetssätt diskuteras. Han beskriver att de på dessa möten 
kan “brainstorma kring hur man bör jobba på det bästa sättet”.  
 
Den butik Klara leder har många likheter med Adams butik när det gäller 
kontrollsystemen. Hon befinner sig också ofta “ute på golvet” för att bevittna hur de 
anställda jobbar samt för att iaktta kundernas reaktioner. Den främsta feedbacken hon får 
angående personalens arbetssätt sker via direkt kommunikation med kunderna. Klara 
genomför regelbundna personalmöten en gång per månad med både heltids- och 
deltidsanställda för att gå igenom och påminna om hur de ska arbeta för att nå de uppsatta 
målen. Hon har även satt upp rutiner i personalrummet för att alla ska se det ofta så att 
“budskapet sätter sig”. En annan kontrollåtgärd är att de anställda ska skriva under att de 
är medvetna om hur kundmötet ska utföras och hur de ska bete sig. Vidare använder de 
sig av kundundersökningar men det gäller främst större omläggningar av strategin. Inga 
kundundersökningar eller andra undersökningar görs kring hur kunden upplever servicen. 
Tidigare användes Mystery Shoppers för att få en indikation på hur servicen upplevs, men 
det är ingenting som används i nuläget. Utvärderingar av Klara som ledare och chef görs 
en gång per månad.  
 
Olle, som är VD på ett företag inom gymbranschen, anser att det är viktigt att kunna 
säkerställa att en hög kvalitet levereras i kundmötet. Detta medför att han har skapat 
många rutiner för detta. För att kontrollera att de gruppträningspass som organisationen 
erbjuder håller den standard som utlovas, utvärderas gruppträningsinstruktörerna med 
jämna mellanrum genom att gruppträningskoordinatorerna iakttar och utvärderar pass. På 
företaget har cheferna under Olle inte mer än 8 till 10 personer i sina team. Olle berättar 
att det beror på att alla ska ha en närvarande chef som ser och hör dem och när de arbetar 
tätt ihop är det lättare att upptäcka om någonting inte fungerar. De har även 
personalmöten, utvecklingssamtal och medarbetarsamtal för att kunna “hålla reda på allt 
så att allt går i rätt riktning och fungerar”. Olle förklarar även att genom denna 
kommunikation förstår de anställda bättre vad som förväntas av dem, vilket gör att de 
presterar bättre. Olles organisation är även ISO-certifierad, vilket innebär att de har ett 
kvalitetsledningssystem som bland annat innebär att de är noggranna med att sätta rutiner 
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och skapa checklistor för allt som är kritiskt. De utför även en stor kundundersökning en 
gång per år för att få reda på vad kunderna anser är bra och vad som behöver förbättras. 
Som komplement till kundundersökningen har de även en funktion på deras hemsida där 
kunder kan lämna feedback. Tidigare arbetade de även med Mystery Shoppers för att 
testa sin egen kundservice, men det är ingenting som görs i nuläget.  
 
Restaurangen där Emma är ledare och chef kontrollerar sina kundmöten via direkt 
feedback från gästerna i restaurangen. Förutom kommentarerna som genereras där håller 
de även koll på det som skrivs om dem på Tripadvisor och Loopon och i guider och 
branschspecifika tidningar där de betygsätts. De skickar även ut en enkät till kunder som 
vid bokningen uppgett sin e-postadress. Av alla som får enkäten är det ungefär 35 % som 
svarar, resterande 65 % försöks inte nås. Emma berättar att det är de som är mest, 
respektive minst, nöjda som svarar och att hon besvarar alla de som är minst nöjda 
personligen. Vidare kan hon även ställa kontrollfrågor till sina anställda under ett 
kundmöte, såsom “Har ni frågat om någon dessert?”. Hon uppger även att det är viktigt 
att hon själv är på plats för att kunna “visa hur saker och ting ska gå till”. Hon genomför 
även menyprovningar och vinprovningar när något nytt introduceras på menyn för att 
säkerställa att de anställda ska vara väl förberedda och kunna sortimentet. Det sätts även 
upp informationsblad angående detta i personalrummet. Personalmöten genomförs en 
gång per månad för att bland annat kunna diskutera sådant som behövs tas upp för att 
försäkra att kvaliteten är så bra som möjligt.  
 
Personal- och driftschefen Anna har många fasta rutiner för att kunna kontrollera 
kvaliteten. Varje morgon genomförs ett morgonmöte med alla de anställda som är på plats 
där det gås igenom viktiga faktorer i kundmötet och sådant som personalen behöver veta 
för dagen. Detta sitter även uppe på en fysisk anslagstavla som de anställda går förbi flera 
gånger per dag. Förutom detta går de några gånger per år igenom hur kundmötet ska gå 
till och efter varje genomgång får de anställda signera ett papper som bekräftar att de tagit 
del av informationen och är medvetna om hur de förväntas agera i kundmötet. De arbetar 
även med ett kvalitetsstyrningsprogram som bland annat innebär att det finns arbetsblad 
som beskriver hur saker ska göras. Anna berättar att arbetsbladen medför att de anställda 
gör mindre “fel”, eftersom det alltid finns ett blad att läsa som beskriver hur uppgiften i 
fråga ska genomföras. Andra rutiner som finns för att kontrollera att allt görs på ett sätt 
som bidrar till en hög kvalitet är att hon genomför ett uppföljningsmöte två månader efter 
inskolningen med en nyligen anställd för att försäkra sig om att personen i fråga har lärt 
sig allt den ska kunna. Vidare finns en “årsklocka” som visar vilka utbildningar de 
anställd ska göra varje år och när de ska göras. Efter varje sommar får även alla 
sommarvikarier en undersökning att fylla i för att de på företaget ska se vad som 
fungerade bra och mindre bra. Utöver detta görs även en stor kundundersökning två 
gånger per år och som komplement till detta har butiken även Mystery Shoppers några 
gånger per månad. Detta för att kunna kontrollera sin egen service.   
 
Som verksamhetschef på ett företag inom gymbranschen har Sandra bland annat ett 
kvalitetsansvar. Hon berättar att hon får mycket feedback direkt från kunderna när hon 
jobbar ute i organisationen kring hur de upplever servicen. Detta kompletteras av en stor 
kundundersökning som görs en gång per år och som har en hög svarsfrekvens. Vidare 
undersöker de även besöksstatistiken på anläggningen och olika gruppträningspass för att 
få en indikation på vad som fungerar bra och inte. Gruppträningsinstruktörerna utvärderas 
varje termin genom att gruppträningskoordinator iakttar och utvärderar ett pass. Sandra 
förklarar att det görs för att säkerställa att servicenivån är samma på alla pass, oberoende 
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av vem som instruerar passet. Gruppträningsinstruktörerna får även skriva under ett 
kontrakt som försäkrar att de förstår vad som krävs och förväntas av dem. Hon genomför 
även personalmöten en gång per månad där det upprepas hur de anställda ska arbeta och 
vad de ska göra och inte göra för att kundmötet ska hålla en hög och konsekvent kvalitet.    
 
Peter berättar att det på hans företag genomförs kundnöjdhetsundersökningar en gång per 
år. Han förklarar vidare att dessa undersökningar gör att företaget lär sig väldigt mycket 
om kunderna, vilket han menar är viktigt. Fortsättningsvis genomförs även 
undersökningar om hur personalen trivs, vilket även det sker årligen. Enligt Peter är det 
viktigt att personalen är välinformerad och han förklarar att det kontrolleras på olika sätt. 
Till att börja med hålls uppföljningssamtal där personalansvarig går igenom handboken 
med alla nyanställda för att säkerställa att de förstått innehållet. Fortsättningsvis betonar 
Peter flertalet gånger under intervjun hur viktigt deras dagliga driftmöte är för att 
säkerställa att personalen vet hur de förväntas arbeta. Vidare menar Peter att den “jag har 
läst och förstått”-knapp som finns i deras intranät medför att han kan kontrollera och 
säkerställa att medarbetarna tar del av den information som skickas ut. Peter berättar även 
att arbetsblad och personalhandboken används för att säkerställa att alla vet hur de ska 
jobba och vad som förväntas av dem. Fortsättningsvis uppger Peter att det hålls 
uppföljningssamtal med nyanställda cirka tre veckor efter att de börjat. Han förklarar att 
det är ett “samtal kring hur man tycker att det fungerar” både ur den nyligen anställdes- 
och ur företagets perspektiv. Vidare berättar Peter att det sker en andra uppföljning efter 
cirka fyra månader men han uppger att den uppföljningen är främst för heltidsanställda. 
Slutligen uppger Peter att de arbetar med fokusområden för att förbättra kvaliteten inom 
områden där de har vissa problem. Han berättar att dessa fokusområden tas upp på 
driftmöten, i arbetsblad samt skyltas på personalens anslagstavla. Han förklarar att 
fokusområdena ofta rör bemötandet i kundmöten och att det kan röra sig om att de vill 
påminna personalen om hur de vill att de ska agera mot kunderna.  
 
5.2.2 Utförandet av kundmötet 
En av de mest framstående faktorerna, som samtliga respondenter betonar, är hur 
kundmötet i praktiken utförs av personalen. Alla företag som medverkat i studien har ett 
kundmöte som präglas av personlig interaktion mellan personal och kund och samtliga 
betonar hur viktig servicepersonalen är. De, servicepersonalen, beskrivs som ansiktet utåt 
för företagen och som en viktig konkurrensfaktor som kan påverka företagets framgång. 
Att respondenterna ser den personliga interaktionen som en viktig faktor för framgång 
medför att de alla arbetar strategiskt med hur kundmötet ska utföras för att bli så bra som 
möjligt. I den butik Adam leder är det viktigt att interaktionen mellan personal och kund 
är personlig. Adam beskriver att den ska kännas “familjär” och att det är något de arbetar 
med hela tiden, varje dag. För att kunna erbjuda sina kunder ett personligt bemötande har 
Adam vissa riktlinjer kring hur de anställda ska agera i kundmötet. Det finns ingen 
specifik mall för hur de anställda ska agera, vad de ska säga eller göra, men det finns en 
del riktlinjer. Adam berättar: 
 
“Alla kunder ska bli hälsade på och tittade i ögonen. Så säger vi ‘Välkommen hit’ eller 
‘Välkommen till [butiksnamn]’, det är lite vad man känner och hur mycket tid man har 
och sådär. Men alla kunder ska man titta i ögonen och skapa en relation med direkt de 

kommer in, för att de ska veta att de är sedda.” 
 
Som ovan nämnt arbetar Adams företag mycket med att försöka skapa en relation till 
kunden och det gör de främst genom att försöka prata mycket med dem. Adam beskriver 
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att de kan prata om vädret och vardagen bara för att börja bygga upp sälj-relationen. Han 
menar att om de bara säger hej till kunden så kommer de inte att överleva. Efter att 
interaktionen med kunden startats förväntas de anställda gå vidare med att ställa frågor 
som bjuder in till diskussion, de ska aldrig ställa “ja” och “nej” frågor. Samtidigt är det 
viktigt att kunderna inte ska känna sig påhoppade berättar Adam. Detta lägger stor vikt 
på att de anställda ska kunna läsa av olika kunder och anpassa sig efter dem, så Adam 
drar slutsatsen att den sociala kompetensen är viktig eftersom de hanterar så många olika 
typer av människor. I övrigt ska de anställda vara trevliga och sociala. En annan viktig 
faktor Adam belyser är att de anställda måste kunna sortimentet så pass väl att de inte 
behöver fundera över det. Den delen får inte ta tid ifrån den personliga interaktionen 
eftersom det är den som avgör om kunden upplever en hög kvalitet på servicen eller inte. 
Adam berättar att detta är en specifik utmaning med att ha så många deltidsanställda som 
de har. Han berättar: 
 
“Man vill ju inte heller bara ha vikarier för det här stället är så personligt så man vill 
ju ha personer som kan och om man inte är här så ofta så har man ju liksom ingen koll 
på sortimentet. De [deltidsanställda] har lite dålig möjlighet att hålla koll eftersom de 

helt enkelt inte är schemalagda.” 
 
Den organisation Klara arbetar i lägger stor vikt vid servicepersonalens bemötande i 
kundmötet. Anledningen till det är, enligt Klara, att det är ett viktigt konkurrensmedel för 
dem. Hon berättar:  
 

“Vi jobbar ju med e-handel som konkurrent så vi måste ju erbjuda en liten upplevelse 
när de kommer och köper varor hos oss.” 

 
Klara belyser dock att det är en utmaning för organisationen att få de deltidsanställda att 
bemöta kunderna på samma sätt som de heltidsanställda. Hon berättar att anledningen till 
detta är att de deltidsanställda är på arbetsplatsen i mindre utsträckning vilket medför att 
de inte är lika insatta i organisationen. För att kunna hantera detta i viss utsträckning 
berättar Klara att det finns tydliga strategier och mallar för hur personalen i hennes 
organisation ska agera i kundmötet. Detta för att försöka minimera olikheterna i 
utförandet i kundmötet. Den mall som rör bemötandet i kundmötet liknar hon vid en 
trappa, vilken beror på att den är uppbyggd i flera olika steg. Det första steget är att 
personalen ska uppmärksamma kunden och säga hej, för att sedan övergå nästa steg där 
de ska gå fram till kunden och fråga vad kunden önskar. Nästkommande steg är att 
personalen ska ta fram olika alternativ till kunden, vilka ska baseras på de önskemål 
kunden uttryck i föregående steg. De nästkommande stegen innebär att personalen ska 
låta kunden prova varorna och sedan eventuellt hjälpa till med beslutsfattandet. Om och 
när kunden befinner sig i kassan förväntar sig Klara att servicepersonalen ska ge ett “bra 
avslut” genom att exempelvis belysa vilket bra val kunden gjort och varför. Det sista 
steget innefattar att ge “ett ord i påsen”, vilket Klara uppger kan vara att exempelvis 
önska en fortsatt fin dag. Utöver dessa steg förklarar Klara att personalen i hennes butik 
ska vara trevlig, glad och positiv. Hon menar att de ska ha en god social kompetens samt 
en förmåga att kunna nå ut till kunderna. Fortsättningsvis säger Klara att det är viktigt att 
personalen förstår och kan förmedla de värderingar som företaget har. Dessutom påpekar 
hon att attityden är viktig och att det finns vissa saker som inte får förekomma, såsom 
svordomar.   
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Olle uppger, precis som Klara, att det är viktigt att servicepersonalen kan förstå och 
förmedla företagets värderingar till kunderna. Han förklarar att deras varumärke är 
jätteviktigt och att det därför är viktigt att personalen sprider känslan av företaget på det 
sätt ledningen avser. Olle berättar vidare:  
 

“Så det vill vi ju ska genomsyra kundmötet - att man känner sig sedd, hörd och 
bekräftad även som kund. Så det jobbar vi rätt mycket med och vi försöker utbilda 

personalen i att man känner kärnvärdena och att beteendet återspeglas i det.” 
 
“Vi lägger faktiskt jättestor vikt vid personlighet och bemötande. Det är inte bara teknik 

utan väldigt mycket hur vi bedömer att de kan leva [företagets namn] värden.” 
 
Vidare berättar Olle att de som möter kunderna ska vara positiva och glada samt ge 
ögontakt och hälsa på kunderna. Han menar vidare att de “inte gått så långt” som att 
införa specifika bestämmelser för hälsningsfraser eller för bemötandet i övrigt. Däremot 
berättar Olle att de planerar att genomföra en del aktiviteter för att säkerställa att 
personalen alltid tittar medlemmarna i ögonen, hälsar och är glada. Olle menar vidare att 
det är viktigt att personalen är bra på att lyssna på kunderna och att de är uppmärksamma 
på vad kunderna säger till dem. Något annat Olle betonar är att det är svårt att se till att 
kundmötet utförs lika bra av en deltidsanställd som av en heltidsanställda. Han förklarar: 
 

“Man kan inte ställa samma krav på en timanställd som kommer in några timmar i 
veckan som man gör på en person som är här varje dag, det går inte”. 

 
Olle menar att det som gör att samma krav inte kan ställas på deltidsanställda är att de 
inte befinner sig på arbetsplatsen lika ofta och därför missar mycket av den information 
och de samtal som de heltidsanställda tar del av. Olle berättar dock vidare att han inte 
upplever att det är ett problem att de deltidsanställda inte håller samma kvalitet i 
kundmötet som de heltidsanställda. Detta medför att han inte har någon specifik strategi 
för hur kundmötet ska utföras. Han menar att: 
 
“Oftast räcker det på den nivån de är på, att man kommer in och gör det på ett jättebra 
sätt, så jag ser inget problem med det egentligen, men man kan ju inte kräva att de ska 

kunna och veta allt som en heltidsanställd.” 
 
Något annat Olle betonar är att han anser att det är viktigt att hela tiden ha servicepersonal 
tillgänglig. Han menar att om kunden vill “komma i kontakt med någon här så ska det 
vara enkelt att göra det”.  
 
Emma påpekar att den personal som möter kunderna “betyder allt”. Till skillnad från 
många av de andra respondenterna arbetar de på Emmas arbetsplats inte med några 
specifika riktlinjer för den personliga interaktionen. Vidare berättar Emma att det ofta är 
det kommunikativa som är den stora utmaningen eftersom de arbetar med människor och 
alla människor är olika och har olika behov. Hon berättar att de anställda ska kunna 
kommunicera med sina gäster och ge en bra service så att de känner sig nöjda, men att 
mycket av det beror på den tekniska kvaliteten. Hon berättar:  
 

“Om man är duktig på det tekniska så kan man vila ganska mycket på det.” 
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Med detta menar hon att om de anställda vet hur man serverar och tar beställningar och 
kan menyn, är de en god bit på väg. Vidare berättar hon att hennes anställda kan lägga 
mer fokus på det sociala om det finns tid och möjlighet men att det tekniska går i första 
hand. De arbetar även med att alltid ge kunder som lämnat klagomål en snabb respons 
och ett ordentligt svar för att försöka behålla dem som kunder. Emma beskriver även att 
hon har samma höga förväntningar på alla anställda, oavsett hur mycket de arbetar. Hon 
uppger att anledningen till det är att alla möter kunderna och därför är lika viktiga. Emma 
uppger vidare att det i hennes organisation finns en stor utmaning när det kommer till att 
få de deltidsanställda att prestera lika bra som de heltidsanställda i kundmötet. Hon 
berättar att orsaken till det är att hennes personal lär sig mycket under tiden de jobbar och 
då de deltidsanställda inte är på arbetsplatsen lika ofta lär de sig heller inte lika mycket. 
Till skillnad från Emma berättar Anna att alla medarbetare i hennes organisation ska agera 
likadant, det ska inte spela någon roll vem kunden möter. Anna berättar:  
 
“Det ska vara tydligt vad som gäller, det finns alltid tydliga arbetsbeskrivningar så alla 
vet vad som förväntas av dem. Då kan vi säkerställa att vi jobbar likadant, för det ska ju 
inte vara någon skillnad om jag är på arbetet eller du, vi ska ju jobba likadant. Det ska 

inte handla om person, utan om [butiksnamn].” 
 
För att detta ska fungera har Anna och ledningen tillsammans med de anställda bestämt 
hur kundmötet ska se ut, för att göra det enkelt att göra rätt. Hon berättar att de bestämt 
hur de ska vara klädda, hur de ska hälsa på alla kunder, hur de ska söka upp en kund som 
ser frågande ut, hur de ska bemöta en fundersam kund, hur de ska bemöta en missnöjd 
kund och hur de ska svara i telefon. De arbetar även med att bemöta kunderna med 
“LÖN”, leende, ögonkontakt och nickning. De har valt att satsa mycket på kundmötet 
eftersom Anna förklarar att det är deras främsta konkurrensmedel. Hon förklarar:  
 
“Egentligen är det så att det enda vi vet att vi kan slå andra butiker på fingrarna med, 
det är just kundmötet. Om vi alltid är superdupertrevliga, alltid hälsar på alla kunder 
och alltid bemöter kunden på det bästa sätt vi kan, då är jag helt säker på att vi slår 

alla andra butiker. För det är en sådan viktig konkurrensdel.” 
 
De arbetar även med att försöka erbjuda sina kunder en personlig service så att de får “det 
lilla extra”. Detta gör de genom att försöka lära sig namnet på de kunder som besöker 
butiken ofta för att försöka skapa en mer familjär stämning. 
 
Sandra, som har en personalstyrka bestående av 90 % deltidsanställda, berättar också att 
personlig service är något som hon och hennes medarbetare jobbar väldigt mycket med 
och att de alltid vill ha en nära kontakt med sina medlemmar. En strategi för att lyckas 
med detta är att de försöker att i så stor mån som möjligt hälsa på medlemmarna vid namn. 
Vidare menar hon att personalen alltid ska ge “det lilla extra” och hon förklarar att det 
är en viktig en del av deras varumärke. Detta kan dock vara svårt att uppnå eftersom 
nästan all personal är deltidsanställd. Sandra berättar att en nackdel med att ha så många 
deltidsanställda är att de arbetar så sällan men ändå förväntas leverera på samma nivå 
som heltidsanställda. Hon uppger att en svårighet är att se till att de deltidsanställda är 
uppdaterade under sina arbetspass eftersom deras arbetstid kan vara 45 minuter i veckan. 
Hon medger att det är en speciell situation och hon förstår att hon egentligen inte kan 
kräva att de deltidsanställda ska kunna lika mycket men eftersom branschen ser ut som 
den gör måste hon kräva det ändå. Detta eftersom även de som endast arbetar 45 minuter 
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i veckan har mycket kundkontakt, vilket gör att deras service måste vara likadan som en 
heltidsanställds.    
 
En strategi för att lyckas erbjuda den personliga service som de eftersträvar är att alla 
anställda, oberoende av anställningsform, ska hälsa på medlemmarna och ge dem 
ögonkontakt. Utöver det finns det enligt Sandra inga specifika regler eller mallar för hur 
bemötandet ska utformas. Något hon däremot belyser är vikten av att hennes medarbetare 
kan hantera olika typer av människor, då hon menar att deras medlemmar har olika 
preferenser gällande uppmärksammandet i servicen. Hon förklarar att vissa nöjer sig med 
en nickning och ett hej från personalen, medan andra vill ha en mer personlig kontakt. 
Vidare påpekar Sandra att en förutsättning för att de ska kunna erbjuda en personlig 
kontakt är att de är uppmärksamma och har “järnkoll” på medlemmarna. Som nämnt 
ovan vill Sandra att alla anställda ska hälsa på kunderna vid namn. För att se till att alla, 
såväl deltids- som heltidsanställda, kan göra detta använder sig företaget av ett 
inpasseringssystem som gör att kundens namn blir synligt för receptionisten när kunden 
äntrar anläggningen. På detta vis kan receptionisten hälsa på kunden med namn utan att 
ha lärt sig alla namn utantill. Sandra förklarar vidare att den personliga kontakten mellan 
personal och kund medför att det känns som att de är kompisar.  
 
I Peters butik finns inga specifika mallar för hur kundmötet ska utföras men som ledare 
arbetar han ändå med att skapa en viss grundnivå som alla anställda ska uppfylla, oavsett 
om de arbetar heltid eller inte. Den nivån innebär att personalen alltid ska säga hej till 
kunden och se kunden. Det är det viktigaste förklarar Peter. Vidare berättar han att det är 
viktigt att kunna läsa av kunden för att se om den ser frågande ut. Han belyser att det är 
viktigt att de är proaktiva i sitt arbetssätt så att det är personalen som söker upp kunden, 
inte tvärtom. Om en kund ser frågande ut ska personalen bemöta kunden på ett trevligt 
sätt och sedan ledsaga kunden till den vara som kunden efterfrågar. Peter berättar att det 
är viktigt att inte bara peka vart varan är, utan att följa med kunden. Därefter ska 
personalen fråga om det är något mer de kan hjälpa till med innan de ska önska kunden 
en trevlig dag. Han berättar även att ledningen gärna ser att personalen erbjuder kunden 
“det lilla extra” i kundmötet. Han förklarar:  
 

“Man vill ju komma med det där lilla extra också. Erbjuda den sista touchen på 
middagen, komma med tips och så.” 

 
Han beskriver dock att detta inte alltid är så lätt och att det beror mycket på personalen 
och deras kunskap och sociala kompetens. Han berättar:  
 
“Men sen ser vi ju gärna att man hittar det där lilla extra, men det är inte alltid så lätt, 

det måste ju komma spontant.” 
 
5.2.3 Upplärning & träning  
Upplärning och träning är något samtliga respondenter arbetar aktivt med. Olle förklarar 
att det är viktigt, eftersom servicepersonalen ska kunna känna sig trygg och duktig i 
kundbemötandet. Fortsättningsvis uppger alla respondenter, förutom Klara och Olle, att 
deras inlärningsprocesser ser likadana ut för alla, oberoende av anställningsform. 
Samtliga respondenter uppger att deras inlärningsprocess i kundmötet inkluderar att den 
nyligen anställde personen ska skugga en annan anställd och lära sig av den. Två av 
respondenterna, Adam och Emma, uppger att det är den enda typen av upplärning deras 
företag använder sig av, medan resterande respondenter har andra typer av 
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inlärningsmetoder som komplement. Den typ av komplement majoriteten av deltagarna 
använder sig av är internetbaserade introduktionsutbildningar. Utöver detta använder 
Anna och hennes organisation sig av teaterövningar, vars syfte är att lära personalen hur 
de ska hantera svåra situationer i kundmötet, såsom exempelvis missnöjda kunder i 
butiken.  
 
Adam och Emma uppger att de, i och med att de inte har några specifika mallar eller 
utbildningsprogram, fokuserar på de tekniska delarna av kundmötet. De förklarar att det 
personalen ska kunna för att jobba hos dem främst är de praktiska delarna av kundmötet, 
såsom att hantera kassan och vara införstådd i företagets sortiment. Emma, som är ledare 
inom restaurangbranschen, förklarar att en stor del av deras utbildningar utgörs av 
menyprovningar. Emma förklarar vidare att det i hennes bransch är de tekniska 
kunskaperna som är avgörande och att det sociala därför ses som något som hennes 
personal kan fokusera på i den mån de har tid och möjlighet. Hon förklarar följande: 
 

“Det är liksom lite learning by doing när det gäller den sociala biten.” 
 
Resterande respondenter jobbar på ett annat sätt och fokuserar deras utbildning på såväl 
de sociala- som de tekniska aspekterna av kundmötet. Peter poängterar att de fokuserar 
lika mycket på det tekniska som det sociala i upplärningen, men tillägger även att “de 
sociala kunskaperna skulle man nog kunna fokusera på ännu mer”. Anna och Klara 
uppger att deras internetbaserade utbildningsprogram är framtaget för att deras personal 
ska lära sig de mallar och regler som finns kring hur de ska agera i kundmötet. Peter 
berättar att han använder sig av en personalhandbok, vilken skickas till de nyanställda 
innan de ska börja jobba. I denna handbok framgår bland annat regler och förväntningar 
som finns inom organisationen. Vidare berättar samtliga respondenter, förutom Adam 
och Emma, att de fokuserar mycket på att lära personalen vilka värderingar och 
kärnvärden företaget har. Målet är sedan att personalen som möter kund ska kunna 
utstråla dessa värderingar och kärnvärden. Olle berättar:  
 
“Vi försöker utbilda personalen också i att man känner kärnvärdena och att beteendet 

återspeglas i det.” 
 
Som ovan nämnt ser inlärningsprocessen likadan ut för alla på alla arbetsplatser förutom 
hos Klara och Olle. Klara förklarar att de som anställs för att exempelvis vara helgextra 
inte får upplärning kring alla saker som de som anställs för att arbeta mer får. Ett exempel 
på detta är att de som ska jobba helgextra inte får upplärning i lagerrutiner, vilket hon 
förklarar beror på att företaget inte får några varor på helgerna. Olle berättar att de som 
anställs för en heltidstjänst i hans företag har ett introduktionsprogram där de ska 
genomgå en rad olika steg, medan en person som anställs för en deltidstjänst inte får det. 
Istället får de en mentor som de ska följa under en kortare period. Olle belyser det faktum 
att den typ av tjänst som heltidsanställda får oftast är på kontor medan de deltidsanställda 
oftast är gruppträningsinstruktörer eller arbetar i receptionen, vilket är grunden till 
olikheterna i inlärningsprocessen och den tid som läggs på att introducera de nyanställda.  
 
5.2.4 Inkludering  
De respondenter som intervjuats har alla belyst hur de på ett eller annat sätt strategiskt i 
sin position arbetar med inkludering. Samtliga respondenter beskriver att det är viktigt att 
alla anställda, oavsett anställningsform, känner sig inkluderade i organisationen, då det 
gör att de anställda mår bättre och presterar bättre i kundmötet. Olle och Adam förklarar: 
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“Vi har en tydlig organisationsstruktur som gör att vi fångar upp alla. Alla ska få vara 
med och påverka. Ett av våra kärnvärden är tillsammans, så det handlar om att vi gör 

saker tillsammans.” 
 

“Ett jobb som du är involverad i blir så mycket roligare. Är du inte med i det som 
händer och kan styra ditt arbete så blir det ju inte lika roligt.” 

 
Resterande respondenter uppger att de, likt Olle och Adam, arbetar med att alla anställda 
ska få vara med och påverka. Det är genomgående något som de belyser som viktigt för 
trivseln för de anställda. Hur inkluderade de anställda faktiskt är, är dock något som 
varierar, ofta beroende på anställningsform. De berättar alla att det kan vara en utmaning 
att få deltidsanställda att vara lika involverade i arbetet som heltidsanställda och ofta 
pekas det faktum att de inte är på arbetsplatsen lika ofta ut som orsaken till det. Klara 
berättar till exempel att det kan vara en utmaning att få de deltidsanställda att vara lika 
delaktiga i arbetet som de heltidsanställda, eftersom de inte är på arbetsplatsen varje dag. 
Detta gör att de missar en stor del av “bakgrundsinformationen”, till skillnad från 
heltidsanställda som “automatiskt blir en del av verksamheten”. Hon förtydligar att den 
bakgrundsinformation hon syftar till exempelvis kan vara kopplad till saker såsom 
omläggningar av butiken. När butiken ska läggas om, det vill säga omstruktureras, görs 
det främst av Klara tillsammans med den som är på plats under de dagar omläggningen 
sker. Hon berättar att detta ofta medför att de som inte är närvarande under dessa dagar 
går miste om de diskussioner och tankegångar som ligger till grund för beslut kring 
butiksstrukturen. Att det sker är svårt att undvika och Klara berättar att de som inte är 
närvarande har ett eget ansvar att uppdatera sig om det nya när de kommer till 
arbetsplatsen nästa gång.  
 
Även Emma, som är ledare inom restaurangbranschen, beskriver att det finns utmaningar 
med att ha en hög andel deltidsanställda när det kommer till inkludering. Hon uppger att 
många av de som jobbar deltid under morgon och dag endast arbetar några timmar i 
veckan, vilket medför att de aldrig träffar resterande del av personalstyrkan som mest 
arbetar kvällstid. Detta leder till att det är svårt att få de som arbetar deltid att känna sig 
inkluderade och som “en i gänget” eftersom de inte träffar de andra anställda i samma 
utsträckning. För att ändå försöka skapa en viss sammanhållning uppmuntrar Emma 
personalen att umgås på eget initiativ på fritiden, men några andra strategier för att 
hantera problematiken kring inkludering av deltidsanställda finns inte. Adam möter i sin 
position samma utmaningar och berättar att han försöker hantera dem genom att fokusera 
på bra schemaläggning. Hans strategi är att inte schemalägga de deltidsanställda med allt 
för många och långa mellanrum mellan arbetspassen. Anledningen till att han tänker så 
kring schemaläggande är att han menar att det möjliggör att de deltidsanställda kan vara 
någorlunda uppdaterade i sina arbetsuppgifter och träffa resterande anställda i större 
utsträckning. Adam menar att det är väldigt viktigt att de deltidsanställda känner sig 
inkluderade och känner att de är en del av teamet eftersom det gör att de trivs bättre på 
arbetsplatsen. Även Sandra belyser utmaningarna med deltidsanställda. Hon berättar:  
 

“Vi kräver att de deltidsanställda ska vara lika uppdaterade och kunna samma saker 
som de heltidsanställda, men arbetstiden är mycket mindre. Så det är en utmaning att få 

dessa personer att vara lika involverade och kunna allt, eftersom de inte är här lika 
mycket.” 
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Med detta menar Sandra att eftersom de deltidsanställda är på arbetsplatsen i mindre 
utsträckning så är det svårare att få dem lika involverade i arbetet, vilket är en utmaning 
för organisationen. Den utmaningen försöker Sandra arbeta mycket med eftersom hon 
menar att det är viktigt att alla anställda är inkluderade i företaget och känner gemenskap 
och sammanhållning. Arbetet utgörs främst av planerande av sociala aktiviteter utanför 
arbetstid. Sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen är något övriga respondenter också 
arbetar med. Alla företag som deltagit i studien har någon typ av social sammankomst 
minst en gång per år med syftet att skapa sammanhållning och få personalen att lära känna 
varandra bättre. Dessa sammankomster kan vara allt från fester och sportevenemang till 
föreläsningar och bowling. Peter beskriver: 
 
“Det är för att vi vill att alla ska känna sig som en del av företaget och så att vi ska få 

en gemenskap och den här vi-känslan, det är målet.” 
 
På alla dessa sammankomster är alla i företaget inbjudan och välkomna, oavsett hur 
mycket de arbetar. Huruvida alla anställda faktiskt kommer på dessa event varierar. Enligt 
ungefär hälften av respondenterna deltar oftast hela personalstyrkan på de aktiviteter som 
erbjuds, medan den andra halvan av respondenterna berättar att det varierar och att det 
kan vara svårt att få alla att delta. Till exempel berättar Olle att det är svårt för dem att 
träffas allihopa samtidigt då arbetsplatsen har väldigt många anställda men att alla 
enskilda avdelningar har egna aktiviteter, till vilka samtliga anställda bjuds in att delta.  
 
Personalmöten har alla företag i studien, de flesta en gång per månad men på Peters butik 
är det två gånger per år. På dessa personalmöten tas frågor kring beslut upp och andra 
förändringar som företagen står inför. Till samtliga personalmöten är alla inbjudna, 
förutom på Olles företag i gymbranschen där det endast är de heltidsanställda som deltar. 
Olle berättar att anledningen till att de deltidsanställda inte medverkar på personalmöten 
är att han anser att de inte är i lika stort behov av att ha möten med en närvarande chef. 
Han förklarar att de deltidsanställda istället har behov av att kunna kontakta 
gruppträningskoordinatorerna, vilket de kan göra via telefon. Alla respondenter förutom 
Sandra har även medarbetarsamtal en gång per år. Klara är den enda respondenten som 
har medarbetarsamtal med alla sina anställda, även samtliga av de deltidsanställda. Hon 
beskriver att anledningen till detta är att:  
 
“Det är ett bra tillfälle för mig att lära känna alla. Dessutom är det som en uppdatering 

i sättet vi jobbar och varför och det är ju viktigt att alla får den. De är företagets 
ansikte utåt, kunderna förväntar ju sig samma servicekompetens oavsett vem de blir 
hjälpta av. Så jag tycker att det är viktigt att ha de avstämningarna med alla då.” 

 
Resterande respondenter har endast medarbetarsamtal med sina heltidsanställda då de 
anser att de deltidsanställda inte är i lika stort behov av det. Olle förklarar:  
 

“Man kanske inte lägger ned lika mycket tid på ett medarbetarsamtal med en 
timanställd som på en heltidsanställd, men någon avstämning är det varje år.” 

 
Han berättar vidare att det ser ut på detta sätt eftersom de deltidsanställda är så många i 
antal och att de därför inte har tid att träffa alla för ett fysiskt samtal. Hur de 
deltidsanställda får denna avstämning är något Olle inte vet men han berättar att det 
exempelvis kan ske via telefon.  
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När det kommer till hur inkluderade de anställda är i beslutsfattandet i organisationerna 
är det många synonyma svar. Det handlar ofta om att ledningen fattar de större besluten, 
medan medarbetarna får möjlighet att påverka och själva fatta beslut av mindre natur som 
rör den dagliga driften. Ofta sätts målen av ledningen medan arbetssättet för hur företaget 
ska nå målen beslutas tillsammans med övriga anställda. Detta beskriver samtliga 
respondenter är för att de tycker det är viktigt att alla anställda, oavsett anställningsform, 
får vara med och påverka. Adam menar att personal som inte får vara med och påverka 
sin situation ofta blir irriterad. Han berättar att hans personal ofta kommer med mycket 
idéer och förslag på förbättringar, vilket han menar beror på att det är de som är ute i 
organisationen och märker vad som behöver förändras. Även Sandra och Olle menar att 
de aktivt uppmanar alla anställda att involvera sig i beslutsfattandet, de berättar: 
 

“Alla beslut diskuteras väldigt mycket i gruppen men jag får stå för det och ta det 
slutgiltiga beslutet. Jag pratar ofta med alla andra i företaget och speciellt de som 
arbetar på den avdelningen som beslutet gäller. Vi kommer oftast fram till något 
tillsammans eftersom de är proffs på det de gör så jag litar på deras omdöme.” 

 
“När förarbetet inför ett beslut görs är det väldigt tydligt och klart uttalat att man ska 

gå ut i organisationen och fråga för oftast finns det ju väldigt mycket kompetens där. Vi 
vill ju prata med personerna som arbetar med saken i fråga varje dag och kolla vad de 

tror fungerar.” 
 
I dessa citat beskriver både Sandra och Olle hur de, inför ett beslut, frågar personer ute i 
organisationen efter deras åsikter och tankar eftersom de ofta vet vad som fungerar och 
inte. De har även båda nämnt att deltidsanställda inte är på arbetsplatsen lika ofta och att 
det därför är svårare att få dem involverade i organisationen. Anna berättar att det kan 
finnas skillnader i hur mycket en deltidsanställd är inkluderad i besluten, jämfört med en 
heltidsanställd, eftersom de deltidsanställda inte är på plats lika ofta när ledningen frågar 
efter åsikter. Dessa skillnader tror hon beror främst på den anställdes eget engagemang. 
Hon förklarar att om den anställde är engagerad och vill vara med och påverka så kan den 
vara det oavsett hur mycket den arbetar. Hon menar att det handlar om att ha ett eget 
engagemang och att vilja uttrycka sina åsikter.  
 
5.2.5 Kommunikation och information  
Kommunikationen är en faktor som samtliga respondenter uppger att de arbetar aktivt 
med. Till att börja med har alla personalmöten en gång i månaden, vilket de upplever vara 
en viktig kanal för kommunikation och informationsdelning. På dessa möten är alla i 
personalstyrkan medverkande, med undantag för Olles företag. Olles företag har valt att 
hålla personalmöten med de heltidsanställda, medan de som jobbar deltid “får nöja sig 
med lite andra informationsvägar”. Vad detta är för “andra informationsvägar” är något 
Olle inte har så bra koll på. Det han vet är att fysiska möten är svåra att få till med alla 
deltidsanställda då de är så många och att det därför endast är heltidsanställda som deltar 
på personalmöten. Han berättar:  
 

“Instruktörer har vi antingen fysiska möten med, för att stämma av, eller så har vi 
telefonmöten, för de är ju så många så vi hinner inte alltid träffa alla fysiskt.” 

 
Anna förklarar att hon inte tycker att det är bra när anställda missar personalmöten. Hon 
berättar:  
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“Det är bra att alla får höra samma information och kan sitta och spåna på saker 
tillsammans.” 

 
Syftet med de personalmöten som diskuterats ovan uppges vara att informera personalen 
om aktuella saker som sker i de respektive organisationerna. Många av respondenterna 
använder sig även av ytterligare möten som komplement. Anna och Peter berättar att de 
på deras företag håller möten varje morgon, så kallade driftmöten, där samtliga 
medarbetare samlas för en genomgång om vad som är aktuellt för dagen. Vidare förklarar 
Emma att de håller möten varje kväll där de går igenom diverse information som rör 
kvällen. Även Klara berättar att det hålls möten utöver det månadsvisa personalmötet, 
vilka hon beskriver som “snabbare individuella möten”. Klara beskriver att det är svårt 
att ha lika mycket kommunikation med de deltidsanställda som med de heltidsanställda, 
mycket på grund av att de som inte är på plats lika ofta inte är med i de informella mötena 
i lika stor uträckning. Hon förklarar:  
 

“Det är svårt att hålla alla informerade med aktuell information…de ska ju vara lika 
alerta som de som jobbar mer och det kan vara en utmaning. En medarbetare som inte 

är på plats så ofta tappar ofta mycket av bakgrundsinformationen.” 
 
Klara berättar att det som görs för att hantera den utmaningen är att arbeta mycket med 
hjälpmedel såsom intranät och en fysisk anslagstavla. Via dessa kanaler kan Klara 
förmedla aktuell information till alla anställda. Hon uppger dock att hon, precis som 
Anna, upplever att det ligger ett extra stort ansvar på de som är deltidsanställda när det 
kommer till att visa eget engagemang. Hon förtydligar att de som jobbar ofta och mycket 
automatiskt får ta del av en stor mängd information, medan de deltidsanställda förväntas 
ta reda på den informationen själva. Klara menar att hon därför “helt enkelt måste lita på 
att de [deltidsanställda] uppdaterar sig själva om vad som är aktuellt”.  
 
Samtliga organisationer som medverkat i studien har en fysisk anslagstavla, på vilken 
viktig information skrivs upp. Majoriteten av respondenterna berättar att den tavlan 
fungerar som en back-up för de anställda som inte kunnat medverka på mötena, eftersom 
det som skrivs på tavlan till mångt och mycket är information som tagits upp på möten. 
Denna back-up är som sagt främst till för de som inte medverkat på mötena, vilket oftast 
är de deltidsanställda. Vidare berättar Anna att de använder sig mycket av lappsystem, 
vilket innebär att ledningen tagit fram lappar som är utformade för att ge 
förbättringsförslag. Dessa lappar fylls i av personalen och lämnas sedan in och tas i 
beaktning av ledningen. Anna förklarar att detta är ett snabbt och effektivt sätt för dem 
att få information om saker som bör ses över. Vidare förklarar hon att förbättringslapparna 
utgör ett viktigt led i kommunikationen mellan ledning och den övriga personalen och att 
medarbetarna därför uppmuntras att använda dem. Peter använder sig av ett liknande 
system, där de använder sig av en speciell “förbättringstavla”, på vilken de anställda kan 
framföra sina idéer. Han förklarar vidare att personen som skrivit idéer sedan ges 
feedback från ledningen gällande huruvida förslaget är genomförbart eller inte. 
Återkoppling är något Peter anser vara viktigt och han menar att det är en förutsättning 
för att kundmötet ska bli så framgångsrikt som möjligt. En person som använder sig av 
ett annat system är Emma, som istället för lappar använder vad hon kallar en “klagomur” 
för att möjliggöra att de anställda kommunicerar sina förbättringsförslag. Vidare förklarar 
Emma att en annan viktig aspekt för henne är att ge kunderna återkoppling om de framfört 
information såsom exempelvis klagomål. Fortsättningsvis förklarar hon att hon jobbar 
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med det genom att se till att svara på de mail och liknande som framför sådana typer av 
feedback från kunderna.  
 
Anna och Peter berättar att de, utöver fysisk kommunikationen såsom möten och samtal, 
använder sig av arbetsblad som sitter uppe på strategiska platser på arbetsplatsen där de 
kan läsas av samtlig personal. Arbetsbladen innehåller information såsom hur saker ska 
göras och används för att alla i personalen, oberoende av anställningsform, ska veta hur 
de ska jobba. Som tidigare nämnt använder sig Peters företag av en personalhandbok. 
Personalhandboken används som ett instrument för företaget att förmedla information till 
alla, såväl heltids- som deltidsanställda, som blivit anställda i företaget. Peter berättar 
vidare att hans företag använder sig av ett intranät, genom vilket mycket information delas 
till samtliga anställda. Intranätet har en funktion som medför att Peter och resterande 
ledning kan hålla koll på vilka som tagit del av informationen de skickat ut. Funktionen 
är utformad på ett sätt att det finns en ruta som personalen ska klicka i, vilket visar att 
personen i fråga sett och tagit del av informationen. Genom denna ruta kan Peter 
säkerställa att även de deltidsanställda tagit del av informationen, vilket han anser är ett 
bra system för att hålla de deltidsanställda uppdaterade kring vad som händer i företaget. 
Vidare berättar Emma att hon använder sig av “informationsblad”, i vilka det finns 
information om diverse produkter (såsom drycker de erbjuder) som personalen måste ha 
kunskap om för att kunna ge bra service i kundmötet. Dessa sitter uppe på arbetsplatsen 
och möjliggör att alla anställda har tillgång till samma information. 
 
Något flera av respondenterna förklarar är att det är väldigt viktigt för dem att det är ett 
öppet klimat på företaget som tillåter och uppmuntrar kommunikation. Adam menar att 
det inte räcker att begränsa kommunikationen mellan ledning och anställda till möten, 
utan han förklarar att det är viktigt att ha ett utbyte av information på daglig basis. Även 
Klara och Olle belyser vikten av att kommunicera på daglig basis. Olle menar även, precis 
som Klara, att det finns svårigheter med att se till att kommunikation och information når 
de deltidsanställda. Han förklarar:  
 
“Det är så mycket som man kan behöva stämma av med varandra. Jag brukar säga att 
ett korridorssnack kan lösa många problem. Så det är naturligtvis en fördel att vara på 

samma plats.” 
 
Samtliga deltagare i studien belyser att det är av största vikt att deras företag antingen 
lever upp till, eller överträffar, sina kunders förväntningar. För att kunna göra det måste 
de påverka vilka förväntningar deras respektive kunder ska ha. Att påverka kundernas 
förväntningar görs till stor del genom den externa marknadsföringen. Adam förklarar att 
en viktig aspekt för hans företag, gällande marknadsföringen, är att marknadsföringen ser 
likadan ut i alla kanaler. Vidare berättar han att det är kombinationen av värdeorden 
servicekvalitet och pris och företagets namn som ska vara framgående i deras 
marknadsföring. Anledningen till att de orden alltid ska återfinnas i företagets externa 
kommunikation är att kunden alltid ska känna igen och veta vad företaget står för. Klara 
förklarar att hon tycker att det är viktigt att de varor som visas i marknadsföringen 
verkligen finns i butiken, eftersom hon menar att det är viktigt att kunden inte blir 
besviken när de kommer in. Olle är inne på samma spår, då han menar att den externa 
kommunikationen, såsom deras webbsida och sociala medier, är ett skyltfönster för hans 
företag. Vidare förklarar han att de därför måste vara noga med att den speglar vilka de 
är. Han berättar: 
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“Det är det som tricket, att kommunicera det vi verkligen är och har att erbjuda.” 
 
Fortsättningsvis berättar Olle att hans företag fokuserar mycket på att försöka 
kommunicera tillgänglighet, vilket är ett av deras mantran, i marknadsföringen. Han 
förklarar vidare att det beror på att företaget förr haft en stämpel att bara vara till för vissa, 
vilket de försökt jobba bort genom att använda extern kommunikation för att förmedla att 
alla är välkomna. För att säkerställa att den externa kommunikationen speglar just det 
företaget önskar görs varje år en kommunikationsplan, berättar Olle. Emma och hennes 
företag använder sig istället enbart av sociala medier och hemsidan för marknadsföring. 
Hon förklarar att det som förmedlas till kund är mestadels information som rör det 
personal gör, exempelvis bilder på drinkar eller mat som finns att konsumera på 
restaurangen. Hon menar att det, på grund av det, är troligt att det kunderna ser i 
marknadsföringen matchar vad de sedan upplever när de kommer till restaurangen. 
Vidare menar Emma att hon tror att de bilder, bildtexter, typsnitt etcetera som används i 
deras marknadsföring påverkar de förväntar kunderna har om företaget. En annan person 
som använder sig av sociala medier i deras marknadsföring är Peter, som uppger att de 
har två personer som jobbar med att skapa innehållet till butikens kanaler.  
 
Anna berättar att fokus i deras marknadsföring är att förmedla kvalitet. Hon förklarar att 
de därför satsar mycket på att visa saker som deras kök erbjuder, såsom egengjorda 
smörgåstårtor, eftersom hög kvalitet på maten är något hon anser vara en av deras största 
konkurrenskrafter. Hon berättar vidare att genom att göra det kan de se till att de lockar 
rätt kunder. Vidare berättar Anna att de nyss gjort en stor ombyggnation, genom vilken 
butiken fått ett nytt utseende. Hon förklarar att ombyggnationen lett till att många kunder 
uppfattar butiken som dyrare nu, vilken hon menar är en konsekvens av att de förväntar 
sig annat nu när den ser mer exklusiv ut. För att komma runt detta och förmedla att 
priserna fortfarande är desamma som innan ombyggnationen satsar de nu mycket på att 
marknadsföra billiga priser på strategiskt utvalda platser där kunderna ser dem väl. En 
annan person som betonar vikten av att framföra kvalitet och service i marknadsföringen 
är Peter, som förklarar att de bland annat försöker använda marknadsföring för att 
förmedla att de har en “kunnig personal som kan svara på frågorna”. Peter berättar att 
han anser att det är svårare att förmedla kvalitet och service än det är att marknadsföra ett 
visst pris eller en kampanj.  
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras vår analys som har sin grund i det insamlade empiriska 
materialet samt de teorier som belysts i avsnitt tre. Syftet med denna studie är att 
“identifiera kvalitetsutmaningar som företag med många deltidsanställda står inför i 
kundmötet, samt hur ledningen strategiskt arbetar för att hantera dem. Vidare ämnar 
studien bidra med praktiska rekommendationer för hur ledningen på företag bör arbeta 
för att lyckas så bra som möjligt med sitt kvalitetsarbete i kundmötet”. Analysen är 
upplagd med rubriker som belyser de identifierade utmaningarna för företag med många 
deltidsanställda. Under dessa diskuteras sedan dessa utmaningar samt hur de hanteras.  
 
6.1 Inkluderingsdifferens 
Ett flertal forskare har konstaterat att deltidsanställda ofta inte känner sig lika inkluderade 
i sitt arbete som heltidsanställda gör (Sobaih et al., 2011, s. 1762; Foote, 2004, s. 969; 
Thorsteinson, 2003, 169; Levanoni och Sales, 1990, s. 235). Utifrån de intervjuer som 
genomförts inom ramen för denna studie kan det tolkas som att det finns en 
inkluderingsdifferens mellan de deltidsanställda och de heltidsanställda.   
 
De svar som genererats från respondenterna indikerar att relationen är bra till de 
heltidsanställda men mindre bra till de deltidsanställda då respondenterna uppgett att det 
är svårt att få de deltidsanställda lika delaktiga i arbetet och få dem att “bli en i gänget”. 
Att respondenterna berättar detta kan tolkas som att relationen mellan ledning och 
deltidsanställda kan vara bristande. I tidigare forskning har det visat sig att ledningen i ett 
företag bör arbeta med att skapa en relation till sina anställda då relationen mellan ledning 
och anställda påverkar personalens prestationer (Graen & Uhl-Bien, 1991, s. 29; 1995, s. 
233). Att personalens prestation påverkas gör i sin tur att kvaliteten i kundmötet mellan 
personal och kund påverkas (Sobaih et al., 2011, s. 1763). Samtliga företag som 
medverkat i studien har uttryckt att det är svårt att få de deltidsanställda lika inkluderade 
på arbetsplatsen som de heltidsanställda då de inte är på plats lika mycket. Att de 
deltidsanställda inte är på plats lika ofta kan tänkas leda till att de inte lär känna sina 
medarbetare lika väl som heltidsanställda gör. Enligt Sobaih et al. (2011, s. 1763) är det 
problematiskt, då det kan leda till att de deltidsanställda presterar sämre i kundmötet. 
Även Sollitto et al. (2016, s. 75) förklarar att det är viktigt att ledningen har en relation 
till sina anställda då det leder till att ledningen kan förmedla information om företaget 
och säkerställa att personalen vet hur de ska agera i kundmötet.  
 
För att hantera de utmaningar som kan uppstå hos företag med många deltidsanställda har 
företagen i denna studie agerat på olika sätt. Ett av företagen arbetar strategiskt med 
schemaläggning för att säkerställa att de deltidsanställdas arbetspass inte läggs med för 
långa och för många mellanrum. Detta leder troligen till att de deltidsanställda träffar 
ledningen och de heltidsanställda oftare och att de således känner sig mer inkluderade. 
Samtliga företag har även beskrivit att de anordnar olika sociala aktiviteter utanför 
arbetstid några gånger per år för att alla i personalen ska lära känna varandra bättre. Detta 
används alltså som en metod för att hantera utmaningen med inkluderingsdifferens. Från 
respondenternas berättelser kan det tolkas att de sociala aktiviteterna har en positiv effekt 
på relationen mellan ledningen och deltidsanställda då de genom dessa sociala aktiviteter 
får en möjlighet att interagera mer med varandra. Detta förutsätter dock att de 
deltidsanställda faktiskt deltar på aktiviteterna, vilket ungefär hälften av respondenterna 
säger att de gör. För resterande halvan av respondenterna, som har ett lägre antal 
deltagande deltidsanställda, kan effekten av dessa sociala aktiviteter diskuteras. De 
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sociala aktiviteterna skulle kunna ha en negativ effekt på relationen mellan ledningen och 
deltidsanställda eftersom aktiviteterna i sådana fall enbart leder till att ledningen 
interagerar mer med de heltidsanställda, vilket skulle göra inkluderingsdifferensen än mer 
påtaglig. I ett sådant fall skulle relationen mellan ledning och heltidsanställda fortsätta att 
utvecklas medan relationen mellan ledning och deltidsanställda skulle stagnera.  
 
En annan faktor som kan anses bidragande till inkluderingsdifferensen är de 
deltidsanställdas möjligheter att vara med och påverka beslutsfattandet inom företaget. 
Sobaih et al. (2011, s. 1763) och Foote (2004, s. 963) har funnit att personal som är 
deltidsanställd har lägre motivation än de som arbetar heltid. En orsak till det är att de 
ofta exkluderas från beslutsfattandet (Foote, 2004, s. 963). Samtliga respondenter 
beskriver att de tycker att det är viktigt att de anställda får vara med och påverka sin 
arbetsplats eftersom det leder till att de trivs bättre. De flesta respondenterna uppmanar 
de anställda att vara med och påverka besluten och ledningen går ofta ut i organisationen 
för att fråga de anställda om vad som fungerar och inte för att skapa en grund till sitt 
beslut. Respondenterna berättar att detta gäller för alla anställda, oavsett 
anställningsform. Den enda respondenten som reflekterat över att det kan finnas en 
skillnad i hur inkluderade de deltidsanställda är i besluten jämfört med de heltidsanställda 
är Anna. Hon berättar att deltidsanställda förmodligen är mindre inkluderade i 
beslutsfattandet på grund av att de inte arbetar lika ofta och således inte är på plats lika 
ofta när ledningen går ut och samlar in åsikter inför ett beslut. Resterande respondenter 
har inte sagt något sådant rakt ut men det kan tolkas att de också upplever att denna 
skillnad existerar. Anledningen till det är att alla respondenter har sagt att det är en 
utmaning att få de deltidsanställda lika inkluderade i organisationen eftersom de inte är 
på arbetsplatsen lika ofta. Enligt Foote (2004, s. 963) är bristande inkludering ett problem 
med deltidsanställning, då det ofta leder till att personalen i fråga blir omotiverade och 
inte känner en lika stark samhörighet med organisationen som de heltidsanställda. Vidare 
kan det skada relationen till ledningen ytterligare då de deltidsanställda känner sig 
exkluderade och orättvist behandlade jämfört med de heltidsanställda (Sobaih et al., 2011, 
s. 1764). Sker detta är risken stor att de deltidsanställda även utför en sämre service 
gentemot sina kunder (Sollitto et al., 2016, s. 86), vilket påverkar kvaliteten på kundmötet 
negativt. Således kan det diskuteras huruvida den strategi som företagen i denna studie 
använder sig av för att inkludera de anställda i sina beslut faktiskt fungerar för att 
inkludera alla anställda, eller om den snarare bidrar till den inkluderingsdifferens som 
existerar.  
 
Sobaih et al. (2011, s. 1762–1763) belyser att ledning på företag generellt sett lägger 
mindre tid och resurser på deltidsanställda än vad de gör på heltidsanställda. Detta är 
något som återspeglas i de intervjuer som utförts i denna studie. Ett exempel på det är att 
endast en respondent uppgav att hon har medarbetarsamtal med alla anställda, medan 
resterande exkluderar många av de deltidsanställda från det. Att det läggs mindre tid och 
resurser på deltidsanställda sägs vara på grund av att de deltidsanställda inte är i lika stort 
behov av det. Vad detta baseras på har respondenterna inget tydligt svar på. Det kan tolkas 
som att ledningen inte finner att det är ekonomiskt försvarbart att lägga lika mycket tid 
och resurser på anställda som arbetar mindre än heltid. Om detta är en bra strategi eller 
inte kan diskuteras. Foote (2004, s. 693) menar att företag som särbehandlar eller förbiser 
deltidsanställda kan komma att se negativa effekter på bland annat produktiviteten för 
företaget. Sollitto et al. (2016, s. 87) förklarar att även om deltidsanställda kan ha en något 
mindre roll i organisationen så ska de inte förbises eftersom de i många fall utgör en stor 
del av personalstyrkan och möter många kunder.  
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6.2 Informationsasymmetri  
Samtliga respondenter arbetar aktivt med att kommunicera information till sina anställda. 
Enligt Sollitto et al. (2016, s. 87) är det väldigt viktigt att ledare gör det, eftersom 
författarna menar att kommunikation utgör en avgörande del av ett företags 
kvalitetsarbete. Flera av respondenterna uppgav dock att de står inför en utmaning när det 
gäller att säkerställa att all personal får lika mycket information. De förklarade att sättet 
att dela information var olika mellan de deltidsanställda och de heltidsanställda, vilket 
grundas i att de deltidsanställda inte är på plats lika ofta och därför inte kan delta i möten 
och diskussioner i samma utsträckning som de heltidsanställda. Således kan det tolkas 
som att det råder en informationsasymmetri. Exempelvis menade en av respondenterna, 
Olle, att de deltidsanställda i hans organisation är för många för att kunna rymmas på 
personalmöten och att de därför får nöja sig med andra kommunikationskanaler. Detta 
kan, enligt Sollitto et al. (2016, s. 86–87), vara ett problem då de menar att 
kommunikation mellan ledning och personal ofta medför att personalen i fråga känner att 
de kan identifiera sig mer med företaget samt att de erhåller en djupare förståelse för deras 
roll i företaget. Utebliven kommunikation och information kan därför antas leda till 
motsatsen. Även Kane et al. (1992, s. 142) beskriver att utebliven kommunikation kan 
vara ett problem, då de menar att personal som inte får interagera med ledningen ofta 
presterar sämre. 
 
Fortsättningsvis uppgav cirka hälften av respondenterna att de, utöver månadsvisa 
personalmöten, håller dagliga möten där alla som befinner sig på arbetsplatsen vid det 
tillfället medverkar. Vidare har det konstaterats att samtliga arbetsplatser som undersökts 
karaktäriseras av en personalstyrka som domineras av deltidsanställda. Det innebär att 
majoriteten av de anställda inte befinner sig på arbetsplatsen lika ofta som 
heltidsanställda, vilket vidare kan antas resultera i att många missar de dagliga mötena av 
praktiska skäl, även om de tekniskt sett inte är exkluderade från dem. Att de 
deltidsanställda ofta missar dessa dagliga möten kan tänkas vara en bidragande orsak till 
den informationsasymmetri som råder, då det innebär att de missar mycket av den 
information som de som befinner sig på arbetsplatsen varje dag 
erhåller.  Informationsasymmetri kan få flera negativa konsekvenser för såväl de 
deltidsanställda som organisationen de arbetar i. Enligt Steffy och Jones (1990, s. 326) är 
ett vanligt problem bland deltidsanställda att de inte känner sig lika säkra på sin roll i 
organisationen, vilket kan vara en konsekvens av otillräcklig kommunikation. Foote 
(2004, s. 970) menar att det är ett problem som bör undvikas, då det kan leda till sämre 
kvalitet i arbetet. Författaren menar vidare att en anledning till den försämrade kvaliteten, 
som beror på den otillräckliga informationen, kan vara att de deltidsanställda blir nervösa 
och osäkra i sitt arbete. Även Brodie et al. (2006, s. 372) belyser vikten av intern 
kommunikation, då de menar att den krävs för att de anställda ska kunna skapa ett 
kundmöte med hög kvalitet. Författarna beskriver även att den interna kommunikationen 
bidrar till att ett företag kan hålla de löften de avgett till kunderna genom sin externa 
marknadsföring. Det går således att diskutera huruvida de deltidsanställda kan uppfylla 
dessa löften som getts på ett lika bra sätt som de heltidsanställda, då de inte fått tillgång 
till samma mängd information. Att de håller de externa löftena är enligt Basten et al. 
(2016, s. 78–70) en viktig del av kvalitetsarbetet och det utgör även steg två i det program 
för kvalitetsstyrning som tagits fram av Grönroos (2015, s. 132).  
 
Som nämnt ovan anser många av respondenterna att det är en utmaning att få de 
deltidsanställda lika informerade som de heltidsanställda. Det respondenterna gör för att 
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aktivt försöka jämna ut den informationsasymmetri som kan uppstå är att komplettera 
mötena med ytterligare kommunikationsmedel. En kommunikationskanal som används 
av alla organisationer som undersökts är den fysiska anslagstavlan. Respondenterna 
uppger att denna tavla används för att alla, speciellt de som missat möten, ska kunna ta 
del av den information som ledningen vill delge. Utöver denna information använder sig 
även några av respondenterna av ett intranät, där information kan spridas till alla anställda 
i organisationen. Det kan dock diskuteras huruvida dessa komplement är tillräckliga för 
att hantera den utmaning de företag i denna studie står inför. Flera av respondenterna 
tycker att de deltidsanställda har ett personligt ansvar för att se till att de är uppdaterade 
och tar igen den information de missat, exempelvis genom att alltid läsa det som står på 
anslagstavlan eller i intranätet. Ett par av respondenterna drog även paralleller till 
engagemang och menade att det krävs större personligt engagemang av de 
deltidsanställda än det gör av de heltidsanställda. Vidare upplever de att engagemanget 
krävs eftersom de deltidsanställda själva måste se till att hålla sig uppdaterade med 
information, medan de heltidsanställda ofta får den informationen automatiskt eftersom 
de medverkar i fler diskussioner och möten. Att det finns ett krav på ökat personligt 
engagemang kan potentiellt vara ett problem, då Sobaih et al. (2011, s. 1763) menar att 
ett fenomen som förekommer hos deltidsanställda är bristande motivation. Även 
Clinebell & Clinebell (2007, s. 157) och Thorsteinson (2003, s. 151) belyser att 
deltidsanställda i en lägre grad känner ett behov av att engagera sig i sitt arbete. 
Kombinationen av att deltidsanställda har bristande motivation och engagemang, 
samtidigt som de har ett stort krav på eget engagemang kan bli problematiskt. Därför kan 
det ifrågasättas huruvida det i praktiken är en bra strategi att förutsätta att de 
deltidsanställda själva ska ta ansvar för att jämna ut den informationsasymmetri som råder 
genom eget engagemang. Enligt Voorhees et al. (2017, s. 269) och Lariviére et al. (2017, 
s. 244) kan denna strategi vara ett problem, då deras undersökningar visar att det är viktigt 
att ledning tar sitt ansvar för att själva implementera strategier som skapar kvalitet.  
 
Fortsättningsvis uppgav endast en av respondenterna att dennes företag har 
medarbetarsamtal med samtliga anställda i organisationen. Övriga respondenter håller 
inte medarbetarsamtal med alla, vilket förklarades av att de deltidsanställda var för många 
för att det skulle hinnas med. Det faktum att heltidsanställda får medarbetarsamtal medan 
många av de deltidsanställda inte får det kan tolkas som att personalen behandlas olika 
beroende på anställningsform. Detta stämmer överens med Footes (2004, s. 963) 
resonemang, då han menar att deltidsanställda ofta känner sig orättvist behandlade. 
Författaren menar vidare att det kan vara en bidragande faktor till att deltidsanställda 
upplever sig vara mindre motiverade än heltidsanställda. Enligt Bitner (1991, s. 71) krävs 
det att ledningen motiverar de anställda för att de ska kunna prestera på en hög nivå i 
kundmötet. Vidare menar Bitner (1991, s. 71) att det är viktigt att ledningen ger de 
anställda feedback och uppmärksammar samt belönar det beteende som de anser leder till 
en hög kvalitet i kundmötet. Vissa av respondenterna menar att de gör detta genom att 
befinna sig på arbetsplatsen och då vara uppmärksamma på hur personalen beter sig mot 
kunderna och sedan berömma de som gjort något bra. I detta avseende kan det 
argumenteras för att respondenterna arbetar på samma sätt som teorin framhäver. Det kan 
dock även diskuteras huruvida det sättet är gynnsamt för de deltidsanställda, då de inte 
befinner sig på arbetsplatsen lika ofta och därmed kan antas missa en del av den spontana 
feedback som ledare ger.    
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6.3 Skilda kunskaps- och kompetensnivåer 
I en studie gjord av Sobaih et al. (2011, s. 1764) konstateras det att deltidsanställda 
upplever att de inte har samma kompetensnivå som heltidsanställda. De deltidsanställda 
upplever att de har lägre kompetensnivå, vilket resulterar i att de inte kan ge lika bra 
service som heltidsanställda. Det här är en utmaning som identifierats i de intervjuer vi 
genomfört, då majoriteten av de ledare som medverkat uppgav att det finns svårigheter 
med att få de deltidsanställda lika kunniga som de heltidsanställda.  
 
En viktig aspekt gällande kunskaps- och kompetensnivå är träning och upplärning. Enligt 
tidigare undersökningar som genomförts ges deltidsanställda ofta inte lika mycket träning 
eller upplärning som heltidsanställda (Sobaih et al., 2011, s. 1758; Foote, 2004, s. 969; 
Rotchford &; Roberts, 1982, s. 229). Majoriteten av de företag som undersökts i vår studie 
ger samma upplärning till deltidsanställda som till heltidsanställda, vilket indikerar att de 
skiljer sig från de företag som medverkat i liknande studier tidigare. Ett par av våra 
respondenter har dock vissa skillnader i upplärning beroende på om personen i fråga ska 
jobba deltid eller heltid. Ett exempel på en sådan skillnad är att de som endast ska jobba 
på helger inte får lära sig rutiner kring sådant som normalt endast är aktuellt på vardagar. 
Respondenten som jobbar på detta sätt upplevde inte att det är ett problem att alla i 
personalstyrkan inte kunde alla rutiner, utan verkade se det som en naturlig konsekvens 
av att de inte jobbar vardagar och därför inte behöver kunna samma saker som de som 
gör det. Det går dock att diskutera huruvida det skulle kunna uppstå ett problem om en 
av de deltidsanställda, som inte lärt sig alla rutiner, av någon anledning skulle frångå sitt 
ordinarie schema och exempelvis behöva ställa upp för någon annan i personalen och 
således jobba en vardag.  
 
När det gäller vilken typ av kunskap som bör genereras av upplärningen och träningen 
råder det skilda meningar mellan våra respondenter. Flera menar att det är viktigt att 
personalen lär sig såväl tekniska som sociala kunskaper, medan ett par menar att det är 
de tekniska färdigheterna som bör premieras. Utifrån tidigare forskning kan det 
konstateras att det inte är något ovanligt att ledare prioriterar olika färdigheter, då olika 
typer av kundmöten kräver olika typer av kompetenser (Lariviére et al., 2017, 244; 
Bowen, 2016, s. 9). En av respondenterna menar att det i hennes bransch, 
restaurangbranschen, är de tekniska kunskaperna som är viktigast och att de därför enbart 
jobbar med det sociala genom “learning by doing”. Enligt Lariviére et al. (2017, s. 244) 
kan det vara ett problem, då författarna menar att det är viktigt att servicepersonal även 
blir tränad i beteendemönster för att de ska kunna spegla den kultur organisationen har. 
Majoriteten av respondenterna uppger att de, precis som Lariviére, anser att det är viktigt 
att personalen kan anamma och återspegla de kärnvärden företaget i fråga har. En av 
respondenterna förklarar att han försöker hantera utmaningen med skilda kompetens- och 
kunskapsnivåer genom att se till att även de deltidsanställda kan lika mycket om 
företagets värderingar genom att skicka ut en personalhandbok. Den personalhandboken 
skickas till samtliga anställda, oavsett antal schemalagda timmar och det hålls sedan 
uppföljningssamtal där det säkerställs att de anställda förstått och har kunskap kring hur 
företaget vill att de ska bete sig mot kunderna. En annan respondent försöker hantera 
utmaningen genom att ha medarbetarsamtal med alla anställda, oavsett hur mycket de 
jobbar, vilket hon är ensam om att ha. På medarbetarsamtalen diskuteras bland annat det 
arbetssätt som företaget vill åstadkomma, vilket respondenten i fråga menar är något som 
alla anställda bör ha lika mycket kunskap om.  
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Hur upplärning och träning utformas skiljer sig åt mellan de undersökta företagen. Något 
de däremot har gemensamt är att de använder sig av ett system där den nyligen anställde 
går bredvid en annan anställd i ett par dagar och lär sig av den. Tidigare forskning 
indikerar att det är viktigt att personal får adekvat och omfattande upplärning (Lariviére 
et al., 2017, s. 244; Bowen, 2016, s. 9; Bitner et al., 1990, s. 71). Vad som menas med 
adekvat träning i praktiken råder det delade meningar om men flera undersökningar 
pekar, som nämnt ovan, på att många kundmöten utförs i en kontext där flera olika typer 
av kompetenser krävs. Dessutom har tidigare forskning, som nämnt ovan, även 
konstaterat att personal som har kundkontakt med fördel kan läras upp i beteendemönster 
och kärnvärden. Huruvida adekvat upplärning kan uppnås genom att personal får skugga 
en medarbetare ett par dagar är svårt att avgöra utan mer ingående information. Det kan 
dock ifrågasättas om det är möjligt att hinna med en omfattande upplärning där flera olika 
kompetenser ska utvecklas på ett par dagar. Flera av respondenterna använder sig av 
andra upplärningsmetoder, såsom internetbaserade introduktionsutbildningar, som 
komplement till skuggningen. Det faktum att flera av respondenterna använder 
kompletterande metoder skulle kunna tolkas som att de anser att enbart skuggning inte är 
tillräckligt för att nå en adekvat upplärning.  
 
Ett av företagen som undersökts använder sig uteslutande av skuggning när de ska lära 
upp deltidsanställda, medan de heltidsanställda går igenom ett introduktionsprogram med 
flera olika steg. Det kan kopplas till tidigare forskning som gjorts, då Sobaih et al (2011, 
s. 1762–1763) förklarar att organisationer generellt sett dedikerar mindre tid och resurser 
på deltidsanställda än på heltidsanställda. Respondenten i fråga menade att skillnaden i 
upplärning beror på att de deltidsanställda generellt sett har andra typer av arbetsuppgifter 
och därför inte behöver den typ av upplärning som de heltidsanställda får. Med det sagt 
hävdade samma respondent att de deltidsanställda som möter kunderna är väldigt viktiga 
för organisationen då de är företagets ansikte utåt och att det är viktigt att de känner sig 
trygga och duktiga i kundbemötandet. Som nämnt tidigare kan det diskuteras huruvida 
upplärning via enbart skuggning av en annan anställd kan räknas som adekvat upplärning, 
vilket skulle kunna indikera att det är svårt för personalen i detta företag att känna att de 
är trygga och duktiga i sitt agerande.  
 
Flera av respondenterna uppgav att de har samma kunskapskrav på de deltidsanställda 
som de har på de heltidsanställda. Vissa menade att det var ett problem och att de förstod 
att det inte var helt rimligt av dem att kräva att de deltidsanställda har lika mycket kunskap 
som heltidsanställda, eftersom de deltidsanställda har svårare att hålla sig uppdaterade 
med kunskap som rör exempelvis sortiment. Dessutom nämndes det att personal ofta lär 
sig saker medan de jobbar, vilket innebär att de som jobbar mindre kanske inte kan lika 
mycket som de som jobbar heltid. Att ha skilda kunskaps- och kompetensnivåer kan enligt 
tidigare forskning ha negativ effekt på kvaliteten i ett kundmöte. Enligt teorin kring 
SERVQUAL är trygghet, det vill säga personalens kunskap och förmåga att skapa 
förtroende, viktig för att det ska upplevas vara en hög kvalitet på servicen (Ladhari et al., 
2011, s. 226; Parasuraman et al., 1988, s. 23). Flera av våra respondenter framförde 
liknande resonemang och förklarade att det var viktigt att kunderna kan räkna med att få 
lika bra service oberoende av vem i personalen de möter.  
 
6.4 Inkonsekvent servicenivå 
De utmaningar företag med många deltidsanställda kan stå inför har beskrivits ovan som 
inkluderingsdifferens, informationsasymmetri och skilda kompetens- och 
kunskapsnivåer. Dessa skillnader mellan heltidsanställda och deltidsanställda kan leda till 
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att kunderna upplever en inkonsekvent servicenivå i kundmötet beroende på om de möter 
en heltidsanställd eller en deltidsanställd.  
 
Kundens upplevelse av hur en service utförs är en viktig del för företag att arbeta med då 
den påverkar kundens känslor för företaget och således företagets framgång (Kevoe-
Feldman, 2018, s. 103; Voorhees et al., 2017, s. 269; Pugh, 2001, s. 2026). Detta är något 
samtliga respondenter belyst genom att påpeka hur viktig personalen i kundmötet är för 
företagets överlevnad. Flera av respondenterna strävar efter att deras respektive företag 
ska erbjuda en personlig service till kunderna, då de ser det som ett sätt att urskilja sig 
från konkurrenterna. Detta är något som även Grönroos (2013, s. 291) och Pugh (2001, 
s. 1018) understryker genom att belysa hur personalens beteende, attityd och utstrålning 
påverkar kundens uppfattning av kundmötet. Även Gutek (1999, s. 229–230) har i sin 
studie visat att företag som bygger upp en relation med företagets kunder kan få fler 
återkommande kunder. Respondenternas berättelser och upplevelser är alltså jämförbara 
med tidigare forskning men när deltidsanställda blir en del av ekvationen så uppstår en 
situation som kan göra en konsekvent servicenivå svår att uppnå. Respondenterna vittnar 
om att det är en utmaning att få de deltidsanställda att bemöta kunderna på samma sätt 
som de heltidsanställda och att detta oftast beror på att de inte är på arbetsplatsen lika 
mycket och således går miste om mycket information och kunskap. Exempelvis beskriver 
de respondenter som arbetar i detaljhandeln att det är svårt att få de deltidsanställda att 
erbjuda kunderna samma service som de heltidsanställda då de inte kan sortimentet lika 
bra. Detta försöker flera av respondenterna hantera genom att sätta upp mallar och/eller 
regler för hur servicepersonalen ska agera i kundmötet. Dessa regler och mallar är något 
som de flesta respondenter arbetat med sedan några år tillbaka men trots det berättar de 
att det fortfarande finns problematik kring utmaningen med inkonsekvent servicenivå. På 
grund av detta kan det diskuteras huruvida mallar och/eller regler är en tillräckligt 
heltäckande strategi för att hantera utmaningen med konsekvent servicenivå.    
 
I den personliga interaktionen i kundmötet är det främst SERVQUAL-faktorerna 
tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati som företag kan använda sig av. Syftet med 
dessa faktorer är att de ska hjälpa företag minska gapet mellan den förväntade och 
upplevda kvaliteten hos kunden (Parasuraman et al., 1988, s. 23). För att hantera de 
utmaningar som kan uppstå hos företag med många deltidsanställda kan det tänkas att 
SERVQUAL-faktorerna tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati kan användas. 
Detta då de belyser hur servicepersonalen ska agera i kundmötet för att ha ett konsekvent 
agerande, oberoende av anställningsform. Av den information som samlats in från våra 
respondenter där de beskriver att det är svårare att få de deltidsanställda att agera likadant 
som de heltidsanställda i kundmötet, kan det tolkas att det uppstår en ojämnhet i 
faktorerna tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet och empati. Om de deltidsanställda 
upplever de utmaningar vi identifierat med en inkluderingsdifferens, 
informationsasymmetri och skilda kunskapsnivåer, kan det diskuteras om de 
deltidsanställda fortfarande är kapabla att utföra servicen på samma sätt som 
heltidsanställda.  
 
Respondenterna i denna studie använder sig även av vissa system för återkoppling. 
Antingen sker det informellt under en arbetsdag eller under exempelvis ett 
medarbetarsamtal. Lariviére et al. (2017, s. 242) beskriver att det är viktigt att det finns 
supportsystem för servicepersonalen, via vilka ledningen kan bistå med feedback, 
riktlinjer och mål. Det är viktigt att sådana system finns för att personalen ska förstå sin 
roll och hur de ska uppträda i den för att skapa ett positivt kundmöte. Företagen som 
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medverkat i denna studie har sådana system för sina anställda men det är oftast de 
heltidsanställda som får ta del av dem. När återkoppling delas under en arbetsdag 
förutsätter det att personen är på plats för att få den informationen. Är en person i 
personalstyrkan inte på arbetsplatsen så ofta kan det antas att denna person inte får samma 
återkoppling som en person som är på arbetsplatsen i vad som motsvarar en heltidstjänst. 
De flesta företagen genomför inte medarbetarsamtal med sina deltidsanställda då de anser 
att de inte är i lika stort behov av det. Med grund i Lariviére et al. studie och den 
information som hämtats in från våra respondenter kan det alltså diskuteras huruvida de 
deltidsanställda vet sin roll och hur de ska agera i den lika väl som de heltidsanställda.   
 
En annan typ av återkoppling som en del av våra respondenter använder sig av är den typ 
som ges till den anställde efter att en utvärdering av servicen gjorts. Ett flertal av 
respondenterna använder sig av systemet Mystery Shopper för att kontrollera sin tjänst 
och de som arbetar i gymbranschen kontrollerar sina gruppträningsinstruktörer genom att 
iaktta pass för att utvärdera hur instruktören agerar. De respondenter som använder sig av 
dessa typer av kvalitetskontroller beskriver att de gör det för att upptäcka 
utvecklingsområden gällande kvaliteten på kundmötet. När respondenterna får resultatet 
av dessa kontroller utvärderas servicen utifrån det och sedan implementeras eventuella 
förändringar. Att många respondenter arbetar på detta sätt och vittnar om att de lär sig 
något av att göra dessa kontroller kan tolkas som att sådana typer av kontrollsystem bidrar 
till att företagen kan säkerställa och förbättra kvaliteten i kundmötet. Om dessa system är 
lika effektiva när det gäller de deltidsanställda är dock diskuterbart. När Mystery 
Shoppers besöker företagen vet de inte om de interagerar med en heltidsanställd eller 
deltidsanställd. Det faktum att de inte vet detta gör att det kan ifrågasättas huruvida detta 
system hjälper företagen att jämna ut den inkonsekventa servicenivån som kan uppstå 
mellan heltidsanställda och deltidsanställda. Kontrollerna på gruppträningsinstruktörerna 
görs på samtliga instruktörer och då majoriteten av dessa är deltidsanställda kan det 
tänkas att detta system bidrar till att minska den inkonsekventa servicenivån eftersom de 
deltidsanställda, via dessa kontroller, får återkoppling kring hur de kan höja sin 
servicekvalitet. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens resultat kopplat till problemformuleringen: “Hur 
arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med att skapa och 
säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten?”. Vidare redogörs även 
för hur de arbetssätt som används påverkar kvaliteten i kundmötet. Sedan nämner vi de 
teoretiska bidragen samt ger praktiska rekommendationer till företag som står inför de 
utmaningar som en hög andel deltidsanställda innebär. Slutligen redogörs även framtida 
forskningsförslag och samhälleliga implikationer.   
 
7.1 Slutsatser  
Av den analys och de tolkningar som gjorts av den information som samlats in kan en del 
slutsatser dras. Först och främst kan det konstateras att det finns skillnader mellan 
heltidsanställda och deltidsanställda. Detta har såväl vårt insamlade empiriska material 
som tidigare forskning påvisat. Dessa skillnader redogörs för nedan.  
 
En slutsats som kan dras är att en utmaning för företag med många deltidsanställda är att 
hantera den inkluderingsdifferens som finns. Det faktum att det finns en differens mellan 
hur inkluderade de heltidsanställda är i organisationen jämfört med de deltidsanställda 
medför att kvalitetsarbetet i kundmötet försvåras för ledningen. Att de deltidsanställda 
inte känner sig lika inkluderade resulterar i 1) att de inte lär känna varken varandra, andra 
anställda eller ledningen lika bra som heltidsanställda och 2) att de inte blir lika delaktiga 
i arbetet. Då samtliga respondenter berättat att det är svårt att få de deltidsanställda att 
vara lika inkluderade, kan det leda till att relationen mellan ledning och deltidsanställda 
är sämre jämfört med relationen mellan ledning och heltidsanställda. Således finns det en 
risk att de deltidsanställda i mindre utsträckning vet hur de ska agera i kundmötet. Detta 
resulterar rimligtvis i att de deltidsanställda presterar sämre i den personliga interaktionen 
i kundmötet. Således kan det konstateras att en god relation mellan ledningen och alla 
anställda är viktig att uppnå för att förutsättningarna kring att skapa ett kundmöte med 
hög kvalitet är så bra som möjligt.  
 
En annan slutsats som kan dras med grund i inkluderingsdifferensen är att de 
deltidsanställda inte kan påverka besluten som tas i organisationen i lika stor utsträckning 
som heltidsanställda. De utmaningar en inkluderingsdifferens medför hanteras främst 
genom sociala aktiviteter. De sociala aktiviteterna kan antas ha en positiv effekt i och 
med att de anställda då får ett tillfälle att lära känna varandra, men huruvida dessa sociala 
aktiviteter bidrar till att de deltidsanställda bli inkluderade i beslutsfattandet är oklart. 
Dessutom är det inte självklart att de deltidsanställda deltar i dessa aktiviteter. Om de 
deltidsanställda inte deltar kan de sociala aktiviteterna få en negativ effekt på 
inkluderingen då relationen mellan ledning och heltidsanställda utvecklas, medan de 
deltidsanställda exkluderas ytterligare. Således kan det konstateras att det kan behövas 
ytterligare initiativ för att företag ska kunna minska inkluderingsdifferensen.  
 
Fortsättningsvis har vi kunnat dra slutsatsen att informationsasymmetri är en utmaning 
som företag med en stor andel deltidsanställda står inför. Informationsasymmetrin är en 
konsekvens av att det råder bristande kommunikation mellan ledning och den del av 
personalstyrkan som är deltidsanställd. Vidare kan vi dra slutsatsen att 
informationsasymmetri kan ha negativa effekter på kvaliteten i den personliga 
interaktionen i kundmötet då den är en bidragande faktor till inkonsekvent servicenivå. 
Detta då tidigare studier, såsom en gjord av Sollitto et al. (2016, s. 86–87), visar att bra 
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kommunikation mellan ledning och personal är en viktig del i ledet av att kunna hålla hög 
kvalitet i den personliga interaktionen i kundmötet. Gällande hanteringen av 
informationsasymmetri kan det konstateras att de företag som medverkat i denna studie 
arbetar reaktivt. Strategierna för att hantera informationsasymmetri fokuserar på hur 
ledningen, i efterhand, kan rädda upp det faktum att deltidsanställda missat information. 
Exempel på det är att alla respondenter använder sig av anslagstavlor dit de 
deltidsanställda förväntades vända sig för att uppdatera sig själva kring den information 
de missat via möten eller liknande. Med andra ord kan det fastslås att det saknas tydliga 
strategier kring hur företagen kan arbeta proaktivt för att undvika att hamna i en situation 
där kommunikationen och informationen inte är lika bra för de deltidsanställda som för 
de heltidsanställda.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras i samband med informationsasymmetrin är att 
deltidsanställda inte ges lika mycket feedback som heltidsanställda. Bakgrunden till det 
är att de deltidsanställda inte är på arbetsplatsen lika ofta och därför kan antas gå miste 
om mycket av den spontana återkopplingen som respondenterna uppgett att de ger sina 
anställda.  Samma resonemang går att föra kring medarbetarsamtalen; de deltidsanställda 
har inte medarbetarsamtal i samma utsträckning vilket innebär att de går miste om den 
information och återkoppling som sker där. Med grund i tidigare forskning kan det 
konstateras att detta är ett problem då utebliven återkoppling kan leda till försämrad 
motivation.  
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att ledare på företag med många deltidsanställda står inför en 
utmaning när det gäller att hantera de skilda kunskaps- och kompetensnivåer som 
personalstyrkan har. En bidragande orsak till det är otillräcklig träning och upplärning. 
Det framkom att vissa företag i undersökningen enbart använder sig av skuggning, det 
vill säga gå bredvid en medarbetare, när de ska lära upp deltidsanställda. Med bakgrund 
i tidigare undersökningar kan det konstateras att det är svårt att uppnå en fullgod 
upplärning genom att endast gå bredvid en annan anställd under ett par dagar. Detta går i 
linje med tidigare forskning, då den visar att deltidsanställda inte ges lika mycket 
upplärning och träning som heltidsanställda (Sobaih et al., 2011, s. 1758; Foote, 2004, s. 
969; Rotchford & Roberts, 1982, s. 229). Slutligen kan det konstateras att den personal 
som är deltidsanställd därför är sämre utrustad i kundmötet och därmed kan vi dra 
slutsatsen att det är svårare för dem än för heltidsanställda att leverera kundmöten med 
hög kvalitet.  
 
En annan utmaning som företag med många deltidsanställda måste hantera är den 
inkonsekventa servicenivån som kan uppstå. Vi kan konstatera att samtliga respondenter, 
mer eller mindre, använder sig av olika kvalitetskontroller för att säkerställa kvaliteten i 
kundmötet. Lariviére (2017, s. 244) belyser ledningens roll i detta genom att berätta att 
det är viktigt att sådana system finns då de bidrar till att utvärdera servicepersonalen och 
identifiera förbättringsområden. Utifrån detta kan en slutsats vara att kontrollsystem har 
en positiv effekt på kundmötet. De kontrollsystem som respondenterna använder sig av 
bidrar till att säkerställa att samtliga anställda, oavsett anställningsform, agerar likadant i 
kundmötet och således kan de tänkas bidra till att hantera utmaningen med en 
inkonsekvent servicenivå. Andra strategier som används av företagen i denna studie för 
att hantera utmaningen med den inkonsekventa servicenivån är att ledningen fastställt hur 
ett kundmöte ska gå till. Exempelvis har ett flertal respondenter implementerat tydliga 
riktlinjer för hur servicepersonalen ska agera mot kunderna. Bitner et al. (1990, s. 71) 
berättar att det inte räcker att ledningen skapar strategier kring endast formuleringar i 
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bemötandet, utan att det behövs strategier som bidrar till att personalen har de färdigheter 
som krävs i kundmötet. Då de flesta strategier som företagen i denna studie använder sig 
av som sagt innebär att personalen ska veta hur de ska hälsa på kunderna, kan det antas 
att detta inte är tillräckligt. Vi kan således dra slutsatsen att ytterligare strategier behövs 
för att säkerställa att de deltidsanställda kan agera med samma servicenivå som de 
heltidsanställda.  
 
En annan slutsats som kan dras är att deltidsanställda, jämfört med heltidsanställda, har 
större krav på sig när det gäller att ha eget engagemang. Många av ledarna anser att det 
är de deltidsanställdas ansvar att hålla sig uppdaterade och att själva ta reda på den 
information de behöver för att kunna utföra kundmöten på ett bra sätt. Vidare kan det 
konstateras att flera ledare inte har någon specifik strategi för att hantera utmaningar 
såsom inkluderingsdifferens, informationsasymmetri och skilda kunskaps- och 
kompetensnivåer, utan att det är de deltidsanställdas ansvar att själva jämna ut dessa 
skillnader. Eftersom vi i vår analys funnit att de företag som undersökts har problem med 
de nyss nämnda utmaningarna kan vi dra slutsatsen att det inte räcker att förlita sig på de 
anställdas eget engagemang för att hantera de utmaningar som finns. Företaget måste ta 
sitt ansvar genom att skapa strategier för hur dessa kvalitetsutmaningar ska hanteras, 
istället för att lägga ansvaret på de deltidsanställda och förlita sig på deras eget 
engagemang. Tidigare undersökningar visar att deltidsanställda ofta har lägre 
motivationsnivå än heltidsanställda (Sobaih et al., 2011, s. 1763; Foote, 2004, s. 963) 
samt att de även är mindre engagerade i sitt arbete (Clinebell & Clinebell, 2007, s. 157; 
Thorsteinson, 2003, s. 151). Således kan vi dra slutsatsen att det kan vara problematiskt 
att ledare förlitar sig de deltidsanställdas eget engagemang för att hantera de beskrivna 
kvalitetsutmaningarna. 
 
Slutligen kan det konstateras att de kvalitetsutmaningar som identifierats är: 
inkluderingsdifferens, informationsasymmetri, skilda kunskapsnivåer och inkonsekvent 
servicenivå. Dessa utmaningar resulterar i att de deltidsanställda är sämre utrustade för 
att hantera ett kundmöte och att företag med många deltidsanställda således står inför 
större utmaningar när det kommer till att skapa kvalitet i den personliga interaktionen i 
kundmötet.  
 
7.2 Teoretiskt bidrag 
Efter att ha studerat hur ledningen på företag med många deltidsanställda arbetar för att 
skapa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmötet har studien bidragit med insikter 
i vilka kvalitetsutmaningar företag med många deltidsanställda står inför. Vidare har 
studien även bidragit med att öka förståelsen för hur dessa utmaningar hanteras av ett 
antal företag i dag och, genom de praktiska rekommendationerna som ges i nästa avsnitt, 
hur de bör hanteras för att uppnå ett bättre resultat i framtiden. Studien har visat att det 
finns skillnader mellan heltidsanställda och deltidsanställda och då existerande forskning 
och strategier om hur kvalitet skapas och säkerställs främst involverar företag där 
majoriteten av personalstyrkan är heltidsanställd, bidrar vi i denna studie med hur 
strategier för skapande och säkerställande av kvalitet kan genomföras i företag där 
majoriteten är deltidsanställda.  
 
7.3 Praktiska rekommendationer 
Följande praktiska rekommendationer är ämnade att hjälpa företag hantera de 
kvalitetsutmaningar som kan uppkomma när stor del av arbetsstyrkan är deltidsanställd. 
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Till att börja med är en praktisk rekommendation att se till att den upplärning som ges till 
personalen är djupgående och täcker mer än de grundliga tekniska färdigheterna. Företag 
med många deltidsanställda som ska hantera kundmöten bör fokusera på att även lära upp 
personalen i sociala aspekter, såsom hur de förväntas agera för att anamma de värderingar 
företaget i fråga står. Företag bör även lära upp de deltidsanställda i samtliga rutiner för 
att säkerställa att de kan allt de behöver kunna, även i oväntade situationer.  
 
Fortsättningsvis kan företag med fördel se över möjligheterna med att hålla 
medarbetarsamtal med samtliga anställda. Det är en praktisk rekommendation för hur de 
kan arbeta med att hantera den informationsasymmetri och inkonsekventa servicenivå 
som kan uppstå i företag med en stor andel deltidsanställda. Vidare är ytterligare en 
praktisk rekommendation kring kommunikation och information att arbeta med någon 
form av säkerställande av att personalen tar del av den information de förväntas ta del av. 
Ett exempel på det kan vara att implementera en “jag har läst och förstått”-knapp i ett 
intranät. Vidare rekommenderar vi att företag med många deltidsanställda fokuserar mer 
på att kontrollera och säkerställa kvaliteten i sina kundmöten. Ett sätt att arbeta med detta 
på är att implementera fler kontrollsystem som går ut på att utvärdera service i tjänsten i 
fråga. Detta skulle ge ledningen bättre indikationer på hur de olika anställda i 
organisationen sköter kundmötet och vad som behöver vidareutvecklas. 
 
För att företag med många deltidsanställda ska kunna uppnå en jämn kvalitet i kundmötet 
krävs att de arbetar med inkludering. Något vi funnit i denna studie är att många av de 
undersökta företagen använder sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen som ett sätt att 
främja inkludering. På dessa sociala aktiviteter är det dock inte säkert att alla anställda 
medverkar, speciellt oklart är det kring de deltidsanställda. En praktisk rekommendation 
från vår sida är därför att företag arbetar med inkludering genom att anordna obligatoriska 
teambuildingaktiviteter på arbetstid. Exempelvis en dag per år där alla medarbetare blir 
schemalagda och får betalt för att delta. En annan rekommendation som kan användas för 
att främja inkludering är att, precis som en av våra respondenter, se till att inte 
schemalägga deltidsanställda med för många och långa mellanrum. För att få de 
deltidsanställda lika inkluderade i beslutsfattandet bör företagens insamling av de 
anställdas tankar och åsikter inte enbart ske på arbetsplatsen under arbetstid. Att 
implementera en återkopplingsfunktion i ett intranät, eller att till exempel sätta upp en 
mail som de anställda kan maila in sina förslag och tankar till, skulle kunna bidra till att 
de deltidsanställda kan påverka beslutsfattandet även om de inte är på arbetsplatsen.   
 
7.4. Framtida forskningsförslag  
Ett förslag på framtida forskning är att fokusera på jämförelser mellan stora och små 
företag och se huruvida det finns likheter och skillnader mellan dem och deras 
hanteringsstrategier. I vår studie har vi konstaterat att det finns företag som exempelvis 
inte inkluderar deltidsanställda i möten, med anledning av att de deltidsanställda är för 
många. Det indikerar att företags storlek och antal anställda kan ha inverkan på företagets 
strategier kring hantering av skapande och säkerställande av kvalitet i kundmötet, vilket 
medför att det skulle vara intressant att undersöka denna aspekt vidare. Fortsättningsvis 
skulle det även vara intressant att jämföra olika branscher mot varandra. Genom att 
jämföra skulle det kunna dras slutsatser kring huruvida branschen ett företag befinner sig 
i påverkar hur de hanterar de utmaningar som finns med att säkerställa kvalitet i den 
personliga interaktionen i kundmötet när personalstyrkan domineras av deltidsanställda.  
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Vidare har det i denna studie dragits slutsatser kring vilka strategier som användas för att 
bidra till en konsekvent kvalitet i den personliga interaktionen i kundmötet. Dessa 
slutsatser har dragits utifrån tidigare teori samt det empiriska material som genererats från 
intervjuer med företagsledare. Något som däremot inte undersökts är hur dessa strategier 
ses ur kundens synvinkel. Framtida forskning skulle därmed med fördel kunna undersöka 
ämnet från kundens perspektiv, för att få en djupare insikt i hur det strategiska arbetet 
faktiskt upplevs av kunderna. Att få en djupare förståelse för hur strategiska beslut kring 
kundmötet upplevs av kunden skulle vara intressant med anledning av att det i slutändan 
är just kundens upplevelse som avgör huruvida kundmötet i sig anses vara av god kvalitet 
eller inte.  
 
En annan vinkel som hade varit intressant att undersöka är personalens synvinkel. Detta 
för att undersöka om de strategier som ledningen använder sig av för att säkerställa 
kvalitet i kundmötet är något som de anställda efterlever. Då det är de anställda som är 
de som kan påverka kundmötet antingen positivt eller negativt hade det varit intressant 
att undersöka vilka strategier de anser bidrar till ett positivt kundmöte. Det hade vidare 
även varit intressant att i sådana fall intervjua både heltidsanställda och deltidsanställda 
för att undersöka om de skillnader som vi funnit mellan dem är något de också upplever. 
Detta perspektiv hade även varit intressant att undersöka för att få en bredare bild av 
varför till exempel deltidsanställda känner sig mindre motiverade och varför de mer sällan 
deltar i företagens sociala aktiviteter.  
  
7.5. Samhälleliga implikationer  
Baserat på studiens resultat, slutsatser och praktiska rekommendationer finns det en del 
samhälleliga implikationer att ta ställning till. Först och främst måste företagen i denna 
studie ta hänsyn både till sina ekonomiska mål men också sin långsiktiga överlevnad. I 
de branscher som undersöks i denna studie, vilka är branscher där majoriteten är 
deltidsanställda, är det nödvändigt för företagets överlevnad att använda anställda som 
arbetar deltid. Med det sagt måste detta vägas mot de deltidsanställdas mående då de som 
arbetar deltid ofta känner sig exkluderade och omotiverade på arbetsplatsen. Vidare har 
deltidsanställda mindre säkerhet i sin anställning och de kan exempelvis få svårare att 
beviljas bostadslån på grund av detta. Detta kan medföra negativa sociala konsekvenser 
för de som arbetar deltid. Å andra sidan är en positiv effekt av att företag använder sig av 
deltidsanställda att fler, framförallt unga människor, kan få ett arbete. Många studenter 
kan till exempel arbeta extra vid sidan av sina studier vilket är både socialt och 
ekonomiskt positiv effekt för samhället.  
  
Inkluderingsdifferens, informationsasymmetri, skilda kunskapsnivåer och inkonsekvent 
servicenivå kan som sagt leda till att de deltidsanställda känner en osäkerhet. Denna 
osäkerhet kan även få andra konsekvenser för företagen och samhället än de som 
beskrivits ovan. Om de deltidsanställda känner sig osäkra kan det leda till psykosociala 
problem såsom en ojämlik arbetsplats och att de deltidsanställda känner sig stressade. Det 
skulle i sin tur kunna resultera i sjukskrivningar och ökad personalomsättning, vilket i sin 
tur skulle kunna leda till ökade rekryteringskostnader och ökade kvalitetsproblem. I 
denna studie har vi bidragit med rekommendationer för hur företag med många 
deltidsanställda kan hantera de utmaningar som uppstår. Vår förhoppning är att dessa 
rekommendationer bidrar till att de som arbetar deltid känner sig mer inkluderade och 
motiverade samt att de får samma möjligheter att påverka sin arbetsplats som de som 
arbetar heltid. Visserligen innebär vissa rekommendationer att de anställda ska 
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kontrolleras mer vilket skulle kunna påverka dem negativt då det kan innebära en ökad 
stress och en känsla av mindre frihet på arbetsplatsen.  
 
Det faktum att företag som arbetar i branscher som präglas av deltidsanställda behöver 
deltidsanställda för att överleva innebär att denna problematik alltid kommer att existera 
och därför hoppas vi att de rekommendationer som getts används på ett sätt som främjar 
de deltidsanställdas anställningsförhållanden samtidigt som de bidrar till positiva 
kundmöten för företagen.  
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8. Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel redogör vi för de sanningskriterier som studien förhåller sig 
till för att läsaren själv ska kunna skapa sig en uppfattning om studiens trovärdighet.  
 
För kvalitativa studier anses trovärdighet och äkthet vara relevanta och applicerbara 
bedömningskriterier för trovärdigheten (Bryman & Bell, 2015, s. 400). Trovärdigheten 
bedöms genom fyra kriterier, vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse. Tillförlitlighet handlar om att genomföra studien i enlighet med god praxis 
samt att återberätta empirin på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2015, s. 401). Att 
författarna av studien återberättar resultatet på ett korrekt sätt kontrolleras vanligtvis 
genom att låta de som medverkat i studien kontrollera materialet. Vi har förhållit oss till 
detta kriterium genom att låta alla våra respondenter få möjlighet att läsa igenom 
empirikapitlet i sin helhet. Några respondenter valde att göra detta men hade inga åsikter 
kring ändringar utan tyckte att materialet hade återberättats på ett korrekt sätt.  
 
Överförbarhet handlar om huruvida studien är överförbar eller inte till andra kontexter 
och situationer (Bryman & Bell, 2015, s. 402). Då den kvalitativa forskningsstrategin har 
valts i denna studie så har ett smalt urval gjorts vilket gör att resultaten inte kan 
generaliseras på samma sätt som i kvantitativa studier. För att studien, trots detta, ändå 
ska ha någon typ av överförbarhet är det viktigt att författarna till studien beskriver den 
eller de kontexter som undersökts i detalj (Bryman & Bell, 2015, s. 402). Denna 
detaljerade beskrivning underlättar för andra forskare att kunna bedöma hur överförbart 
materialet är till en annan situation. I denna studie anser vi att resultatet, till relativt stor 
grad, är överförbart till andra situationer. Trots att resultatet inte går att generalisera så 
kan vissa faktorer som belysts i denna studie bidra med ökad förståelse inom kvalitet i 
kundmötet i många företag.  
 
Det tredje kriteriet inom trovärdighet är pålitlighet. Enligt trovärdighetskriteriet bör 
forskare genomgående beskriva, motivera och argumentera för de vad som gjorts i 
studien. (Bryman & Bell, 2015, s. 403). För att förhålla oss till detta kriterium har vi lagt 
mycket tid och fokus på att beskriva och motivera de val som gjorts. Dessutom har vi, så 
gott vi kunnat, argumenterat och fört diskussioner som berör såväl fördelar som nackdelar 
med de respektive valen. Med grund i det anser vi att pålitlighetskriteriet är uppfyllt. 
Slutligen är det sista kriteriet för trovärdighet bekräftelse. Bekräftelse handlar om att 
forskare bör undvika att involvera egna åsikter och tankar om det som studerats och 
istället försöka hålla sig så objektiva som möjligt (Bryman & Bell, 2015, s. 403). I denna 
studie har vi tydliggjort vårt ämnesval och vår förförståelse för att belysa för läsaren vad 
vi haft för tankar och erfarenhet av ämnet sedan tidigare. Vi är medvetna om att vår 
förförståelse skulle kunnat påverka våra tolkningar av empirin men vi haft det i åtanke 
och försökt förhålla oss till vårt material på ett så objektivt sätt som möjligt.  
 
Utöver de fyra trovärdighetskriterierna finns det, som nämnt ovan, äkthetskriterier 
(Bryman & Bell, 2015, s. 403). Äkthetskriterierna delas vanligtvis upp i fem olika 
subgrupper; rättvisande, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet samt taktiskt autencitet. Det första kriteriet, rättvisande, innebär att forskning 
bör visa en rättvis bild över de olika synvinklar som kan återfinnas hos medlemmarna i 
studien. Ett sätt som vi arbetat med detta är att inkludera många citat i empiriavsnittet, 
eftersom citat visar en direkt och obearbetad bild av vad respondenterna sagt. 
Fortsättningsvis erbjöd vi, i anslutning med intervjuerna, samtliga respondenter en chans 
att läsa igenom empiriavsnittet, för att säkerställa att de fick en chans att kontrollera att 
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de inte upplevde att vi visat en snedvriden bild av deras svar. Det andra kriteriet är 
ontologisk autencitet. Huvudmålet med ontologisk autencitet är att forskningen i fråga 
ska bidra till att öka förståelsen för den sociala verklighet respondenterna lever i (Bryman 
& Bell, 2015, s. 403). Den ontologiska autenciteten har i denna studie tagits i beaktning 
då vi analyserat den kontext våra respondenter befinner sig i, för att sedan kunna bidra 
med praktiska rekommendationer till företag kring hur de kan förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Det medför att respondenterna, genom att läsa vår studie, kan erhålla ökad 
förståelse för den sociala verklighet de lever och verkar i. Vidare är ontologisk autencitet 
sammankopplat med det tredje kriteriet inom äkthet; pedagogisk autencitet. Bryman och 
Bell (2015, s. 403) förklarar att pedagogisk autenticitet handlar om huruvida en studie 
bidrar till att deltagarna i fråga erhåller större insikt i de andra deltagarnas synsätt och 
tankegångar. Som tidigare nämnt erbjöds respondenterna möjligheten att läsa igenom 
empiriavsnittet, vilket innebär att samtliga medverkande kunde läsa vad de andra sagt och 
därmed erhålla en insikt i deras synsätt och tankegångar.  
 
Fortsättningsvis beskriver Bryman och Bell (2015, s. 403) det fjärde äkthetskriteriet, 
katalytisk autencitet, som aktionskraft. Författarna förklarar att målet med aktionskraft är 
att deltagarna, genom att medverka i studien, blivit benägna och fått upp ett intresse för 
att aktivt jobba med att ändra sin situation. Huruvida den katalytiska autenciteten är ett 
kriterium som är uppfyllt i denna studie är svårt att avgöra. Anledningen till att det är 
svårt att avgöra är att de tillfrågade är ledare inom branscher där kundmötet har en central 
roll och att många därför kan förutsättas vara intresserade sedan innan av att förbättra 
kvaliteten i dessa för att göra sina respektive företag mer framgångsrika. Med det sagt 
finns det naturligtvis en chans att ledarna, genom att bli tillfrågade diverse frågor inom 
området, fått upp ögonen ytterligare och kanske introducerades för frågor och aspekter 
de inte reflekterat över innan. Vidare är det nyss diskuterade kriteriet nära förankrat med 
det femte och sista äkthetskriteriet. Det femte kriteriet kallas för taktiskt autencitet och 
handlar om huruvida studien i fråga försett deltagarna med tillräckliga möjligheter och 
förutsättningar för att faktiskt kunna ändra den situation de befinner sig i (Bryman & Bell, 
2015, s. 403). Då denna studie ger tydliga praktiska rekommendationer för hur ledare kan 
arbeta för att maximera kvaliteten i den personliga interaktionen i kundmötet kan det 
argumenteras för att detta kriterium bör anses vara uppfyllt. Detta eftersom de ledare som 
agerat respondenter i denna studie kan använda de praktiska rekommendationerna som 
ett verktyg för att arbeta med att förbättra och kontrollera kvaliteten i deras respektive 
kundmöten.  
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Appendix 1 - Intervjuguide   
 
Hej! 
Vi vill börja med att tacka för att du är här och vill medverka i vår studie. Som vi 
informerat om tidigare kommer intervjun att ta cirka 40 minuter till en timme och kommer 
att handla om diverse aspekter kring deltidsanställda och kvalitet i kundmötet. 
 
Som vi tidigare har informerat om är du helt anonym och kan avbryta din medverkan om 
du vill. Är det okej för dig att vi spelar in intervjun?  
 
Intervjuguide 

Fråga Teori Syfte 

1.   1. Inledning 
Kan du kort beskriva vad ni 
gör på det här företaget?  
 
Hur är det att jobba här? 

2.    
3.   Vilka är dina främsta 

arbetsuppgifter? 

  
Skapa förståelse för hur 
respondenten tänker och arbetar 
 
Relation till ledning  
 

2. Personalstyrka    
Hur stor andel är deltids- 
respektive heltidsanställd hos 
er? 
 
Hur är det att leda denna 
personalgrupp? 
 
Vilka fördelar och nackdelar 
kan det finnas med 
deltidsanställa? 
 
Vilka fördelar och nackdelar 
kan det finns det med 
heltidsanställda? 
 
Hur sker beslutsfattandet i 
organisationen? 
 
Vad gör ni för att alla ska 
känna sig inkluderade i 
organisationen?  
 
Hur tänker ni kring sociala 
aktiviteter inom företaget?  

 
 
 

Foote, 
2004                                        
 
Solitto et al., 2016 
 
Sobaih, 2011 
 
Sobaih, 2008 
 

Foote, 2004 
Lariviére et al, 2017 

 
 
 

Få en förståelse för huruvida 
respondenten upplever att det finns 
skillnader mellan deltids- och 
heltidsanställda, och hen arbetar med 
dem 
 
 
 

Inkludering och motivation 
Relation till ledning  

3. Kvalitet i kundmötet 
Berätta om ett typiskt 
kundmöte i er organisation.  
 
Vilka möjligheter ser du med 
kundmöten? 
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Vilka utmaningar ser du med 
kundmöten? 
 
Vilken betydelse har de som 
möter kunderna i kundmötet?  
 
Hur vill ni att era anställda 
ska bete sig mot era kunder?  
 
Hur vill ni att servicen ska 
utföras gentemot era kunder?  
 
Varför är det viktigt att de 
anställda vet sin roll i 
företaget? 
 
Vilka förutsättningar behövs 
för att kundmötet ska bli så 
bra som möjligt?  
 
Hur arbetar ni för att skapa 
dessa förutsättningar för er 
personal?  
 
Vad kan du, i din roll som 
ledare, göra för att påverka 
kvaliteten i kundmötet? 

 
 
 
 
 
 
 

Parasuraman et al., 1988 
Lariviére et al, 2017 
 
Collier, 2018 
 

Parasuraman et al., 1988 
 

Lariviére et al, 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVQUAL 
 

Kvalitetsarbete  
 
 

SERVQUAL 
 
 

Ledningens roll  

4. Upplärning & träning 
Från det att ni anställt en 
person, hur ser 
inlärningsprocessen ut?  
 
Efter den processen är klar, 
vad vill ni att personen ska 
kunna då?  
 
Vilka förväntningar har du på 
din personal? 
 
Vilka förväntningar tror du att 
personalen har på dig? 

 
 
 
 

Parasuraman et al., 1988 
 
 
 

Steffy och Jones, 1990 
Foote, 2004 

 
Upplärning  
 
 

Kompetenser  
 
 
 

Roll i organisation  

5. Utvärdering av 
kundmötet 
Hur vet ni vad era kunder 
tycker om företaget?  
 
Vad lär ni er av att veta vad 
kunderna tycker? 
 
När ni vet det, vad händer 
med den informationen då?  
 

 
Parasuraman et al., 1988 
Grönroos, 2013 
 
 
 
 

Brodie, 2006  

 
SERVQUAL  
 
 
 
 
 

Förväntningar  
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Hur arbetar ni med att hantera 
era kunders förväntningar på 
er? 

6. Avslutning  
Är det någonting du vill 
tillägga om era kundmöten, 
som vi inte har frågat om? 
 
Finns det något annat du vill 
berätta om företaget? 
 
Finns det någonting du tycker 
att vi har missat att ta upp? 

  

 
Avslutning: Får vi återkomma om något är oklart? Får vi citera dig?  
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